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  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٦   المائة التاسعة عشرة بعدالدورة 
  EB119/INF.DOC./1   من جدول األعمال المؤقت ١-٢البند 

  
  
  
  

  الترشيح لمنصب المدير العام
  

  مذكرة من المستشار القانوني
  
 وملخّصاً للدور الذي يضطلع به المجلـس        العامةير بعض المعلومات    الغرض من هذه الوثيقة هو توف       -١

 والجدير بالذكر أن توقيت تعيين الشخص الذي سيكون المدير العام القادم، في             .التنفيذي في تعيين المدير العام    
جهة  والذي اعتمده المجلس لموا    ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٣٠ المؤرخ في    ٢ق١١٨م ت هذه المناسبة، يستند إلى القرار      

فقد قـرر المجلـس، علـى نحـو         .  ووك لي  -الوضع الذي نشأ عن وفاة المدير العام السابق الدكتور جونغ           
 من نظامه الـداخلي     ٥٢ من المادة    ٣ إلى   ١ الزمنية المحددة في الفقرات      المهلالخصوص، عدم االلتفات إلى     

ة دورة المجلس الحاليـة إلـى االنعقـاد         وذلك من أجل التعجيل بعملية تعيين المدير العام القادم، كما قرر دعو           
  . وحيداً أال وهو تعيين المدير العام القادمغرضاًمتوخياً 

  
ـ                 -٢ م ووللتيسير على السادة أعضاء المجلس فإن األساس القانوني الذي يستند إليه تعيين المدير العـام يق

  :على ما يلي
  

ل من جمعيـة الـصحة والمجلـس         من الدستور التي تبين األدوار المنوطة بك       ٣١نص المادة       •
   ؛ق بترشيح وتعيين المدير العامالتنفيذي فيما يتعل

  
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي تبين تفاصيل اإلجراءات التي يتعـين علـى               ٥٢المادة    •

  المجلس اتباعها للتوصل إلى تعيين مرشح؛
  
 وتقرير المدير العام المقدم إلـى دورة        )٧(١٠٠م ت المقرر اإلجرائي الذي اتخذه المجلس التنفيذي         •

تفاصيل تنفيذ أحكـام    ) ٧(١٠٠م ت ويورد المقرر اإلجرائي     ١.المجلس المائة بناء على طلب منه     
 وذلك بإدراج التوصيات المقدمة في تقرير المدير العام وإيراد النقاط المحـددة التـي               ٥٢المادة  

وبذا فالبد من قراءة الوثيقتين     . و استكملها اختلف المجلس في صددها عن توصيات المدير العام أ        
وقد تم  . مع بعضهما البعض حتى يتسنى فهم مغزى المقررات اإلجرائية المتخذة من قبل المجلس            

في عمليتين سابقتين من    ) ٧(١٠٠م ت اتباع اإلجراءات المفصلة المشار إليها في المقرر اإلجرائي         
  .٢٠٠٣ و١٩٩٨عمليات الترشيح في عامي 

  
  .لمرشح من قبل المجلس أن يستوفيهال الذي يبين المعايير التي ينبغي ١٠ق٩٧م تقرار ال  •

                                                           
 .١، الملحق ١/سجالت/١٠٠/١٩٩٧م تلوثيقة ا   ١



   EB119/INF.DOC./1    ١/وثيقة معلومات/ ١١٩ت م

2 

  معلومات عامة
  
  :فيما يلي المعلومات العامة المقدمة وفق هذه الوثيقة  -٣
  

 ويعلـن فيـه     ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ١الخطاب الدوري الذي أرسله المدير العام بالنيابة في           )١(
سـبتمبر  /  أيلول ٥عضاء بطرح ترشيحاتها لشغل منصب المدير العام حتى يوم          إمكانية قيام الدول األ   

  :وقد اشتمل ذلك الخطاب على ثالثة تذييالت. )١الملحق ( ٢٠٠٦
  
  ؛)١المرفق ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢ من الدستور والمادة ٣١نصا المادة   -

  ؛)٢المرفق  (١٠ق٩٧م تمقتطف من القرار   -

  ؛)٣المرفق  (٢ق١١٨م ت القرار  -
  
، )٢الملحـق   ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي       ٥٢النصوص المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة        )٢(

  ١.، وتقرير المدير العام إلى دورة المجلس المائة)٧(١٠٠م توالسيما المقرر اإلجرائي 
  
فضل، أن المجلس قد تولى مراجعة نظامه       والجدير بالذكر، ابتداء، ولفهم هذه الوثيقة وملحقاتها فهماً أ          -٤

. ٢٠٠٣مايو /  في دورته الثانية عشرة بعد المائة المعقودة في أيار٥٢ و٧الداخلي، بما في ذلك أحكام المادتين  
 كمـا   ٢؛٥٢ من المادة    ٢ و ١وقد قام، على وجه الخصوص، بإزالة اإلشارة إلى أعضاء المجلس في الفقرتين             

من المادة ذاتها، اإلشارة إلى موعد إجراء المقابالت مع المرشحين التـي سـتدرج            ٦لس، في الفقرة    غير المج 
 بحيث تكون اجتماعات المجلس المتعلقة بترشـيح        ٧ ونقح المجلس أيضاً المادة      ٣هم في القائمة الموجزة؛   ؤأسما

).  أدنـاه  ٨ الفقرة   انظر(من تلك المادة    ) ب(كما ورد تعريفها في الفقرة الفرعية       " جلسات مفتوحة "المدير العام   
وتقرير المدير العام الذي يشير إليه ذلك المقرر اإلجرائي قد صـدرا            ) ٧(١٠٠م ت وحيث إن المقرر اإلجرائي     

 ٥٢بعض اإلشارات التزال تتعلق بالصيغة السابقة للمادة   قبل التنقيح السابق الذكر للنظام الداخلي للمجلس، فإن         
  .وعليه ينبغي أن تقرأ في ذلك السياق

  
   المجلسللعملية ولدورلخص م
  
 كـان علـى الـدول       ٥٢ على النحو الذي نصت عليه المـادة          بالنيابة بعد إرسال خطاب المدير العام      -٥

 ذلـك فـي     قرر المجلس  كما   .٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٥ مقترحات بشأن المرشحين حتى تاريخ       تقديماألعضاء  
ح مشفوعاً بسيرة ذاتية ال ينبغـي أن يتجـاوز           ويجب أن يكون كل مقتر     .٢ق١١٨م ت من القرار   ) ب(٢الفقرة  

طولها صفحتين أو ثالث صفحات وينبغي أن تتركز حول المعايير التي وضعها المجلس فيما يتعلق بالمرشحين      
  .وأن تتضمن بياناً عن تصورات المرشح فيما يخص األولويات واالستراتيجيات) ١٠ق ٩٧ ت مانظر القرار (

                                                           
 .١، الملحق ١/سجالت/١٠٠/١٩٩٧م تالوثيقة    ١
 ن إلى األشخاص الذي   ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ١وبناء على ذلك فإن المدير العام بالنيابة لم يرسل خطابه المؤرخ في                ٢

 .حات بشأن شغل منصب المدير العامتلك ال يملكون حق تقديم مقتر المجلس التنفيذي، وهم بصفتهم  فيهم أعضاء
 على أن يقوم المجلس بإجراء مقابالت مع المرشحين الذين تدرج أسـماؤهم فـي               ٥٢تنص الصيغة السابقة للمادة        ٣

في أقـرب   "أما في الصيغة الجديدة فإن المقابالت تجرى معهم         ". في نهاية األسبوع الثاني من الدورة     "القائمة المختصرة   
 .د وضع القائمة المختصرةبع" فرصة ممكنة
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.  فتح كل المقترحات بعيد التاريخ النهـائي       ساعدة من المستشار القانوني،   ، بم وسيتولى رئيس المجلس    -٦
على أن وء اإلرشادات التي وضعها المجلس نظر فيها في ضبعد الوستجري ترجمة المقترحات والسير الذاتية،    

بحلـول  يتراوح طولها بين صفحتين وثالث صفحات، كما سيجري تعميمها على الـسادة أعـضاء المجلـس                 
  .٢ق١١٨م تمن القرار ) ج(٢ كما قرر المجلس ذلك في الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر /  األولتشرين ٥
  
  : مع عملية الترشيح على أربع مراحل، عند انعقاده التعامل المجلسوسيتولى  -٧
  

الفرز األولي للمرشحين للتأكد مما إذا كان أي من المرشحين يستوفي المعايير التي حـددها                 )١(
  ؛ أو ال يستوفيهاالمجلس

  
  وضع القائمة المختصرة؛  )٢(
  
  إجراء المقابالت مع المرشحين؛  )٣(
  
  .التصويت على المرشح الذي يطرح اسمه  )٤(
  

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بصيغتها المعدلة في دورته الثانيـة            ٧وكما ذكر آنفاً، فإن المادة        -٨
كمـا  " مفتوحـة "شيح المدير العام يجب أن تكون       عشرة بعد المائة، تنص على أن جلسات المجلس المتعلقة بتر         

من المادة ذاتها إال أن ممثالً واحداً من كل دولة عضو غير ممثلـة فـي                ) ب(ورد تعريفها في الفقرة الفرعية      
المجلس ومن كل دولة عضو منتسبة يجوز له حضور الجلسات بدون حق المشاركة شريطة عدم تـدوين أي                  

يجوز أن يحضرها ممثلو الدول     " الجلسات المفتوحة " على أن    ٧ن المادة   م) ب(وتنص الفقرة   . محضر رسمي 
األعضاء غير الممثلة في المجلس والدول األعضاء المنتسبة وموظفو األمانة الذين ال غنى عنهم، باإلضافة إلى 

  .أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم
  
لى أن تقتصر المرحلة األولـى علـى        ع)) ٧(١٠٠م ت المقرر اإلجرائي   (وقد سبق للمجلس أن وافق         -٩

ـ ير التي   تحديد ما إذا كان هناك توافق في اآلراء بشأن مرشح واحد أو أكثر من الذين ال يفون بالمعاي                  ضعها ي
 يأتي الذي) ٢المرفق  (١ وهي مستنسخة في  الملحق ١٠ق٩٧م توقد وردت تلك المعايير في القرار . المجلس

 حول مرشح واحد أو أكثر من الذين ال يفون بالمعايير            هناك توافق في اآلراء    لم يكن  وإذا. في ذيل هذه الوثيقة   
 فإن معالجة هذه القضية ستكون جزءاً من المرحلة التالية التي يجري فيها وضع القائمة               الواردة في ذلك القرار   

 - أو تبقى    -إذا كان هناك    و). ٧(١٠٠م ت  التي تقتصر على خمسة مرشحين وفقاً للمقرر اإلجرائي          المختصرة
  . يصبح أمراً ال ضرورة له وضع القائمة المختصرةأو أقل من ذلك فإنخمسة مرشحين 

  
على أن القائمة المختصرة ينبغي أن توضع بعد إجراء عملية أو           ) ٧(١٠٠م ت وينص المقرر اإلجرائي      -١٠

ى القائمة المختصرة   عمليات اقتراع سري ينبغي خاللها التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد األماكن عل            
وعليه فإن على كل عضو أن يدلي، بالنسبة إلى القائمة المختصرة التـي تـضم               . أي يساوي خمسة مرشحين   

 إشارات تـدل علـى      أما أوراق االقتراع التي تحتوي على     . خمسة أماكن، بصوته فيما يتعلق بخمسة مرشحين      
مة المختصرة ذاتها توضع باستبعاد المرشـح أو        والقائ.  فإنها تعتبر الغية   أسماء أكثر أو أقل من خمسة       وضع

المرشحين الذين يحصلون، في كل عملية اقتراع، على أقـل عـدد مـن األصـوات وكـذلك أي مرشـحين                     
 مـن   ٪ ١٠وقد حددها المجلس بنـسبة      ( المدلى بها    األصواتيحصلون، على األقل، على النسبة الدنيا من         ال

 أن  ، على سبيل المثـال،    إذا افترضنا و.  يبقى غير خمسة مرشحين    ال، وذلك حتى    ) المدلى بها  أوراق االقتراع 
 صوتاً فإن المرشح أو المرشحين الذين يحصلون علـى أقــل عـدد مـن     ٣٤عدد األصوات المدلى بها بلغ    
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أي أصوات أكثر   (فإذا حصل جميع المرشحين المتبقين على أربعة أصوات أو أكثر           . األصوات سيتم استبعادهم  
فإن المرشـح أو المرشـحين الـذين    )  المدلى بهاأوراق االقتراع من جميع  ٪ ١٠لعدد يساوي   من الحد األدنى    

أما إذا حصل مرشح واحد أو أكثر على صوتين أو ثالثة           . يحصلون على صوت واحد هم الذين يستبعدون فقط       
ـ                   دد مـن   أصوات فإنهم يستبعدون في تلك الجولة من عملية االقتراع بما أنهم سيكونون قد حـصلوا علـى ع

ورغـم أن المقـرر اإلجرائـي        . المدلى بها  أوراق االقتراع  من    ٪ ١٠ أقل من العدد المعادل لنسبة       األصوات
 فـإن هـذه     ") أوراق االقتراع  من٪  ١٠وقد حددت بـ    (ا  نسبة األصوات المدلى به   "يشير إلى أن    ) ٧(١٠٠ت م

أوراق  من النظام الداخلي للمجلس والقاضـي باسـتبعاد          ٤٢العبارة يجب قراءتها وفقاً للمبدأ الوارد في المادة         
 الغية أو حاالت من االمتناع       أوراق اقتراع  وإذا ظلت هناك  .  الالغية وحاالت االمتناع عن التصويت     االقتراع

 أوراق االقتـراع   المدلى بها علـى أسـاس         أوراق االقتراع  ٪ من ١٠ت، فإنه يجري حساب نسبة      عن التصوي 
ومن األمثلة على ذلك، أنه إذا صـوت جميـع أعـضاء            .  والتي ال تعرب عن امتناع عن التصويت       الصحيحة

ن التـصويت،    الغية وثالث حاالت امتناع ع     أوراق اقتراع المجلس األربعة والثالثين إال أنه كانت هناك ثالثة         
 الصحيحة والتي لم تعرب عـن       أوراق االقتراع  ينبغي حسابها على أساس      أوراق االقتراع ٪ من   ١٠فإن عتبة   

  .تكون ثالثة) ٧(١٠٠م ت، كما أن العتبة المحددة في المقرر اإلجرائي ) ورقة٢٨أي (االمتناع عن التصويت 
  
بالت مع المرشحين الذين تـضمهم تلـك         وضع القائمة المختصرة يتولى المجلس إجراء مقا       وبمجرد  -١١

وفـي  . بعد وضع تلـك القائمـة  " في أقرب فرصة ممكنة" على أن تجرى المقابالت ٥٢وتنص المادة   . القائمة
للمجلس قد دعيت إلى االنعقاد طيلة ثالث أيام بهدف         بعد المائة   الحالة الراهنة وحيث إن الدورة التاسعة عشرة        

 .نوفمبر/  تشرين الثاني  ٧د تقرر إجراء المقابلة في اليوم الثاني أي يوم الثالثاء           وحيد هو تعيين المدير العام فق     
عرض شفهي يقدمه المرشح ويبـين  ) ١(وينبغي أن تقسم بالسوية بين .  دقيقة٦٠وينبغي أال تتجاوز كل مقابلة   

قتراحات فيما يتعلـق    فيه تصوره ألولويات المنظمة في المستقبل مع تحليل للمشكالت الراهنة التي تواجهها وا            
إذا لم تكن هناك أسئلة كافية تستغرق       و. حصة لطرح األسئلة والرد عليها    ) ٢ (،بكيفية التصدي لتلك المشكالت   

الوقت المحدد فيجوز للمرشح أن يدلي بالبيانات اإلضافية التي يرغب فيها حتى نهاية الفترة الزمنية المحـددة                 
  . دقيقة٦٠قت اإلجمالي المخصص لها على غير أنه ال يجوز أن يزيد الو. للمقابلة

  
 المقابالت وحيث إن. عملية في التصويت على المرشح الذي يجب تعيينهالوتتمثل المرحلة األخيرة من    -١٢

البد من إجـراء عمليـة   ف بكامله الثالثاءيستغرق يوم   سمع المرشحين الخمسة الذين تضمهم القائمة المختصرة        
وتقتصر عمليـة االقتـراع   . نوفمبر/  تشرين الثاني٨األربعاء ير العام صباح يوم    االقتراع من أجل تعيين المد    

 يكتب كـل عـضو مـن        ٥٢ المادة   وعمالً بأحكام . على المرشحين الذين ترد أسماؤهم في القائمة المختصرة       
 وإذا لم يحصل أي مرشح علـى األغلبيـة          .القتراع الخاصة به اسم مرشح واحد     أعضاء المجلس على ورقة ا    

 فإن المرشح الذي يحصل على أقل عدد مـن األصـوات           ١بسيطة الالزمة لألعضاء الحاضرين والمصوتين،    ال
 على إجراء محـدد     ٥٢وتنص المادة   . يستبعد في كل عملية اقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على األغلبية          
  .للتعامل مع تساوي عدد األصوات المتكرر بين المرشحين االثنين الباقيين

  
 اإلعالن عن اسم الشخص الذي يعينه المجلس في جلسة علنية تعقد مباشرة بعد تعليـق الجلـسة                  ويتم  -١٣

وقد طلب المجلس التنفيذي، إلى المدير العام بالنيابـة، فـي           . المفتوحة ويطرح ذلك االسم على جمعية الصحة      
غرق يوماً واحـداً فـي       أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية لجمعية الصحة تست         ٢ق١١٨م ت  من القرار    ٦الفقرة  

                                                           
 والثالثين بأصواتهم بطريقة شرعية، مثالً، ولم تكن أي ورقة من أوراق االقتـراع              األربعة  إذا أدلى جميع األعضاء        ١

 تنص على أن األعضاء الذين      ٤٢الجدير بالذكر أن المادة     و. صوتاً ١٨امتناعاً عن التصويت فإن األغلبية الالزمة هي        
  .ت يعتبرون غير مصوتينن عن التصوييمتنعو
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أي اليوم الذي يلي اختتام أعمال دورة المجلس التاسعة عشرة بعـد المائـة              ،  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩
  .وذلك لغرض وحيد هو تعيين المدير العام القادم والموافقة على عقده

  
١٤-     ما يحتاج المجلس إلى أن يقترح على جمعية الصحة         وباإلضافة إلى تعيين مرشح  دة عقد تحـدد     مسو

 ولهذا الغرض سيعرض على المجلس      ١.شروط التعيين والراتب والمكافآت األخرى المتعلقة بالمنصب      أحكام و 
 من النظام الداخلي لجمعيـة      ١٠٨وعلى الرغم من أن المادة      . مسودة مقترحة تعكس ما ورد في العقود السابقة       

خمس سنوات فإن ذلك سيؤدي إلى نتيجة غير عمليـة فـي            الصحة العالمية تحدد فترة والية المدير العام لمدة         
الظروف الراهنة التي تحكم العملية الحالية حيث إن فترة والية المدير العام القادم ستنقضي في زمن يتوسـط                  

، ٢ق١١٨م ت  من القـرار     ٧وبناء على ذلك أوصى المجلس، في الفقرة        . انعقاد جمعيتين من جمعيات الصحة    
 من نظامها الداخلي فيمـا يتعلـق        ١٠٨حة العمل، في دورتها االستثنائية، بأحكام المادة        بأن توقف جمعية الص   

. بفترة والية المدير العام القادم بحيث تحدد تلك الفترة بشكل تنتهي به بعيد اختتام أعمال إحدى جمعيات الصحة
يوليو فإن عقد المـدير     /  تموز ٢١وعالوة على ذلك وإذا كانت عقود المديرين العامين السابقين تبدأ دائماً في             

وعليه فإن تاريخ بداية العقد وانتهائه لم يذكر في مسودة العقد التي أعدتها             . العام القادم لن يبدأ في ذلك التاريخ      
 وذلك حتى يتسنى للمجلس أن يتقدم بتوصية مناسبة إلى جمعية الصحة            ١١٩/٢م ت األمانة والواردة في الوثيقة     

يقترح اسـمه  سير التوصل إلى قرار حول تاريخ بداية العقد ستطلب األمانة من كل شخص          ولتي. في هذا الشأن  
للترشح بأن يكون على أهبة إلحاطة المجلس علماً بالتاريخ الذي سيكون فيه على استعداد لتولي المنـصب إذا                  

  .١١٩/٢م تويرد المزيد من التفاصيل حول شروط مسودة العقد في الوثيقة . جرى تعيينه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية١٠٩   كما تنص على ذلك المادة ١
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  ١الملحق 
  

  خطاب دوري يدعو إلى تقديم الترشيحات لشغل منصب المدير العام
  

 Ref.:  C.L.17.2006  
  ٢٠٠٦-١٧. د.خ  

  
  اقتراحات بشأن منصب المدير العام

  
لقد نظـر المجلـس     . يهدي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالنيابة الدول األعضاء أطيب تحياته          

ي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، في مسألة ترشيح وتعيين المدير العام القادم، وذلك فـي أعقـاب                   التنفيذ
  .٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢ ووك لي يوم –مأساة وفاة المدير العام الراحل الدكتور جونغ 

  
لـصحة   من دستور منظمة ا    ٣١وفي هذا الصدد يتشرف المدير العام بالنيابة إلى أن يشير إلى المادة             

ويـشير  .  من النظام الداخلي للمجلس التنفيـذي      ٥٢المتعلقة بترشيح وتعيين المدير العام، وإلى المادة         العالمية
/  أيـار  ٣٠ الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة في             ٢ق١١٨ت مأيضاً إلى القرار    

من نظامه الداخلي فيما يخـص المهـالت الزمنيـة           ٥٢، حيث قرر المجلس تعليق العمل بالمادة        ٢٠٠٦مايو  
  .، وذلك للتعجيل بعملية تعيين المدير العام القادم٣ إلى ١المحددة في الفقرات من 

  
، سيتم العمل بالمهالت الزمنية التالية بدالً من تلك التي تنص عليهـا             ٢ق١١٨ت مووفقاً ألحكام القرار    

  :ادم من أجل تعيين المدير العام الق٥٢المادة 
  
إخطار المدير العام بالنيابة الدول األعضاء بإمكانية قيامها باقتراح أسماء أشخاص للترشح لشغل               -

  ؛٢٠٠٦يونيو /  حزيران١: منصب المدير العام
  
/  أيلول ٥: الموعد النهائي لتلقي منظمة الصحة العالمية لمقترحات بالترشيح لمنصب المدير العام            -

  ؛٢٠٠٦سبتمبر 
  
 تـشرين  ٥: ال المقترحات والسير الذاتية والمعلومات الداعمة إلى الـدول األعـضاء     تاريخ إرس   -

  .٢٠٠٦أكتوبر / األول
  

وطبقاً ألحكام القرار المذكور أعاله، يتشرف المدير العام بالنيابة بإعالم الدول األعضاء بأنه يمكنهـا               
  .عامطرح أسماء أشخاص على المجلس التنفيذي لترشيحهم لشغل منصب المدير ال

  
ومن المقرر أن تنعقد الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي في جنيف وأن تفتتح أعمالهـا                 

، ويمكن إرسال المقترحات إلى رئيس المجلس التنفيذي شريطة أن تبلغه،           ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦يوم  
أدناه، بحلول آخر   ) ٤(الوارد في النقطة    بواسطة منظمة الصحة العالمية، في جنيف على عنوان المقر الرئيسي           

  .٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٥ساعات الدوام، على أكثر تقدير، من يوم 
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  :ويود المدير العام بالنيابة أن يسترعي االنتباه إلى النقاط التالية
  
  .لكل دولة عضو أن ترشح شخصاً أو أكثر لشغل منصب المدير العام  )١(
  
 الذي ١٠ق٩٧ت م لدى طرح المقترحات، أن تراعي أحكام القرار        يرجى من الدول األعضاء،     )٢(

تولى المجلس التنفيذي فيه وضع معايير تخص الشخص الذي يرشحه المجلس التنفيذي لشغل منصب              
المدير العام، والرجاء منها أال تطرح مقترحاتها إال فيما يتعلق باألشخاص الذين يعتبر أنهم يـستوفون     

  .دوا استعدادهم للقيام بأعباء المدير العامتلك المعايير والذين أب
  
يجب أن تكون المقترحات مصحوبة بالسيرة الذاتية لكل مرشح أو بغير ذلك من المعلومـات                 )٣(

، أن تكـون هنـاك إرشـادات        )٧(١٠٠ت موقد قرر المجلس التنفيذي، في مقرره اإلجرائي        . الداعمة
 بالسيرة الذاتية لكل مرشح وينبغـي للـسيرة         يتراوح طولها بين صفحتين وثالث صفحات فيما يتعلق       

الذاتية أن تفي بالمعايير الموضوعة من قبل المجلس التنفيذي فيما يخـص تـصور المرشـح بـشأن              
وعليه سيكون المدير العام بالنيابة من الشاكرين إذا لـم تتجـاوز الـسير              . األولويات واالستراتيجيات 

دث وأن تجاوزت ما جاء في اإلرشادات التي وافـق          فإذا ح . الذاتية الثالث صفحات من حيث الطول     
  .عليها المجلس التنفيذي فسيعمد رئيسه إلى اختصارها وذلك بالتشاور مع األمانة

  
والـرقم  " سري"ينبغي أن توضع المقترحات في ظرف مختوم يكتب عليه بشكل بارز عبارة               )٤(

  :وأن يرسل إلى العنوان التالي "D4-180-9 (06)"الكودي 
  

"The Chairman of the Executive Board 
c/o World Health Organization 
1211 Geneva 27 
Switzerland 

  
  .وال ينبغي استخدام أي صيغة أخرى للعنوان

  
يجب إبالغ المقترحات أو إرسالها بحيث تصل المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميـة فـي             )٥(

  .٢٠٠٦سبتمبر / ول أيل٥أجل أقصاه نهاية ساعات الدوام من يوم 
  
لضمان تلقي كل المقترحات يوصى بأن ترسل بالبريد المسجل أو تسلّم باليـد إلـى المقـر                   )٦(

وحيث إن المقترحات لن تفتح إال من قبـل رئـيس المجلـس             . الرئيسي للمنظمة لقاء وصل بالتسليم    
  .لك الحينالتنفيذي بعد المهلة المحددة للتقديم فإنه لن يعطى أي إشعار بالتسلّم حتى ذ

  
  .ويغتنم المدير العام بالنيابة هذه الفرصة ليعرب مجدداً للدول األعضاء عن فائق االحترام    

  
  

  ٢٠٠٦ يونيو/ حزيران ١جنيف في 
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 Appendix 1  ١المرفق 
  

  دستور منظمة الصحة العالمية

  ٣١المادة 

والمدير . قد تحدده من الشروط   تعين جمعية الصحة المدير العام بناء على ترشيح من المجلس، وفقا لما               
  . الفني واإلداري األعلى للمنظمةالعام، وهو خاضع لسلطة المجلس، هو المسؤول

  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
  ٥٢المادة 

قبل التاريخ المحدد الفتتاح دورة من دورات المجلس يقتضى أن يرشح فيها مدير عام، بـستة أشـهر      
بأن لهم أن يقترحوا أشخاصاً يرشح المجلس       وأعضاء المجلس   م الدول األعضاء    على األقل، يخطر المدير العا    
  .أحدهم لمنصب المدير العام

ولكل دولة عضو أن ترشح لمنصب المدير العام شخصاً أو أكثر، وعليه أن يرفق بترشيحه سيرة ذاتية 
م إلـى رئـيس   وترسل هذه الترشيحات في مظروف سري مختـو . أو أية معلومات داعمة أخرى لكل شخص      

، بحيث تصل إلـى المقـر الرئيـسي         )سويسرا(المجلس التنفيذي على عنوان منظمة الصحة العالمية بجنيف         
  .للمنظمة قبل التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بما ال يقل عن شهرين

ويفتح رئيس المجلس مظاريف الترشيحات المقترحة الواردة قبل بدء االجتماع بوقت يضمن ترجمـة              
سير الذاتية والمعلومات الداعمة إلى جميع اللغات الرسمية ونسخها وإرسالها في مظاريف سرية، إلـى               جميع ال 

  .جميع الدول األعضاء قبل شهر من التاريخ المحدد الفتتاح الدورة
وإذا لم ترد أية ترشيحات بحلول الموعد النهائي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المـادة، يقـوم                   
المدير العام فوراً بإبالغ جميع الدول األعضاء بهذا األمر، ولها أن تقترح أشخاصاً لترشيحهم وفقاً لهذه المادة                 

المحدد الفتتاح دورة المجلس بأسبوعين على      شريطة أن تصل هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس قبل التاريخ           
  .ويبلغ الرئيس الدول األعضاء بتلك الترشيحات في أقرب فرصة ممكنة. األقل

وينبغي أن تتاح لجميع أعضاء المجلس فرصة المشاركة في الفرز المبدئي لكافـة المرشـحين بغيـة            
  .لمعتمدة من قبل جمعية الصحةاستبعاد أولئك الذين ال يفون بالمعايير المحددة من قبل المجلس وا

ويتم وضـع هـذه     . ويقرر المجلس، من خالل آلية يتم تحديدها من قبله، قائمة موجزة بالمرشحين           
القائمة الموجزة عند بدء الدورة، ويقوم المجلس بكامل أعضائه بإجراء مقابالت مع المرشحين المختارين في 

  . فرصة ممكنة بعدهاأقرب
 يقدمه كل مرشح يتم اختياره إضافة إلى اإلجابة على أسـئلة أعـضاء              وتتألف المقابالت من عرض   

. المجلس ويمكن للمجلس إذا اقتضت الضرورة، تمديد فترة الدورة إلجراء هذه المقابالت واختيـار المرشـح               
ويقوم المجلس بتحديد موعد لعقد جلسة يتم فيها انتخاب شخص باالقتراع السري من بين المرشحين الـواردة                 

  .م في القائمة الموجزةأسماؤه
ويكتب كل عضو من أعضاء المجلس، لهذا الغرض، على ورقة االقتراع الخاصة به اسم مرشح واحد 

وإذا لم يحصل أي مرشح على األغلبية الالزمة، يستبعد المرشح الذي يحصل على . يختاره من القائمة الموجزة
شحين إلى اثنين وحصل كل منهما على نفس عدد وإذا انخفض عدد المر. أقل عدد من األصوات في كل اقتراع

القائمـة  األصوات الذي حصل عليه المرشح اآلخر بعد إجراء االقتراع ثالث مرات، تعاد العملية على أساس                
  .الموجزة التي أعدت أصالً في بداية عملية االقتراع

  .جمعية الصحةويعلن اسم الشخص الذي سيرشح بهذه الطريقة في جلسة علنية للمجلس ويرفع إلى 
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 Appendix 2  ٢المرفق 
  

  ١٠ق٩٧ت منص مقتبس من القرار 
  الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته السابعة والتسعين بشأن

  الترشيح لمنصب المدير العام
  

  المجلس التنفيذي،  
  

لدراسـة  ) ١(٩٥ت مبعد النظر في تقرير المجموعة الخاصة التي أنشأها بموجب المقرر اإلجرائـي               
  خيارات المتاحة فيما يخص الترشيح لمنصب المدير العام وفترة شغل هذا المنصب،ال
  
أن المرشح المعين من قبل المجلس التنفيذي لمنصب المدير العام ينبغي أن يفي بالمعايير التالية               يقرر    -١

  :وأن يكون لديه ما يلي
  

سعة النطاق في مجال الصحة     خلفية متينة في المجال التقني ومجال الصحة العامة وخبرة وا           )١(
  الدولية؛

  
  الكفاءة في اإلدارة التنظيمية؛  )٢(
  
  أدلة ثابتة على تبوئه موضع القيادة في مجال الصحة العامة من قبل؛  )٣(
  
  القدرة على التجاوب مع الفوارق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  )٤(
  
  االلتزام الراسخ بعمل منظمة الصحة العالمية؛  )٥(
  
  اللياقة البدنية المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة؛  )٦(
  
المهارة الكافية في واحدة على األقل من اللغات الرسمية ولغات العمل المستخدمة في المجلس                )٧(

  .التنفيذي وجمعية الصحة
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 Appendix 3  ٣المرفق 
  

ام القادم لمنظمة الصحة    النظر في تسريع اإلجراء الخاص بانتخاب المدير الع         ٢ق١١٨م ت
 العالمية

  
  المجلس التنفيذي،

  
، الذي اتخذه المجلس في دورته االسـتثنائية المعقـودة فـي            )٢(م ت د ا   إذ يشير إلى المقرر اإلجرائي      

أن تقدم إلى المجلس في دورته الثامنة عشرة        "، والذي طلب المجلس بمقتضاه من األمانة        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣
ت لكي ينظر فيها فيما يتعلق بتسريع اإلجراء الخاص بانتخاب المدير العـام القـادم لمنظمـة                 بعد المائة خيارا  
  ؛"الصحة العالمية

  
  ١وبعد النظر في التقريرين المقدمين من األمانة استجابة لطلب المجلس؛  

  
 فيما يتعلق   ٥٢ من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وقف العمل بالمادة          ٥٣بأحكام المادة   ، عمالً   يقرر  -١

 من المادة المذكورة، وذلك من أجل تسريع عملية ترشـيح           ٣ إلى   ١بالمواعيد النهائية المحددة في الفقرات من       
  المدير العام القادم؛

  
، من أجل ترشيح المدير العام القادم، تطبيق المواعيد النهائية التالية، بدالً من المواعيد النهائيـة                يقرر  -٢

  :٥٢ادة المنصوص عليها في الم
  
القائم بأعمال المدير العام بالنيابة يخطر الدول األعضاء بأن لها أن تقترح أشخاصاً للترشيح                )أ(

  ؛٢٠٠٦يونيو /  حزيران١: لمنصب المدير العام
  
  ؛٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٥: الموعد النهائي لتلقي المنظمة اقتراحات الترشيح  )ب(
  
 تشرين  ٥: تية والمعلومات الداعمة إلى الدول األعضاء     تاريخ إرسال االقتراحات والسير الذا      )ج(

  ؛٢٠٠٦أكتوبر / األول
  

 إلى  ٦ من نظامه الداخلي، عقد دورة للمجلس، تُعقد في الفترة الممتدة من             ٥، عمالً بأحكام المادة     يقرر  -٣
   في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؛٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني٨
  
حمل البند الوحيد في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي المشار إليها فـي               أن ي  يقرر كذلك   -٤

الترشـيح  "، وأن يتضمن بندين فرعيين يحمالن، على الترتيـب، عنـوان            "المدير العام "الفقرة السابقة عنوان    
  ؛"مسودة العقد"، وعنوان "للمنصب

  

                                                           
 .تقدير للتكاليفعلى  اللتان تحتويان ١ إضافة ١١٨/٢٠م ت و١١٨/٢٠م تالوثيقتان    ١
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ن ينظر في إعطاء المـوظفين والعـاملين المرشـحين          القائم بأعمال المدير العام بالنيابة أ     يطلب إلى     -٥
/  أيلول ٥لالنتخاب المشار إليه في هذا القرار، إجازة مؤقتة مدفوعة الراتب، من وظائفهم الحالية، اعتباراً من                

   وحتى تعين جمعية الصحة مديراً عاماً جديداً؛٢٠٠٦سبتمبر 
  
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة     ٢ بأحكام المادة     القائم بأعمال المدير العام بالنيابة، عمالً      يطلب إلى   -٦

 في جنيـف،    ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٩، أن يدعو إلى انعقاد دورة استثنائية لجمعية الصحة في           العالمية
، يتـضمن   "المدير العام "وأن يدرج في جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية بنداً واحداً فقط يحمل عنوان              

  ؛"الموافقة على العقد"وعنوان " التعيين"عيين يحمالن، على الترتيب، عنوان بندين فر
  
 من نظامها الداخلي    ١٠٨ جمعية الصحة بأن تقوم، في دورتها االستثنائية، بوقف العمل بالمادة            يوصي  -٧

ية الصحة بفترة   فيما يتعلق بفترة والية المدير العام القادم، وأن تحدد فترة واليته بحيث تنقضي بعد اختتام جمع               
  .وجيزة

  
  )٢٠٠٦ مايو/ أيار ٣٠، الثالثةالجلسة (
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  ٢الملحق 
  

   ٥٢ المادة  أحكام بتنفيذتتعلقنصوص 
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

  
  

:  من النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي         ٥٢تنفيذ المادة     )٧(١٠٠م تالمقرر اإلجرائي 
  نصب المدير العامالترشيح لم

  
 على النحو المبين في تقريـر  ٥٢وافق المجلس التنفيذي على اعتماد االقتراحات الخاصة بتنفيذ المادة      

  : وذلك رهناً بالنقاط التالية١المدير العام
  

ينبغي وضع إرشادات يتراوح طولها بين صفحتين وثالث صفحات فيما يتعلـق بالـسيرة                )١(
 للسيرة الذاتية أن تفي بالمعايير الموضوعة من قبل المجلس التنفيذي فيما            الذاتية لكل مرشح وينبغي   

  يخص تصور المرشح بشأن األولويات واالستراتيجيات؛
  
  ينبغي أن تضم القائمة المختصرة خمسة مرشحين؛  )٢(
  
قبل الخلوص إلى القائمة المختصرة البد من إجراء عمليات اقتراع متعاقبة يتم خالل كل منها                 )٣(
ستبعاد المرشح أو المرشحين الذين يحصلون على أقل عدد من األصوات وكذلك أي مرشـحين لـم                 ا

ـ وقد حددت النسبة  (يحصلوا على النسبة الدنيا من األصوات المدلى بها           من مجمـوع أوراق     ٪                                                                                                              ١٠ ب
   حتى يكون عدد المرشحين المتبقين مساوياً لعدد األماكن على القائمة المختصرة؛، وذلك)المقترعين

  
ينبغي لألعضاء، لدى االقتراع، التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد األمـاكن علـى                ) ٤(

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية؛٨٣القائمة المختصرة وذلك وفقاً للمادة 
  
 دقيقة تقـسم    ٦٠بالت مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة على         ينبغي قصر المقا    )٥(

عرض شفهي يقدمه المرشح ويبين تصوره ألولويات المنظمة في المـستقبل مـع             ) ١(بالسوية بين   
حصة لطرح ) ٢(تحليل للمشكالت الراهنة التي تواجهها واقتراحات لكيفية التصدي لتلك المشكالت، 

  .األسئلة والرد عليها
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 المرفـق فـي     ؛ ويرد الـنص فـي     ١/سجالت/ ١٠٠/١٩٩٧م ت  الوارد في الوثيقة     ١ إلى الملحق    ١ تشير الحاشية      ١

  .الصفحة التالية
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  ١ من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي٥٢تطبيق المادة 

  
  تقرير من المدير العام

  
   ]١٩٩٧مارس /  آذار٢٧ - ١٠٠/٥ت م[ 

  
 من نظامه الداخلي من أجـل توسـيع         ٥٢عدل المجلس التنفيذي، في دورته السابعة والتسعين، المادة           -١

وقـد  . صيال بشأن عملية الترشيح داخل المجلس نفسه      نطاق مصادر ترشيح المدير العام ووضع قواعد أكثر تف        
يرغب المجلس في دراسة مختلف القضايا التي نشأت فيما يتصل بالمادة الجديدة من أجـل ضـمان تطبيـق                   

وفي هذا الصدد، قدم أحد أعضاء المجلس بالفعل ورقـة مناقـشة فـي الـدورة التاسـعة                  . أحكامها بسالسة 
  ٢.والتسعين

  
  . تحت العناوين الرئيسية الستة التالية٥٢لية الترشيح طبقا للمادة ويمكن النظر في عم  -٢
  

  طلب الترشيحات
  
يرسل المدير العام، قبل افتتاح الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي بستة أشـهر علـى األقـل                    -٣
ـ     ) والتي سيحدد المجلس في دورته المائة تاريخ انعقادها بالضبط        ( ة عـضو فـي     مذكرة شفوية إلى كل دول

المنظمة وكل عضو في المجلس التنفيذي يبلغهم فيها بأنه يمكنهم اقتراح شخص أو أكثـر كيمـا يرشـحهم                   
  .المجلس لمنصب المدير العام

  
 الذي يحوي المعايير التي البد من ١٠ق٩٧ت م وسوف تتضمن المذكرة األجزاء ذات الصلة من القرار         -٤

ر العام، كما أنها ستشجع على قصر الترشيحات على األشخاص توافرها في الشخص الذي يرشح لمنصب المدي
الذين يرتأى أنهم يستوفون هذه المعايير، من أجل الحد من احتمال استخدام الترشيحات ألغراض فخرية فـي                 

وسوف يسترعى االنتباه كذلك إلى استصواب تركيز السير الذاتية أو غير ذلك مـن المعلومـات                . المقام األول 
وسوف تبين المذكرة أيضا أنه من باب تحصيل الحاصل أنه لـن يرشـح              .  هذه المعايير المحددة   الداعمة على 

  .سوى األشخاص الذين أبدوا استعدادا للخدمة في منصب المدير العام
  
وأخيرا، ومن أجل ضمان تلقي جميع الترشيحات، ستشير المذكرة إلـى ضـرورة إرسـال جميـع                   -٥

  .يمها باليد في المقر الرئيسي للمنظمة لقاء إشعار بالتسلمالترشيحات بالبريد المسجل أو تقد
  

  فحص الترشيحات
  
لن تفحص األمانة سوى الترشيحات التي تقدم قبل شهرين على األقل من التاريخ المحدد الفتتاح دورة                  -٦

  .المجلس
  
  
  

                                                           
  ).٧(١٠٠ت م   انظر المقرر اإلجرائي ١
  .، المرفق١، الملحق ١/سجالت/ ١٠٠/١٩٩٧م تالوثيقة    انظر ٢
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 طويلة، فقد يكون    إذا كان عدد المرشحين كبيرا أو كانت سيرهم الذاتية وغير ذلك من الوثائق الداعمة               -٧
مكلفا وعسيرا على األمانة أن ترتب لترجمة جميع الوثائق واستنساخها لتوزيعها على أعضاء المجلـس فـي                 

ومن ثم قد يرغـب المجلـس فـي وضـع           .  وهي شهر واحد   ٥٢غضون الفترة المنصوص عليها في المادة       
ي يمكن ذكرها في المذكرة الشفوية التي       إرشادات بشأن طول السير الذاتية وغير ذلك من الوثائق الداعمة، والت          

  .تطلب فيها الترشيحات
  

  الفرز االبتدائي للترشيحات من قبل المجلس
  
، ينبغي عقد أول اجتماع بخصوص هذا البند فـي أول أو ثـاني أيـام دورة                 ٥٢عمال بأحكام المادة      -٨

قد المجلس جلسة خاصة إال عندما       ال تقضي بأن يع    ٥٢وعلى الرغم من أن المادة      . المجلس الواحدة بعد المائة   
يصوت على ترشيح المدير العام من بين األشخاص الذين ترد أسماؤهم في القائمة القصيرة، فمن المناسب أن                 
تتم جميع االجتماعات المتعلقة بعملية االختيار، أي االختيار االبتدائي وتحديد القائمة القصيرة وإجراء المقابالت 

  . خاصةمع المرشحين، في جلسات
  
وينبغي للمجلس التنفيذي، في المقام األول، أن يحدد ما إذا كان أي مرشح ال يستوفي المعايير التـي                    -٩

ولهذا الغرض، يمكن أن يتم االتفاق على أن يسقط من القائمــة كل المرشـحين الذيـــن                . حددها المجلس 
منصب بأي حال من األحوال، وكذلك الحال       تتفق اآلراء على أنهم ال يستوفون المعايير التي حددها المجلس لل          

وفي حالة عـدم    . بالنسبة للمرشحين الذين يبلغون المجلس بأنهم ال يرغبون في أن ينظر المجلس في ترشيحهم             
ما يستوفي المعايير أم ال قد يرى المجلس أن من األفضل مواصلة بحث              توافق اآلراء بشأن ما إذا كان مرشح      

  ).١٣-١١انظر الفقرات (ائمة المختصرة هذه المسألة لدى تحديده للق
  

  إعداد القائمة المختصرة
  
. بعد االنتهاء من الفرز االبتدائي، ينبغي للمجلس أن يعد قائمة مختصرة من بين المرشـحين البـاقين                  -١٠

للمجلس أن يقرر مقدما حجم القائمة أو   ويمكن.  ما ينص على طول هذه القائمة المختصرة٥٢وليس في المادة 
وإذا لم يحدد المجلس مقدما طول القائمة فانه سـيتالفى بـذلك            . تظر حتى ينظر في القوة النسبية للمرشحين      ين

بيد أنه متى عـرف  . مخاطر استبعاد مرشحين مؤهلين بدرجة متشابهة لمجرد أن طول القائمة كان محددا سلفا    
 حيث إن   -جم القائمة المختصرة    عدد المرشحين وهويتهم، فقد يكون من العسير على المجلس أن يتفق على ح            
وبالتالي فقد يرغب المجلس في     . ذلك سيحدد ما إذا كانت ستجرى مقابالت شخصية مع مرشحين معينين أم ال            

االتفاق على الحجم األقصى للقائمة المختصرة، والمفترض أن يتراوح بين ثالثة وخمسة مرشحين، في دورته               
  .مايو/ المائة التي ستنعقد في أيار

  
أما فيما يتعلق باختيار األسماء التي تدرج في القائمة المختصرة، فيبدو أن أكثر آلية مالءمة في هـذا                    -١١

 طبقا للمبــادئ العامة التي تحددها المادة -الصدد تتمثل في قيام المجلس بالتصويت أي أن التصويت  ينبغي 
جلس في اختيار واحد من الخيارين التـاليين        وقد يرغب الم  .  أن يتم باالقتراع السري    - بالنسبة لالنتخابات    ٤٨

  :فيما يتعلق بعملية التصويت
  

يمكن إجراء اقتراعات متتالية من أجل استبعاد المرشحين الذين يحصلون في كل مرة علـى                 )أ(
  أقل عدد من األصوات إلى أن يتم الوصول إلى عدد المرشحين المطلوبين للقائمة المختصرة؛

  
واحد، ثم تشكل القائمة المختصرة من المرشحين الذين يحصلون علـى           يمكن إجراء اقتراع      )ب(

  .أكبر عدد من األصوات على أال يتجاوز عددهم عدد األماكن في القائمة المختصرة
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ويمكن اعتبار التصويت الذي يجري لملء األماكن في القائمة المختصرة بمثابة انتخاب يجري طبقـا                 -١٢
ومن المفترض، في سياق كل من الخيـارين، أن         . ها إلى ملء مكانين أو أكثر     ، التي يحتاج األمر في    ٥١للمادة  

وهكـذا،  .  ستطبق على التصويت من أجل إعداد القائمة المختـصرة         ٥١طريقة إجراء االنتخابات طبقا للمادة      
فسوف يكون من حق أعضاء المجلس أن يصوتوا لعدد من المرشحين ال يتجاوز العدد المحـدد فـي القائمـة                    

صرة، بمعنى أنه إذا كان قد تقرر أن تضم القائمة المختصرة ثالثة مرشحين، فيجـوز لكـل عـضو أن                    المخت
، إذا كان هناك تعادل بين مرشـحين أو أكثـر،           )ب(وفي حالة الخيار    . يصوت لعدد ال يتجاوز ثالثة مرشحين     

 تصويت آخـر علـى      وكان عدد المرشحين مازال يتجاوز عدد األماكن المحددة في القائمة المختصرة، يجرى           
  .المرشحين الذين حصلوا على نفس العدد من األصوات فقط

  
 أعاله سينطوي في األحوال العادية على اقتراع واحد فقط فقـد            ١١وحيث إن الخيار الثاني في الفقرة         -١٣

ون في  أما إذا كان عدد المرشحين المقترحين أو عدد المرشحين الذين يبق          . يرغب المجلس في انتقاء هذا الخيار     
القائمة بعد الفرز االبتدائي، مساويا للعدد األقصى المحدد للقائمة المختصرة أو يقل عنه، فلن تكون هناك حاجة                 

  . أعاله١٢إلجراء تصويت حسبما هو مبين في الفقرة 
  

  إجراء المقابالت الشخصية مع مرشحي القائمة المختصرة
  
حي القائمة المختصرة بالتشاور مع رئيس المجلس،       ينبغي تحديد مواعيد المقابالت الشخصية مع مرش        -١٤

  .وسوف تغطى تكاليف سفرهم إلى جنيف من أجل حضور المقابلة الشخصية
  
وبغية تحقيق المساواة في المعاملة، ينبغي االتفاق على مخطط للمقابلة الشخصية واتباعـه مـع كـل                   -١٥

. مقدمة شفوية ثم فترة لألسئلة واألجوبـة      : نوقد يرغب المجلس في تقسيم المقابلة الشخصية إلى فرعي        . مرشح
فعلى سبيل  . وينبغي إعالم جميع مرشحي القائمة المختصرة بشكل المقابلة الشخصية وبأي قواعد تنطبق عليها            

وفي المقابل،  . المثال، ينبغي االتفاق على عدم تجاوز الوقت المحدد للمقدمة ولألسئلة واألجوبة على حد سواء             
أسئلة تكفي لشغل الوقت المخصص، فينبغي السماح للمرشح بأن يدلي بما يرغب من بيانات              فإذا لم تكن هناك     

  .إضافية حتى نهاية الوقت المخصص للمقابلة الشخصية
  
بيد أنه طبقـا    .  بأن تجري المقابالت الشخصية في نهاية األسبوع الثاني من الدورة          ٥٢وتقضي المادة     -١٦

ن دورة المجلس التي سيجري االنتخـاب خاللهـا         إ، ف ١٩٩٩-١٩٩٨نتين  لمشروع ميزانية البرنامج لفترة الس    
وإذا أخذنا في الحسبان ضرورة إتاحة وقـت كـاف لالقتـراع            . ستنتهي في يوم األربعاء من األسبوع الثاني      

النهائي، فينبغي، على ما يبدو، إجراء المقابالت الشخصية يوم االثنين، أو في وقت مبكر من يوم الثالثاء، من                  
  .سبوع الثاني على أقصى تقديراأل
  
وأخيرا، قد يرغب المجلس في تقرير ما إذا كان األمر يحتاج إلى االتفاق بشأن اإلجراءات الواجـب                   -١٧

.  في الوقـت نفـسه     اتباعها لدى إجراء المقابالت الشخصية في حالة ما إذا كان أحد أعضاء المجلس مرشحاً             
منع أعضاء المجلس الذين يكونون مرشحين أيضا من المـشاركة          يوجد أساس قانوني ل    وعلى الرغم من أنه ال    

في عملية الترشيح، فقد يرغب المجلس مع ذلك في االتفاق على أنه في حالة ما إذا كان أحد أعضاء المجلـس                     
بأن يحل محله بديل أو مستشار خالل الجلسات الخاصة،         ) ولو أنه لن يكون ملزما    (مرشحا، فسوف يطلب إليه     

  . ممكناً أمراًإذا كان هذا
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  تصويت المجلس فيما يتعلق بترشيح المدير العام
  
 أي قضايا جديدة في هذا الصدد، والرأي أن اآلليات القائمة المتاحـة فـي               ٥٢ال تثير تعديالت المادة       -١٨

  .المنظمة مناسبة للتصدي لجميع االحتماالت في هذه المرحلة
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
د يرغب المجلس في اإلحاطة علما بالمعلومات التي ستدرج في المذكرة الشفوية التي سترسل إلـى                ق  -١٩

، ٥٢ بشأن الجوانب الهامة أو لتطبيقه للمـادة          إجرائياً الدول األعضاء وإلى أعضاء المجلس، وأن يعتمد مقرراً       
  .مع االستفادة من النقاط الواردة في هذه الوثيقة

  
  
  

=     =     =  


