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  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

، ٢٠٠٧ينـاير   / عقودة في كانون الثـاني     منذ دورته العشرين بعد المائة، الم      ،ناقش المجلس التنفيذي    -١
وتبين من المداوالت التي جرت بشأن هذا البند أن . إمكانية التناوب بين أقاليم المنظمة على منصب المدير العام

 المـدير   بكل أعضاء المجلس يشتركون في الهدف المتمثل في ضمان أن يفي الشخص الذي يعين في منـص                
ليها المجلس، وأن تتوافر فيه، وهو األمر األهم، المؤهالت الشخصية والمهنية العام بجميع الشروط التي نص ع

وشـدد أعـضاء   . الالزمة ألداء وظائف المسؤول التقني واإلداري األعلى للمنظمة على الوجه األكمل وبكفاءة   
المجلس المؤيدون للتناوب اإلقليمي على منصب المدير العـام علـى ضـرورة ضـمان أن تتـسم عمليـة                    

ورأى أعـضاء المجلـس المؤيـدون       . باإلنصاف، وضمان مستوى من تكافؤ الفرص بين األقـاليم         تياراالخ
على النظام الحالي أن أي نمط من أنماط التناوب اإلقليمي مـن شـأنه أن يقيـد بالـضرورة اختيـار                      لإلبقاء

أن يغير بـصورة    وعالوة على ذلك فإن من شأنه       . م فإنه ال يضمن انتخاب أكفأ األشخاص      ثالمرشحين، ومن   
أساسية الطابع الذي يتسم به منصب المدير العام حيث إنه يجعله وظيفة من الوظائف ذات الطـابع اإلقليمـي                   

  .العالمي ال
  
، ٢٠٠٨ينـاير   / وناقش المجلس في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، المعقودة في كـانون الثـاني               -٢

يارات ممكنة فيما يتصل بالتناوب بين األقاليم على منصب المدير          تقريراً أعدته األمانة واستعرضت فيه ستة خ      
 وقرر المجلس أن يحيل التقرير إلى اللجان اإلقليمية لالطالع على آرائها في القضية المطروحة وللعمل    ١.العام

  ٢.على التوصل إلى توافق آراء
  
 العام في دوراتها المعقودة في      وناقشت خمس لجان إقليمية مسألة التناوب اإلقليمي على منصب المدير           -٣

ولم يناقش مجلس إدارة منظمة الصحة للبلدان األمريكية هذه المسألة في دورته الثامنة واألربعين              . ٢٠٠٨عام  
ويرد أدناه ملخص وجيز للمداوالت ). الدورة الستون للجنة اإلقليمية لألمريكتين التابعة لمنظمة الصحة العالمية(

  .إلقليمية األخرىالتي دارت في اللجان ا
  

                                                           
إيالء اهتمام خـاص    ) ٢(اإلبقاء على الوضع الراهن؛     ) ١: (كانت الخيارات المطروحة هي   . ١٢٢/١٧ت مالوثيقة      ١

ان المرتبطان ببعضهما اعتبار التمثيل الجغرافي المعيار الخاص بإعداد القائمة          الخيار،  )٤(و) ٣(لمرشحي أقاليم معينة؛    
استخدام نظام التناوب اإلقليمـي نفـسه       ) ٦(اعتبار التمثيل الجغرافي المعيار الخاص بأهلية المرشحين؛        ) ٥(الموجزة؛  

  ؛ .المنطبق على المرشحين لتولي المناصب التي يتم شغلها باالنتخاب
  ).باإلنكليزية (٢، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٢/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت موثيقة انظر ال    ٢
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ولـم تختـر    . وأيدت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا بقوة مبدأ التناوب بين األقاليم على منصب المدير العام              -٤
اللجنة خياراً محدداً من بين الخيارات الستة التي عرضتها األمانة، ولكنها أعربت عن أنها تفضل بحث المسألة                 

 أن يقوم المجلس بذلك مجدداً، وذلك لضمان عقد نقاش أوسع بـين             والبت فيها من قبل جمعية الصحة بدالً من       
  .الدول األعضاء

  
واتفقت اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط على أن توصي المجلس بتطبيق مبدأ التناوب اإلقليمي علـى                 -٥

اقش الدول األعضاء في اإلقليم أثناء دورة المجلس القادمة الخيار الخاص       عملية اختيار المدير العام، على أن تن      
  .بعملية االختيار

  
وأيدت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا مبدأ التناوب اإلقليمي على منصب المدير العام وواصـلت                 -٦

لتنـاوب  عرض مرشح وحيد على المجلس علـى أسـاس ا          (٦وعلى الرغم من أن الخيار      . بحث هذه القضية  
هو الخيار المفضل للعديد من أعضاء اللجنة باعتباره أفضل طريقة لتصحيح عدم التوازن الحالي في               ) اإلقليمي

  .هو األصلح) إعداد قائمة موجزة تضم مرشحاً من كل إقليم (٤عملية االختيار فقد اتفقت اللجنة على أن الخيار 
  
الت الشخصية والمهنية للمرشـح ينبغـي أن تكـون          ورأى أعضاء اللجنة اإلقليمية ألوروبا أن المؤه        -٧

، أي اإلبقاء علـى     ١االعتبار الرئيسي في عملية اختيار المدير العام، ومن ثم فقد أعربوا عن تفضيلهم للخيار               
كما أكدوا على ضرورة إجراء تحليل مستفيض لآلثار السياسية والقانونية التي يمكن أن             . نظام الترشيح الحالي  

يق مبدأ التناوب الجغرافي، وذلك كي يتاح للمجلس التنفيذي فهم أوضح آلثار أي قرار من هذا                تترتب على تطب  
  .في اإلطار األعم لألمم المتحدة) يشكل سابقة(القبيل 

  
ونوقشت مسألة التناوب اإلقليمي على منصب المدير العام في اجتماع غير رسمي ضم ممثلين للدول                 -٨

واتفقـت  . الهادئ، وقدم رئيس اللجنة اإلقليمية تقريراً عن حصيلته إلى اللجنة         األعضاء في إقليم غرب المحيط      
اللجنة على أن النظام الحالي يؤدي دوره جيداً وال ينبغي تغييره، وعلى أن من شأن التناوب اإلقليمي أن يشوه                   

من المدير اإلقليمـي     وطلبت اللجنة    .وقد يجعل منصب المدير العام ذا طابع إقليمي ال عالمي         . العملية بمجملها 
  .أن يقدم تقريراً عن آراء اإلقليم وعن تفضيله اإلبقاء على الوضع الراهن إلى المجلس التنفيذي

  
، عـدم   ٢٠٠٩يناير  /  المعقودة في كانون الثاني    وقرر المجلس في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة         -٩

في جدول األعمال المؤقت لجمعية الـصحة العالميـة         مناقشة هذا البند من جديد وأن يتم بدالً من ذلك إدراجه            
  ١.الثانية والستين كي تتسنى مناقشته على نطاق أوسع وأشمل
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  ).باإلنكليزية (١، المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مانظر الوثيقة     ١


