
  
  
  
  
  
  
  

  ١٥-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.15    من جدول األعمال ١-١٩البند 
  
  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:  

  تقرير الفريق العامل
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

  ؛١٠١من المادة  ٣الواردة في ميثاق األمم المتحدة، ومنها الفقرة إذ تسترشد باألغراض والمبادئ   
    
  ؛٣١وٕاذ تضع في اعتبارها دستور منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المادة   

  
بشأن انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميـة، والـذي أنشـأ فريقـًا  ١٤ق١٢٨م توٕاذ تشير إلى القرار   

على النتائج ويعنى بعملية وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مـن أجـل  عامًال محدود المدة يركز
تحسين العدالة والشفافية واإلنصاف بين الدول األعضاء في أقاليم المنظمة الستة فيما يخص عملية ترشيح وتعيين 

  المدير العام؛
  

عملية اختيار وترشيح المدير العام، وأنـه  وٕاذ تؤكد مجددًا على أن مؤهالت المرشحين لها أهمية بالغة في  
ينبغــي مراعــاة أهميــة توظيــف المــدير العــام القــادم مــن أوســع قاعــدة جغرافيــة ممكنــة مــن الــدول األعضــاء فــي أقــاليم 

  المنظمة الستة؛
  

وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى األهميــة الحاســمة التــي يكتســيها دور المجلــس التنفيــذي فــي الفــرز والترشــيح، ودور   
الصحة العالمية في انتخاب وتعيين المدير العام، ومن ثم ضرورة النظر في السبل الكفيلـة بتعزيـز وتحسـين جمعية 

  عناصر هذه اإلجراءات؛
  

وبعــد أن نظـــرت فــي تقريـــر الفريــق العامـــل المعنـــي بعمليــة وطـــرق انتخــاب المـــدير العــام لمنظمـــة الصـــحة   
  ١العالمية،
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  ما يلي: تقرر  -١
  

الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافـي العـادل بمـا يشـمل عمليـة ترشـيح وانتخـاب وتعيـين المـدير المراعاة   (أ)
العام لمنظمة الصحة العالمية، على أن يوضع في الحسـبان، فـي الوقـت ذاتـه، أن المرشـحين الـذين ُعينـوا 

االعتبـار األول في هذا المنصب أتوا جميعًا من ثالثة من أقاليم المنظمة الستة فقط، وأنه ينبغـي أن يظـل 
  دائمًا هو ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمؤهالت والنزاهة في انتخاب وتعيين المدير العام؛

  
أن يرشــح المجلــس التنفيــذي ثالثــة مرشــحين لنظــر جمعيــة الصــحة مــن أجــل تعيــين المــدير العــام   (ب)

  عادل؛لمنظمة الصحة العالمية، مع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي ال
  

للمجلس التنفيذي، في الظروف االستثنائية، إذا تقدر تطبيـق مـا سـبق عمليـًا، كمـا هـو الشـأن فـي   (ج)
حالة وجود مرشح واحد أو اثنين فقط، أن يقرر ترشيح عدد أقل من ثالثـة مرشـحين لنظـر جمعيـة الصـحة 

  من أجل تعيين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛
  

مــن تقريــر وحــدة التفتــيش  ٧١مســودة قواعــد ســلوك، بمــا يتماشــى مــع التوصــية أن تضــع األمانــة   (د)
يتعهـد  ٢المشتركة؛ أي "اختيار الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة األمم المتحـدة وشـروط خـدمتهم"،

والـدول األعضـاء بالتقيـد بهـا واحترامهـا،  لمنظمة الصحة العالميـة كل من المرشحين لمنصب المدير العام
  وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛

  
وذلــك لتــوفير  ٣أن يــتم إنشــاء منتــدًى للمرشــحين، علــى أن يكــون مفتوحــًا للــدول األعضــاء كافــة،  (ه)

يـف الـدول األعضـاء بأنفسـهم ورؤيـتهم، علـى قـدم منبر ال يتعلق بصنع القرار يستخدمه المرشحون في تعر 
المســاواة. وســتحدد األمانــة األســاليب الخاصــة بمنتــدى المرشــحين كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة 

 السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛
 

قت ذاته على يضمن المجلس التنفيذي وفاء المرشحين بالمعايير الواردة أدناه، مع التشديد في الو   (و)
األهميــة البالغــة للمــؤهالت المهنيــة والنزاهــة، وضــرورة المراعــاة الواجبــة للتمثيــل الجغرافــي العــادل، وكــذلك 
التوازن بين الجنسين، إلى العملية المفضية إلى ترشيح مرشح (أو أكثر) يقّدم إلى جمعية الصحة؛ وينبغي 

  ما يلي:
  

ــ  )١( ي ميــدان الصــحة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة فــي أن تكــون لــدى المرشــح خلفيــة تقنيــة قويــة ف
  مجال الصحة العمومية؛

  
  أن تكون لدى المرشح خبرة واسعة في مجال الصحة الدولية؛  )٢(
  
  أن تكون لدى المرشح مهارات وخبرات قيادية واضحة؛  )٣(

                                                           
/ مجـالس اإلدارة لمؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة أن تـدين وتحظـر ممارسـات : "ينبغي للهيئات التشريعية٧التوصية      ١

الوعود والخدمات والدعوات والهدايا وما إلى ذلك، من جانب المرشحين لمنصب الـرئيس التنفيـذي أو غير أخالقية مثل تقديم 
  حكوماتهم الداعمة أثناء عملية االختيار/ االنتخاب، مقابل التصويت لصالح مرشحين بعينهم."

  .JIU/REP/2009/8الوثيقة      ٢
  .اء، حسب االقتضمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو      ٣
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  أن تكون لدى المرشح مهارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛  )٤(
  
  تكون لدى المرشح مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛ أن  )٥(
  
  أن يكون لدى المرشح وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  )٦(
  
  أن يكون لدى المرشح التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  )٧(
  
  يتمتع المرشح باللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛ أن  )٨(
  
أن تكــون لــدى المرشــح إجــادة كافيــة للغــة واحــدة علــى األقــل مــن لغــات عمــل المجلــس   )٩(

  التنفيذي وجمعية الصحة؛
  

لقائمة المعدلة من تضع األمانة أداة (أو أكثر) لتعزيز التطبيق الفعال من ِقبل المجلس التنفيذي ل  (ز)
  المعايير، وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛

  
كافة في غضون عـام واحـد مـن تعيـين  ٢تقييمًا مفتوحًا للدول األعضاء ١يجري المجلس التنفيذي  (ح)

العمليــة والطـرق المعدلــة وذلــك مــن أجــل  المـدير العــام القــادم لمنظمــة الصــحة العالميـة، لتقــدير مــدى كفــاءة
مناقشة أية حاجة أخرى إلى تحسين العدالة والشفافية واإلنصـاف بـين الـدول األعضـاء فـي أقـاليم المنظمـة 

  الستة؛
  

أعــاله، وأن يقــدم تقريــرًا عــن تنفيــذ  ١المجلــس التنفيــذي أن يفعِّــل كــل األحكــام المبينــة فــي الفقــرة  تطلــب مــن  -٢
(ح) والـذي سـيقدَّم ١عيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين، غيـر التقريـر المشـار إليـه فـي الفقـرة هذا القرار إلـى جم

  في دورة الحقة من دورات جمعية الصحة؛
  

، أن يقـــوم بـــذلك مـــع فهـــم أن بعـــض ٢المجلـــس التنفيـــذي، وهـــو ينفـــذ مـــا ورد فـــي الفقـــرة  تطلـــب كـــذلك مـــن  -٣
الصـحة، مثــل اإلجـراءات التـي تشـمل االقتـراع السـري ووضـع القائمــة اإلجـراءات الحاليـة للمجلـس التنفيـذي وجمعيـة 

الموجزة والتصويت وٕاجراء المقابالت مع المرشحين أثبتـت فائـدتها وفعاليتهـا، وينبغـي اإلبقـاء عليهـا، وسـوف يراعـي 
فـي جمعيـة المجلس التنفيذي أيضًا أن المدير العام ينبغي أن يعـيَّن بنـاًء علـى حصـوله علـى أغلبيـة واضـحة وقويـة 

  الصحة؛
  

المــدير العــام أن يقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي إدخــال تعــديالت علــى النظــام الــداخلي للمجلــس  تطلــب مــن  -٤
  التنفيذي من أجل تنفيذ هذا القرار.

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  

  
  

=     =     =  
                                                           

(ب) مـن النظـام الـداخلي للمجلـس ٧هذا البند من جدول األعمال يجب أن يتم تناولـه فـي جلسـة مفتوحـة حسـب المـادة      ١
  .التنفيذي

  .، حسب االقتضاءمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو      ٢


