
 

  ١٣٨/٤٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٢٣  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/46  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٢البند 

  
  
  

  عملية انتخاب المدير العام 
  العالميةلمنظمة الصحة 

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
  
المــدير العــام انتخــاب عمليــة  ٢٠١٣و ٢٠١٢فــي عــامي نّقــح المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة العالميــة   -١

عنهـا  نظرة عامة شاملةالمنّقحة ألن هناك عملية تلك ال (المنظمة)، وال يلّخص هذا التقرير لمنظمة الصحة العالمية
جمعيــة الصــحة الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة وٕالــى  إلــى المجلــس فــي دورتــهريــري المــديرة العامــة المقــدمين فــي تقتــرد 

  ١.العالمية السابعة والستين
  
اإلجرائيـة أو المسـائل  انتباه المجلس التنفيذي إلى عدد منتسترعي أن  في هذا الصددوتوّد المديرة العامة   -٢

، وهـي مسـائل تتعلــق العمليـةبشـأن تنقـيح قـرارات جمعيـة الصـحة والمجلـس بموجـب غيـر المبّينـة بالتفصـيل اإلداريـة 
دعــــم األمانــــة المرشــــحين و والترتيبــــات العمليــــة لمنتــــدى مــــن حيــــث اإلجــــازات يين الــــداخل وضــــع المرشــــحينتحديــــدًا ب

يـين المـدير جمعية الصحة قبـل تعأمام ن تحدث هؤالء المرشحيوٕامكانية لمرشحين الذين يقترحهم المجلس التنفيذي ل
وتــرى المــديرة العامــة أن مــن المناســب إثــارة المســائل الــواردة فــي هــذا التقريــر قبــل البــدء رســميًا بعمليــة  مقبــل.العــام ال

  انتخاب من يخلفها.
  
إلكترونــي نظــام تصــويت المجلــس وجمعيــة الصــحة ســيعتمدان أن ة أيضــًا أن تشــير إلــى العامــ ةالمــدير وتـوّد   -٣

  .٢٠١٦ خالل عامويختبرانه 
  

  وضع المرشحين الداخليين من حيث اإلجازات
  
قواعــد مدونــة (المســماة فيمــا يلــي " ٢العــامالمنظمــة قواعــد الســلوك الخاصــة بانتخــاب مــدير دونــة يــرد فــي م  -٤

غيــة وذلــك بمنصــب المــدير العــام، قــد تُقتــرح أســماؤهم لشــغل الموظفين الــذين المتعلقــة بــالســلوك") عــدد مــن األحكــام 

                                                           
 .٦٧/٥١جو  ١٣٤/٤٣م تانظر الوثيقتين    ١

 .١٨-٦٦ج ص عمن القرار  ١الملحق    ٢
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مدونـة قواعـد في  ٤لقسم من ا ٤وتتيح الفقرة  ١لى معايير السلوك األخالقي وتجنب أية شبهات.أعااللتزام ب ضمان
بشـأن مـنح  ٦٥٠المـدير العـام تطبيـق المـادة لكـي يناشـد جمعيـة الصـحة أو المجلـس التنفيـذي المجـال أمـام السلوك 

  ٢إجازة خاصة. لمرشحين الداخليينا
  
ــداخليمــنح إجــازة ل ةالعامــ ةعتــزم المــدير ت وتمشــيًا مــع أحكــام مدونــة قواعــد الســلوك،  -٥ لضــمان ين لمرشــحين ال
ُينظر فــي مــنح ســ. و منظمــةتتعلــق بــالحمالت والخــدمات المقدمــة إلــى الأنشــطة  ةواضــح بــين أيــعلــى نحــو فصــل ال

قائمــة  عــناإلعــالن و  ٢٠١٦ســبتمبر أيلــول/ انقضــاء الموعــد النهــائي لتقــديم الترشــيحات فــي أواخــر اإلجــازة بمجــرد 
مدفوعـة التـي تخلفهـا علـى المنظمـة اإلجـازات ال تجاهـل اآلثـار الماليـة الوقـت نفسـه. وال يمكـن فـي المرشـحينأسماء 
تمتد حتـى سـعمليـة ألن الكبـار المسـؤولين و وا مـن ن المرشحين قد يكونوخصوصًا أل، الممنوحة لفترات طويلة األجر

  لشغل المنصب. إذا اقترح المجلس أحد المرشحين الداخليين ٢٠١٧مايو شهر أيار/ 
  
 السـنويةين أن يسـتنفدوا اسـتحقاقاتهم مـن اإلجـازات المرشحين الداخليمن طلب ة أن تالعام ةالمدير  لذا تنوي  -٦

المجلـس  نصـف أجـر حتـى نهايـة دورةبإجازة خاصة منحهم المرشحين قبل أسماء نشر قائمة بدء تاريخ اعتبارًا من 
أو أكثـر مـن  اً واحـد. وفـي حـال اقتـرح المجلـس مرشـحًا ٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير  التنفيذي األربعين بعد المائة

جمعيـة موعـد انعقـاد حتـى بـأجر كامـل إجـازة خاصـة تعتزم منح المرشـحين  ةالعام ةالمدير ين، فإن المرشحين الداخلي
منظمـة المسـؤولي هم مـن المنتخبـين بوصـفمنظمـة المـوظفي ا ُذِكر أعـاله، فـإن رغم موب ٣.الصحة العالمية السبعين

  هم التي يؤدونها.وظائفو إجازة خاصة في ضوء وضعهم لن ُيلزموا بأخذ 
  

  منتدى المرشحين
  
منبـــر ال يتعلـــق بصـــنع القـــرار لتـــوفير " لمرشـــحينل منتـــدىً ) ٢٠١٢( ١٥-٦٥ج ص عُأنِشـــئ بموجـــب القـــرار   -٧

مـــن  ٢يـــنظم الملحـــق و  "،المســـاواة يســـتخدمه المرشـــحون فـــي تعريـــف الـــدول األعضـــاء بأنفســـهم ورؤيـــتهم، علـــى قـــدم
                                                           

  المرشَّحون الداخليون –: "رابعًا ١٨-٦٦ج ص عمن القرار  ١الملحق    ١
يخضــع أعضــاء المــالك الــوظيفي للمنظمــة المقتــرحين لشــغل منصــب المــدير العــام بمــن فــيهم المــدير العــام الحــالي،   -١"

لاللتزامــات التـــي يــنص عليهـــا دســتور منظمـــة الصــحة العالميـــة والنظــام األساســـي والئحــة مـــوظفي المنظمــة، كمـــا يخضـــعون 
  قد يصدرها المدير العام من وقت إلى آخر.لإلرشادات التي 

وينبغي التزام موظفي المنظمة الُمرشَّحين لشـغل منصـب المـدير العـام بأسـمى معـايير السـلوك األخالقـي واجتهـادهم فـي   -٢
تجنــب الشــبهات. وينبغــي علــى مــوظفي المنظمــة الفصــل بوضــوح بــين وظــائفهم فــي المنظمــة وبــين ترشــيحهم لتجنــب حــدوث 

ما قد يبدو على أنه تداخل، بين أنشطة الحمالت وعملهم في المنظمة. كما ينبغي عليهم تجنـب أي شـبهة لوجـود التداخل أو 
  تضارب في المصالح.

ويخضع موظفي المنظمة لسلطة المدير العام وفقًا للقواعـد واألحكـام التـي تنطبـق فـي حالـة االنتهـاك المزعـوم لواجبـاتهم   -٣
  فيما يتعلق بأنشطة الحمالت.

مـن الئحـة المـوظفين والتـي تتعلـق  ٦٥٠وقد تدعو جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي المـدير العـام إلـى تطبيـق المـادة   -٤
 "بمنح إجازة خاصة للموظفين الُمرشَّحين لمنصب المدير العام.

األجـر بالكامـل أو يجـوز للمـدير العـام مـنح إجـازة خاصـة مدفوعـة من الئحة الموظفين على ما يلي: " ٦٥٠تنص المادة    ٢
جزئيًا أو غير مدفوعة األجر للموظف بناًء على طلبه .... ويجوز للمدير العام المبادرة بمنح الموظف إجازة خاصة مدفوعـة 
األجــر بالكامــل إذا تــراءى لــه أن هــذه اإلجــازة تصــب فــي صــالح المنظمــة، وال ُيمــنح الموظــف هــذه اإلجــازة فــي العــادة حتــى 

 ."لمتراكم من اإلجازات السنوية ....يستنفد إجمالي رصيده ا

بنــاًء علــى طلبــه، فــإن المــدير العــام سيفّســر ترشــيح نظــرًا إلــى أنــه ال يجــوز مــنح الموظــف إجــازة خاصــة بنصــف أجــر إال    ٣
الموظــف علــى أنــه طلــب مــن ذاك الموظــف لمنحــه إجــازة خاصــة بنصــف أجــر فــي الفتــرة الواقعــة بــين الموعــد النهــائي لتقــديم 

 للمرشحين. اقتراح المجلس التنفيذيالترشيحات و 
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نتبــــاه المجلــــس أن تســــترعي ا ةالعامــــ ةلمــــدير . وتــــوّد انتــــدىعمــــل ذاك المأســــاليب ) ٢٠١٣( ١٨-٦٦ج ص ع القــــرار
  ألغراض إعالمه إلى النقطتين التاليتين: التنفيذي

تكـــاليف ســـفر مـــا إذا كانـــت المنظمـــة ستســـدد مســـألة ) ٢٠١٣( ١٨-٦٦ج ص ع القـــرارال يتنـــاول   )١(
قد ُنقِّح مـن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي . وبالنظر إلى أن منتدى المرشحينين في المرشحين المشارك

فـي مجـال دعم الـقـدمت األمانـة ٕاجـراء مقـابالت معهـم، فقـد و مختصـرة ألسـماء المرشـحين تقديم قائمـة أجل 
. جنيــفبالت معهــم فــي بغيــة إجــراء مقــا المختصــرةقائمــة ســفر المرشــحين المدرجــة أســماؤهم علــى تلــك ال

ــ تــذكرة طــائرة علــى الدرجــة الســياحية وبــدل مــنحهم الســفر مــن المقــدم للمرشــحين فــي مجــال دعم ويتــألف ال
دعــم تقــديم جــراء المقــابالت معهــم. ومــن المنصــف علــى مــا يبــدو اليــومي طيلــة الوقــت الــالزم إلالمعيشــة 

ى أن هــذ اإلجــراء هــو إجــراء قــانوني إلــ منتــدى المرشــحين نظــراً ين فــي للمرشــحين المشــاركنفســه المســتوى ب
  .جمعية الصحةأرسته 

، افتتـاح أعمـال المجلـس التنفيـذيموعـد في موعد أقصاه شهرين يسبقان لمرشحين اعقد منتدى يُ س  )٢(
التاســعة والثالثــين بعــد المائــة فــي  دورتــهالمقــّرر أن يبــت المجلــس فــي تحديــد المواعيــد بالضــبط أثنــاء  ومــن

منتـدى المرشـحين نعقـاد المـدة القصـوى الفـإن ونة قواعـد السـلوك، لما يرد في مد . ووفقاً ٢٠١٦ مايوأيار/ 
وبنـاًء علـى ذلـك، لـن يتسـنى مـن الناحيـة  ١.دقيقـة ٦٠هـي كـل مقابلـة كليـة إلجـراء ثالثة أيام والمـدة الهي 

المكــّون مــن ســت  دورةيــوم مــن أيــام الــن ســتة مرشــحين خــالل كــل أكثــر مــ مقــابالت مــعالمنطقيــة إجــراء 
. مـدى ثالثـة أيـاممنهم كحد أقصـى علـى  مرشحاً  ١٨مّما سيتيح المجال أمام إجراء مقابالت مع ، اعاتس

جمعيــة الصــحة، أن يســتدعي قــرارًا تتخــذه أكثــر مــن ثالثــة أيــام إلــى منتــدى ومــن شــأن تمديــد فتــرة انعقــاد ال
ا زاد مــن بــاب االحتمــال أن يعقــد المنتــدى جلســات مســائية إذ تقتــرح األمانــةلــزوم لــذلك علــى مــا يبــدو، و  الو 

  مرشحًا. ١٨عدد المرشحين على 
  

  دعم المرشحين المقترحين في الفترة الواقعة بين انعقاد المجلس التنفيذي وانعقاد جمعية الصحة
  
ــ  -٨ ــالــذين اقتــرحهم المرشــحين أن رغم ب شــغلهم مــن م يكونــوا علــى يقــين تــام المجلــس التنفيــذي فــي الماضــي ل

 النتقـاللالتخطـيط فـإنهم كـانوا قـد بـدأوا مـن الناحيـة العمليـة جمعيـة الصـحة،  فيـه نهمتعّيـالمدير العام حتى لمنصب 
لكي يخططوا لذلك.  أكثر من خمسة أشهرفقد ُأِتيح أمامهم وبالتالي إلى شغل المنصب فورًا عقب اقتراح أسمائهم، 

بـين موعـد انتهـاء عقـد جمعيـة تفصـل ًا وبموجب العملية المنّقحة، تُتاح أمام المرشح الفـائز مـدة خمسـة أسـابيع تقريبـ
موضوع انتقاله وتسّلمه للمنصب من المدير العام المنتهية واليتـه، خاللها لكي يخطط تموز/ يوليو  ١ الصحة ويوم
س علـى نحـو اسـتثنائي شخصـًا المجلـيقتـرح أو تموز/ يوليـو)  ١ (منلمهامه لمدير العام مباشرة اموعد ما لم ُيؤّجل 

  المنصب. واحدًا حصرًا لشغل
  
أنها تعتزم بغ المجلس التنفيذي بلَّ تأن  ةالعام ةود المدير ت، ةوفعال ةانتقال منظم لالضطالع بعملية تسهيالً و   -٩

طلــب العلــى  بنــاءً و  علــى قــدم المســاواة المــدير العــاممنصــب الــذين يقتــرحهم المجلــس لشــغل تقــديم الــدعم للمرشــحين 
بشـــأن أي طلـــب يجيـــب أو يســـّهل اإلجابـــة علـــى إنشـــاء مركـــز اتصـــال . وســـتتولى األمانـــة تحديـــدًا وبطريقـــة شـــفافة

. إلــى المنظمــة همنصــب المــدير العــام فــي توجيهــقــد يرغــب المرشــحون المقترحــون لشــغل  لحصــول علــى معلومــاتا
  .المرشحينكل األمانة مع إجابات جميع جري تقاسم يسوالشفافية، وضمانًا لتحقيق اإلنصاف 

  
  

                                                           
 ).٢٠١٣( ١٨-٦٦ج ص عمن القرار  ٢الواردتان في الملحق  ٤و ٣الفقرتان    ١
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  جمعية الصحةالمرشحون المقترحون في 
  

االقتراع بواسطة عين المدير العام خاصة، وتجلسة تنظر جمعية الصحة في ترشيحات المجلس أثناء عقد   -١٠
  بصـــيغته المعّدلـــة بموجـــب القـــرار مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة ١٠٨ألحكـــام المـــادة  الســـري وفقـــاً 

  باالستعانة بنظام تصويت إلكتروني.ري سالقتراع )، وُيجرى اال٢٠١٣( ١٨-٦٦ج ص ع
  

إلــى الصــحة القائلــة إن مــن المحتمــل جــدًا أن تضــطر جمعيــة حقيقــة وٕالــى ال حداثــة هــذا اإلجــراءإلــى  ونظــراً   -١١
إفســاح المجــال أمــام إمكانيــة موضــوع المجلــس بمعيــة ثيــر تأن ة العامــة تــود المــدير فــإن نظــر فــي ثالثــة مرشــحين، ال

فعليـة  الدول األعضـاء فرصـة. وستُتاح من ناحية أمام تصويتإجراء الالصحة قبل  جمعيةللتحدث أمام المرشحين 
التــي لمرشــحين والمقــابالت ا منتــدىاإللكترونــي و منتــدى الالمرشــحين وبــرامجهم االنتخابيــة مــن خــالل للتعــّرف علــى 

األخيـرة رة للمـ حينأن االسـتماع إلـى المرشـمـن ناحيـة أخـرى الدول األعضـاء رى قد تو في المجلس التنفيذي؛ ُتجرى 
الــالزم لوقــت اإلضــافي . وســُيعّوض االمجلــس اتالنظــر فــي ترشــيحها علــى ســاعدعمليــة االنتخــاب قــد يفــي نهايــة 

حجـم عضـوية وبـالنظر إلـى مـن التصـويت اإللكترونـي. سُيكَسـب الوقـت الـذي أمـام الجمعيـة مـن المرشـحين لتحّدث 
 دقيقــة. ٣٠لــى عالبيانــات ُيقَصــر وقــت إلقــاء أن أجوبــة، والبــد أســئلة و فينبغــي أال تكــون هنــاك أيــة جمعيــة الصــحة، 

مــن شـأن البيانــات أن ُتلقـى أثنــاء الجلسـة الخاصــة التــي ، و قتــراعترتيــب البيانـات عــن طريـق االبــّت فـي ينبغـي أن يُ و 
  ة الصحة في ترشيحات المجلس.جمعيستنظر خاللها 

  
  التصويت اإللكتروني

  
القاضــــية توصــــية المجلــــس التنفيــــذي ) ٢٠١٤( ٢-٦٧ج ص ع قــــرارالجمعيــــة الصــــحة بموجــــب اعتمــــدت   -١٢
واختبـار هـذا النظـام وتعيينـه، ترشـيح المـدير العـام ألغـراض ذي مردودية ومؤمن تصويت إلكتروني نظام استئجار ب

  إجراء األجهزة الرئاسية لعمليات تصويت صورية.من خالل سلفًا 
  

 لكترونــيإمعــدات تصــويت بنــاًء علــى الطلــب الــوارد فــي ذلــك القــرار، اختــارت المــديرة العامــة جهــة تــوّرد و   -١٣
 جديـدة تمامـاً تصـويت طريقـة علـى إطـالع المنـدوبين مـن متطلبـات. وسـعيًا إلـى  جمعية الصحةتستوفي ما وضعته 

فـي رح إجـراء عمليـات تصـويت صـورية ة تقتـالعامـ ةالمـدير ُيحتمـل طرحهـا، فـإن أسـئلة  ةالـرد علـى أيـٕالـى و بالمنظمة 
جمعيــة الصــحة التاســعة والســتين. فــي و المجلــس التنفيــذي الثامنــة والثالثــين والتاســعة والثالثــين بعــد المائــة،  دورتــي

 مجموعـة مـن التعليمـات حـول كيفيـة تشـغيلته الثامنة والثالثين بعد المائة بدور قبل انعقاد مجلس الأعضاء سُيزّود و 
  لكترونية.معدات التصويت اإل

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
حــّدث أمــام لمرشــحين للتة بشــأن إتاحــة المجــال أمــام االعامــ ةاقتــراح المــدير علــى موافــق المجلــس التنفيــذي   -١٤

االقتـراح واتخـاذ ين بالنظر في ذاك جمعية الصحة العالمية التاسعة والستيرغب في أن يوصي قد ف جمعية الصحة،
  .جمعية الصحة هنظر فيكي تقرار لهذا المشروع أن تعّد األمانة من شأن و  بشأنه،قرار 

  
اإلجـراءات تـرد فيـه بخـالف  الـذي ،ما تبقى من التقريروالمجلس التنفيذي مدعو أيضًا إلى اإلحاطة علمًا ب  -١٥
لقـرارات ذات ا تنفيـذ اتباعهـا مـن أجـلالمبّينة بالتفصيل والمقّرر ستية ين اإلجراءات اللوجعأعاله، معلومات الزمة ال

  تنفيذًا كامًال. الصلة الصادرة عن المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية
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