
  ١/معلومات /١٤٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ نوفمبرالثاني/  تشرين ٢١  بعد المائة األربعونالدورة 
    EB140/INF./1  من جدول األعمال المؤقت ١-٤البند 

  
  
  

  منصب المدير العام
  
      المرشحين ترشيح  

  من المستشار القانوني مذكرة
  
  
المرشــحين لشــغل منصــب  ترشــيحمعلومــات أساســية عــن دور المجلــس التنفيــذي فــي تتضــمن هــذه الوثيقــة  -١

 كي تنظر جمعية الصحة في ذلك. دورهالمدير العام وملخصًا ل
 
التــي تبــين مــن الدســتور  ٣١المرشــحين هــو المــادة  لترشــيحواألســاس القــانوني الــذي يرتكــز عليــه المجلــس  -٢

 تهوفقــًا لصــيغ مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي ٥٢أدوار كــل مــن المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة والمــادة 
التـــي تحـــدد العمليـــة التـــي ينبغـــي للمجلـــس ) ٢٠١٣( ١٣ق١٣٢م ت) و٢٠٠٣( ١ق١١٢م ت ينالمعدلـــة فـــي القـــرار 

 اتباعها.
  

  أساسية تمعلوما
  
 ن العملية:عوتتضمن معلومات أساسية  عالميةوثيقة اإلهذه الترد الوثائق التالي ذكرها في مالحق  -٣

إلخطار الدول األعضـاء  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢ الموجه من المدير العام فيالخطاب الدوري   (أ)
 ؛)١١(الملحق  العاممنصب المدير لشغل  بأنها تستطيع اقتراح مرشحين

 ؛)٢من دستور منظمة الصحة العالمية (الملحق  ٣١المادة   (ب)

النظــــام الــــداخلي للمجلــــس التنفيــــذي مــــن  ٥٢المقــــررات اإلجرائيــــة والقــــرارات بشــــأن تنفيــــذ المــــادة   (ج)
 ) أي ما يلي:٣الملحق (

المـــــوجزة طرائـــــق إعـــــداد القائمـــــة الـــــذي يبـــــين ) ١٩٩٧( )٧(١٠٠م تالمقـــــرر اإلجرائـــــي   )١(
 )؛٤معهم (الملحق  بالمرشحين وٕاجراء المقابالت

اإلجــراءات الخاصــة بتقــدير مــا إذا كــان الشــخص بشــأن ) ٢٠٠٧( ١٩ق١٢٠م تالقــرار   )٢(
مــوظفي  فــيالمرشــح لمنصــب المــدير العــام يتمتــع أم ال باللياقــة البدنيــة الجيــدة المشــترط توفرهــا 

 ؛)٥(الملحق  كافةالمنظمة 

                                                           
  الوثيقة اإلعالمية.ضمن مالحق هذه  الخطاب الدوريإليها في يمكن االطالع على نصوص المالحق المشار    ١
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عمليـة ترشـيح المتعلق بالمبادئ التي ينبغي مراعاتها فـي إطـار  )٢٠١٢( ١٥–٦٥ع ص ج القرار  (د)
 ؛)٦والمعايير التي ينبغي تطبيقها (الملحق في اإلجمال المدير العام وانتخابه وتعيينه 

مدونـة قواعـد السـلوك لمالحـق الـواردة فيـه والسـيما ا بما في ذلك )٢٠١٣( ١٨–٦٦ع ص ج القرار  (ه)
  ).٧النموذج الموحد للسيرة الذاتية (الملحق و  المدير العام لمنظمة الصحة العالميةالخاصة بانتخاب 

  
  ملخص لدور المجلس

 
أيلـول/  ٢٢ُأتيحت للدول األعضاء الفرصة لتقديم االقتراحات بشأن المرشحين لمنصب المدير العام حتـى  -٤

النمــــوذج فــــي كلمــــة  ٣٥٠٠ال تتجــــاوز بســــيرة ذاتيــــة االقتراحــــات مصــــحوبة تقــــديم وكــــان ينبغــــي . ٢٠١٦ســــبتمبر 
مـــن المعـــايير الخاصـــة بالمرشـــحين التـــي لمـــدى اســـتيفائه لكـــل معيـــار المرشـــح الشـــخص تقيـــيم وتشـــمل  ١.الموحـــد

ــًا اعتمــدتها جمعيــة الصــحة  وكــان أولويــات منظمــة الصــحة العالميــة واســتراتيجياتها.  شــأنتصــورات المرشــح بلوبيان
 برح ترشـيحهم لمنصـتـالمقاألشـخاص تتعهد هـي و الدولة العضو بأن  فيدي اً بياناالقتراحات أيضًا  تضمنتينبغي أن 

 ٢.مدونة قواعد السلوكر العام بالتقيد بأحكام ديالم
 
وُترجمــت االقتراحــات . بمســاعدة المستشــار القــانوني وفــتح رئــيس المجلــس االقتراحــات بعيــد الموعــد النهــائي -٥

اللغــــات الرســــمية ووزعــــت علــــى الــــدول األعضــــاء كافــــة بحلــــول والســــير الذاتيــــة والمعلومــــات الداعمــــة إلــــى جميــــع 
معلومـات إلـى جانـب لمنظمـة لموقـع اإللكترونـي ال. وُنشرت هذه المعلومـات علـى ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢
باســـتثناء الحـــاالت التـــي ُطلـــب فيهـــا (الشخصـــية  اإللكترونيـــةالتصـــال بالمرشـــحين والـــروابط المؤديـــة إلـــى مـــواقعهم ا

 خالف ذلك).صراحة 
  
 األربعين بعد المائة:جري المجلس عملية الترشيح على أربع مراحل في دورته وسيُ  -٦

 ؛المعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة من ال يستوفيالستبعاد الفرز األولي للمرشحين   (أ)

 ؛قائمة موجزةإعداد   (ب)

 ؛مع المرشحينإجراء المقابالت   (ج)

  المقترح ترشيحهم.بخصوص األشخاص التصويت   (د)
  
حضـورها يجـوز ال أي جلسـات وٕان جلسات المجلس المتعلقـة بترشـيح المـدير العـام هـي "جلسـات مفتوحـة"  -٧

من كل دولة عضو غير ممثلة في المجلس ومن كل دولة ممثل واحد و  هممستشاريئهم و بدالو ألعضاء المجلس إال 
 الجلسات.ل محاضر رسمية لهذه وال تسجَّ  ٣.واألمانةعضو منتسبة 

  
  
  
  

                                                           
 ).  ٢٠١٣( ١٨–٦٦ج ص ععمًال بالقرار    ١
  أوًال من مدونة قواعد السلوك.-الجزء باء   ٢
 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.من  ٧المادة    ٣



  EB140/INF./1    ١معلومات/ /١٤٠ت  م

3 

  الفرز األولي
 
كــان هنــاك توافــق فــي اآلراء بشــأن مرشــح واحــد أو أكثــر والمرحلــة األولــى هــي أن يحــدد المجلــس مــا إذا  -٨

ـــذين ال  مـــن ـــة الصـــحة. المعـــايير ب يفـــونال  فـــي ضـــوء القـــرارويضـــطلع المجلـــس بهـــذه المهمـــة التـــي حـــددتها جمعي
 ما يلي:أن يتولى المجلس الذي قررت فيه جمعية الصحة ) ٦) (الملحق ٢٠١٢( ١٥–٦٥ع  ص  ج
  

في الوقت ذاته على األهمية البالغة للمؤهالت يضمن وفاء المرشحين بالمعايير الواردة أدناه، مع التشديد "
وكـــذلك التــــوازن بـــين الجنســــين، وضـــرورة المراعــــاة الواجبـــة للتمثيــــل الجغرافـــي العــــادل، المهنيـــة والنزاهــــة، 

  وينبغي ما يلي:ترشيح مرشح (أو أكثر) يقّدم إلى جمعية الصحة،  المفضية إلىالعملية  إلى
مجـال أن تكون لدى المرشح خلفية تقنية قوية في ميدان الصحة، بما في ذلك الخبـرة فـي  )١(

 الصحة العمومية؛

 أن تكون لدى المرشح خبرة واسعة في مجال الصحة الدولية؛ )٢(

 قيادية واضحة؛ت وخبرات اأن تكون لدى المرشح مهار  )٣(

 أن تكون لدى المرشح مهارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛ )٤(

 أن تكون لدى المرشح مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛ )٥(

 أن يكون لدى المرشح وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛ )٦(

 التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛أن يكون لدى المرشح  )٧(

 تع المرشح باللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛أن يتم )٨(

للغـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لغـــات عمـــل المجلـــس أن تكـــون لـــدى المرشـــح إجـــادة كافيـــة  )٩(
  "التنفيذي وجمعية الصحة.

 
وفيمـا يتعلــق بالمعيــار الــذي مفــاده "أن يتمتـع المرشــح باللياقــة الصــحية الجيــدة التـي يلــزم توافرهــا فــي جميــع  -٩

الفحص الطبـي الصـادرة استمارة وتقديم المرشحين الخضوع لفحص طبي طلب المدير العام من موظفي المنظمة"، 
الــذي ينبغــي لــه  ي المقــر الرئيســي للمنظمــةعــن المنظمــة بعــد إكمالهــا إلــى مــدير إدارة الخــدمات الصــحية والطبيــة فــ

 على ذلك. وسيبلغ الرئيس المجلس بناءً  ١بدوره أن يقدم تقريرًا عن ذلك إلى رئيس المجلس.
 
ســتبعد مرشــح واحــد فــي هــذه المرحلــة إذا كــان هنــاك جــري المجلــس الفــرز األولــي فــي مســتهل الــدورة. ويُ ويُ  -١٠

مرشـح واحـد أو أكثـر شـأن وفـي حـال عـدم توافـق اآلراء ب ٢بالمعايير.عدم وفائه في المجلس بشأن توافق في اآلراء 
دمج هـذه المسـألة فـي المرحلـة القادمـة تُـ، )٢٠١٢( ١٥–٦٥ع ص جالـواردة فـي القـرار  من الـذين ال يفـون بالمعـايير

 من العملية أي مرحلة إعداد قائمة موجزة.
  
  
  
  

                                                           
 ).٢٠٠٧( ١٩ق١٢٠تم والقرار  ١٢٠/٣٠م تانظر الوثيقة    ١
 .٢٣، الفقرة ١٣٢/٢٩م ت)؛ والوثيقة ٤) (الملحق ١٩٩٧( )٧(١٠٠م تالمقرر اإلجرائي    ٢
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  قائمة موجزةإعداد 
  
مجـددًا أخذ ويقائمة موجزة بالمرشحين  ضعمرشحين، ينبغي للمجلس أن يفي حال اقتراح أكثر من خمسة  -١١

في الحسبان "األهمية البالغة للمؤهالت المهنية والنزاهة، وضرورة المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل، وكذلك 
 ١التوازن بين الجنسين".

 
لعــدد مــن عضــاء فــي كــل اقتــراع األ تويصــوّ  ٢.متعاقبــةســرية  اتوتوضــع القائمــة المــوجزة بــإجراء اقتراعــ -١٢

وُتعتبــر الغيــة أوراق االقتــراع التــي ). مرشــحين المرشــحين يســاوي العــدد الــذي تضــمه القائمــة المــوجزة (أي خمســة
مـن خـالل اسـتبعاد المرشـح أو المرشـحين فـي كـل  القائمـة المـوجزةوتوضـع تتضمن أكثر أو أقل من خمسة أسماء. 
وكــذلك أي مرشــحين لــم يحصــلوا علــى النســبة الــدنيا مــن عــدد مــن األصــوات جولــة اقتــراع ممــن يحصــلون علــى أقــل 

 حتى يتبقى خمسة مرشحين.) التي حددها المجلس ٪ من أوراق االقتراع١٠نسبة  أياألصوات المدلى بها (
  

أصـــوات األعضـــاء  ينبغـــي اعتبـــار تعبيـــر "األصـــوات المـــدلى بهـــا" علـــى أنـــه يعنـــي "وفـــي هـــذا الســـياق،  -١٣
مؤيـد أو معـارض صـالح وال يشـمل األعضـاء الـذين يـدلون بصـوت يشـير إلـى األعضـاء و  ٣ين"الحاضرين والمصوت

وهذا هو العدد الذي ستستخدمه األمانة لدى حساب النسبة الدنيا من األصـوات المـدلى  ٤الممتنعين عن التصويت.
عنـدما يتـراوح عـدد أصـوات  ٣يحصـل علـى المرشـح الـذي ٪ ١٠ عتبـةيبلـغ وعليـه، بغرض استبعاد المرشحين.  بها

أصوات عنـدما يتـراوح  ٤المرشح الذي يحصل على و (كليًا) عضوًا  ٣٠و ٢١رين والمصوتين بين األعضاء الحاض
 .(كليًا) عضواً  ٣٤و ٣١عدد األعضاء الحاضرين والمصوتين بين 

  
  المقابالت

  
"فــي أقــرب فرصــة ممكنــة" المــدرجين فــي القائمــة المــوجزة مقــابالت مــع المرشــحين جــري المجلــس التنفيــذي يُ  -١٤

تكـــاليف المرشـــحين  ىويحـــدَّد اليـــوم المقـــرر للمقـــابالت بالتشـــاور مـــع الـــرئيس. وُتغطـــ ٥بعـــد وضـــع القائمـــة المـــوجزة.
تقسـم بالّسـوية بــين دقيقـة  ٦٠وال تسـتغرق كـل مقابلـة أكثــر مـن  ٦المسـافرين إلـى جنيـف بغـرض حضــور المقـابالت.

تصـوره ألولويـات المنظمـة فـي المسـتقبل مـع تحليـل للمشـكالت الراهنـة ) عرض شفهي يقدمه المرشح ويبـين فيـه ١(
ومـع ذلـك،  ٧) حصة لطرح األسـئلة والـرد عليهـا.٢التي تواجهها واقتراحات بشأن كيفية التصدي لتلك المشكالت، (

لفتــرة الوقــت المحــدد، فيجــوز للمرشــح أن يــدلي ببيانــات إضــافية حتــى نهايــة ا يــةلتغطإن لــم تكــن هنــاك أســئلة كافيــة 
 .دقيقة ٦٠يزيد الوقت اإلجمالي المخصص لها على شريطة أال  الزمنية المحددة للمقابلة

  
 

                                                           
 ).٢٠١٢( ١٥–٦٥ج ص ع(و) من القرار ١الداخلي للمجلس التنفيذي والفقرة من النظام  ٥٢الفقرة السابعة من المادة    ١
 ).١٩٩٧( )٧(١٠٠م تالمقرر اإلجرائي    ٢
للمجلس التنفيذي في دورته التاسعة والثالثين بعـد المائـة،  ضر الموجز، المح١سجالت/ /١٣٩/٢٠١٦م تانظر الوثيقة    ٣

  (باإلنكليزية). ٢الجلسة الثالثة، الفرع 
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.من  ٤٢المادة    ٤
 الداخلي للمجلس التنفيذي.النظام من  ٥٢المادة    ٥
  .٢٧، الفقرة ٦٧/٥١جالوثيقة    ٦
 .٥)، الفقرة ١٩٩٧( )٧(١٠٠م تالمقرر اإلجرائي    ٧
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  الترشيح
 
ويقتصــر االقتــراع  ١.الســري بــاالقتراع أشــخاص ثالثــةفيهــا  حرّشــيالتــي  جلســةال عقــد موعــدالمجلــس يحــدد  -١٥

يتعـذر فيهـا عمليـًا فـي حـال توفرهـا. وفـي ظـروف اسـتثنائية  ةالمـوجز  القائمـةعلى المرشحين الـذين تـرد أسـماؤهم فـي 
 مـن أقـل عـدد ترشـيح يقـرر أنيجوز للمجلـس واحد أو اثنين فقط،  مرشَّحكما في حال وجود  أشخاص ترشيح ثالثة

 .ُمرشَّحين ثالثة
 
 وُينتخـب ٢.بـه الخاصـة االقتـراع ورقـة علـىُمرشَّـحين  ثالثـة أسماء المجلس أعضاء من عضو كل يكتبو  -١٦

ــــحون  عــــدد كــــان وٕاذا. األول االقتــــراع فــــيأي األغلبيــــة البســــيطة  المطلوبــــة األغلبيــــة علــــى يحصــــلون الــــذين المرشَّ
 أقل على الحاصلون رشَّحونالم يستبعد شغلها، المراد المراكز عدد من أقل األغلبية هذه على الحاصلين رشَّحينالم
 اقتـراع ُيجـرى األصـوات، مـن عـدد أقـل علـى الحصـول فـي رشَّـحانم تعـادل ٕاذاو  .اقتـراع كـل فـي األصوات من عدد

ــح وُيســتبعد بينهمــا منفصــل  إجــراء بعــد ،نفســها اآلليــة وتنطبــق. األصــوات مــن عــدد أقــل علــى يحصــل الــذي الُمرشَّ
أمـا األعضـاء الـذين يمتنعـون عـن  .رشَّـحينم ثالثـة مـن أقـل عـدد ترشـيح المجلـس يقـرر عنـدما ،الالزمـة التعديالت

 وال يؤخذون في الحسبان لحساب األغلبية. ٣مصوتين غير التصويت فيعتبرون
  

لألعضـاء الحاضـرين الحصـول علـى األغلبيـة البسـيطة  مرشَّحينأنه يمكن ألكثر من ثالثة وجدير بالذكر  -١٧
يتبَّــع تــوفر ثالثــة مراكــز للترشــيح فقــط. وفــي هــذه الحالــة، والمصــوتين فــي جولــة التصــويت األولــى علــى الــرغم مــن 

 نو مرشَّـحيرشَّح بموجبـه أولئـك الالذي مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤتمرات األمم المتحدة في التفسير المبين 
المراكـز علـى أال يتجـاوز عـددهم الحاصلون على أغلبية األصوات المـدلى بهـا وأكبـر عـدد منهـا فـي االقتـراع األول 

 ٤التي ينبغي شغلها.
  

رفـع عيـد عقـد بُ تُ  علنيـة جلسـة فـي الطريقـة بهـذه يرشَّـحون الـذين األشخاص أو الشخص اسمالمجلس  علنوي -١٨
 ٥.الصحة جمعية علىذلك االسم  طرحويالجلسة المفتوحة 

  
مســّودة عقــد تحــدد فيــه أســس وشــروط التعيــين والراتــب وغيــر ذلــك مــن المكافــآت أيضــًا ويقــدم المجلــس  -١٩

مـدة الواليـة حسـبما العقـود السـابقة. و تسـتند إلـى لى المجلس مسـّودة ع عَرضولهذا الغرض ستُ  ٦بالمنصب. المتعلقة
 ١٠٦لمـادة ل مـع إمكانيـة إعـادة التعيـين لفتـرة إضـافية واحـدة وفقـاً خمـس سـنوات، خالل مدة العقد محددة تتجلى في 

م فــــي الوثيقــــة  عـــن شــــروط مســــّودة العقـــد إضــــافية رد تفاصــــيلتـــو . مـــن النظــــام الــــداخلي لجمعيـــة الصــــحة العالميــــة
  .١٤٠/٣ت
  
  

                                                           
 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.من  ٥٢الفقرة التاسعة من المادة    ١
 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.من  ٥٢لفقرة العاشرة من المادة ا   ٢
 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.من  ٤٢وفقًا للمادة    ٣
للمجلس التنفيذي في دورته التاسعة والثالثين بعـد المائـة،  ضر الموجز، المح١سجالت/ /١٣٩/٢٠١٦م تانظر الوثيقة    ٤

  (باإلنكليزية). ٢الجلسة الثالثة، الفرع 
 لمجلس التنفيذي.النظام الداخلي لمن  ٥٢الفقرة الحادية عشرة من المادة    ٥
 لجمعية الصحة العالمية. النظام الداخليمن  ١٠٧المادة    ٦
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  المالحق

  
  

الخطــاب الــدوري الموجــه مــن المــدير العــام فــي  بمنصــب المــدير العــام،الخاصــة االقتراحــات   ١الملحق 
   ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢

  
  دستور منظمة الصحة العالميةمن  ٣١المادة   ٢الملحق 

  
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  ٥٢المادة   ٣الملحق 

  
ــــذ المــــادة )، ١٩٩٧( )٧(١٠٠م تالمقــــرر اإلجرائــــي   ٤الملحق  ــــس  ٥٢تنفي ــــداخلي للمجل مــــن النظــــام ال

  التنفيذي: الترشيح لمنصب المدير العام
  

 المــدير العــام ونائــب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة:)، ٢٠٠٧( ١٩ق١٢٠ت  مالقــرار   ٥الملحق 
الثامنـة عشـرة  االسـتثنائية ودورتـهالمجلـس التنفيـذي  استعراض المسائل التي ُطرحـت فـي دورة

  بعد المائة
  

تقريــــر  انتخــــاب المــــدير العــــام لمنظمـــة الصــــحة العالميــــة:، )٢٠١٢( ١٥–٦٥ع ص ج القـــرار  ٦المحلق 
  الفريق العامل

  
 متابعة تقرير الفريق العامـل المعنـي بانتخـاب المـدير العـام، )٢٠١٣( ١٨–٦٦ع ص ج القرار  ٧الملحق 

  لمنظمة الصحة العالمية
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  ١١الملحق 

  
Ref.: C.L.17.2016  

  ٢٠١٦-١٧خ.د. 
  

  الخاصة بمنصب المدير العاماالقتراحات 
  
  

وتتشـــرف بـــأن تشـــير إلـــى  إلـــى الـــدول األعضـــاء تهـــدي المـــديرة العامـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة تحياتهـــا  
 بشــأن ترشــيح المــدير العــام) ذا الخطــاب الــدوريهــفــي  ١(الملحــق مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة  ٣١ المــادة
مدونــة وٕالــى ) ذا الخطــاب الــدوريهــفــي  ٢(الملحــق النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي  مــن ٥٢وٕالــى المــادة  وتعيينــه

ضـــمن القـــرار  ١فـــي الملحـــق  التـــي تـــرد قواعـــد الســـلوك الخاصـــة بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة
  ).ذا الخطاب الدوريهفي  ٣(الملحق ("مدونة قواعد السلوك")  ١٨–٦٦ع  ص  ج
  

 أحـدهم المجلـس يرشح أشخاصاً  يقترحوا أن لهم بأن األعضاء الدول العام المدير يخطر، ٥٢ووفقًا للمادة   
 بتسـعة عـام مـدير فيهـا يرشح أن ُيقتضى المجلس دورات من دورة الفتتاح المحدد التاريخ قبل العام المدير لمنصب
إلـــى المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة قبـــل التـــاريخ المحـــدد الفتتـــاح دورة ويجـــب أن تصـــل االقتراحـــات . األقـــل علـــى أشـــهر

  .المجلس بما ال يقل عن أربعة أشهر
  

  ن بعــــــد المائــــــة فــــــي جنيــــــف ويقتــــــرح افتتاحهــــــا فــــــي يالمقــــــرر عقــــــد دورة المجلــــــس التنفيــــــذي األربعــــــومــــــن   
ويمكن بالتـالي إرسـال االقتراحـات إلـى رئـيس المجلـس التنفيـذي شـريطة أن تصـله . ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣

يــوم الخمــيس  عــد أقصــاهمو  فــيالمشــار إليــه أدنــاه  علــى عنــوان المقــر الرئيســي لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي جنيــف
  أوروبا الوسطى.توقيت ب مساءً ، الساعة السادسة ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٢٢ موافقال
  

  بأن تلفت انتباه الدول األعضاء إلى النقاط التالية:وتتشرف المديرة العامة   
  

 ح شخصًا أو أكثر لشغل منصب المدير العام.لكل دولة عضو أن ترشّ  )١(
 
 ١٥–٦٥ع ص جأحكـــام القـــرار  يلـــدى تقـــديم االقتراحـــات، أن تراعـــُيطلـــب مـــن الـــدول األعضـــاء،  )٢(

األشـخاص  وفـاءالذي قررت فيه جمعية الصحة أن يضمن المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة)  ٤(الملحق 
مجموعــة المعــايير المــذكورة فيــه، وتشــجَّع علــى أال تقــدم اقتراحاتهــا إال إذا تعلقــت باألشــخاص بالمرشــحين 

 وقد أبدوا استعدادهم لالضطالع بمهام المدير العام. هذه المعاييربيفون  الذين ُيعتبر أنهم
 
ـــًا يجـــب أن تكـــون االقتراحـــات مصـــحوبة بســـيرة ذاتيـــة لكـــل مرشـــح.  )٣(  ١٨–٦٦ع ص ج قـــرارللووفق

المـــدرج فـــي هـــذه النمـــوذج الموحـــد للســـيرة الذاتيـــة يجـــب اســـتخدام )، هـــذا الخطـــاب الـــدوريفـــي  ٥(الملحـــق 
باعتباره الوثيقة الوحيدة المقدمة من الدول األعضاء ) ذا الخطاب الدوريهفي  ٦المذكرة الشفوية (الملحق 

                                                           
ــًا للصــيغة المرســلة ســتة مالحــق. فالملحقــان األول والثــاني يــردان فــي هــذه الوثيقــة ضــمن    ١ يتضــمن الخطــاب الــدوري وفق

 ١٨–٦٦ع ص جفـي الخطـاب الـدوري فتتصـل بـالقرار  ٦و ٥و ٣. أمـا المعلومـات المشـار إليهـا فـي المالحـق ٣و ٢الملحقين 
 في هذه الوثيقة. ٦عالمية في حين أن الملحق الرابع يصبح الملحق من هذه الوثيقة اإل ٧الوارد بصيغته الكاملة في الملحق 
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الســيرة الذاتيــة لكــل  تقتصــر، ١٨–٦٦ع ص جوعمــًال بــالقرار . التــي تقتــرح أشخاصــًا لمنصــب المــدير العــام
السيرة أن تقدَّم ويجب . من عدم تجاوز هذا الحد تحقق رئيس المجلسوي .حصراً  كلمة ٣٥٠٠ على مرشح

تقيــيم الشــخص وينبغــي أن تتضــمن . USBأداة ذاكــرة محمولــة باســتخدام  يأيضــًا فــي شــكل إلكترونــالذاتيــة 
المرشح لمدى استيفائه لكل معيار من المعايير الخاصـة بالمرشـحين التـي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة وبيانـًا 

 .لتصورات المرشح بشأن أولويات منظمة الصحة العالمية واستراتيجياتها
 
يفيد بأن الدولـة العضـو تتعهـد هـي واألشـخاص المقتـرح  االقتراحات أيضًا بياناً  ينبغي أن تتضمن )٤(

أوًال مـن مدونـة قواعـد -وفقـًا للجـزء بـاء مدونـة قواعـد السـلوكترشيحهم لمنصب المدير العام بالتقيـد بأحكـام 
 ؛السلوك

 
الرمـز ينبغي أن تودع االقتراحات في ظرف مختوم ُتكتب عليه كلمـة "سـري" بشـكل بـارز ويحمـل  )٥(

 ويرسل إلى العنوان التالي:" D4-180-9(2017)" المرجعي
 

The Chairman of the Executive Board 

c/o World Health Organization – Office of the Legal Counsel 

Office 7058 

20, Avenue Appia 

1211 Geneva 27 

Switzerland 

 وال ينبغي استخدام أي صيغة أخرى للعنوان.
  
إلــى العنــوان لضــمان تســلم جميــع االقتراحــات يوصــى بإرســالها بالبريــد المســجل أو تســليمها باليــد  )٦(

 بالتسليم. مقابل إيصال المذكور أعاله
 
االقتراحــات أو إرســالها بحيــث تصــل إلــى عنــوان المقــر اإلبــالغ برد ذكــره أعــاله، ينبغــي يــوفقــًا لمــا  )٧(

بتوقيـــت أوروبـــا  الســـاعة السادســـة مســـاءً  ٢٠١٦ أيلـــول/ ســـبتمبر ٢٢فـــي موعـــد أقصـــاه  الرئيســـي للمنظمـــة
  الوسطى.

  
بأن تخطر الدول األعضاء بـأن أسـماء المرشـحين والـدول األعضـاء التـي تقتـرحهم وتتشرف المديرة العامة 

  الترشيحات.نشر على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية بعيد انتهاء فترة تقديم ستُ 
  

لمدونـة قواعـد  بأن األمانة ستضطلع بما يلي ذكره وفقـاً تتشرف المديرة العامة بأن تذكر وعالوة على ذلك،   
 ٥٢بعــد إرســال جميــع االقتراحــات والســير الذاتيــة والمعلومــات الداعمــة إلــى الــدول األعضــاء عمــًال بالمــادة  ،الســلوك

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي:
  

ًى إلكترونيــًا محميـًا بكلمــة ســر ُيفــتح بــاب المشــاركة فيــه تفتـتح علــى الموقــع الشــبكي للمنظمــة منتــد )١(
لجميع الدول األعضاء والمرشحين الذين يطلبون المشاركة فيه مـن أجـل طـرح األسـئلة والـرد عليهـا. ولهـذا 
الغــرض، ُيطلــب مــن الــدول األعضــاء التــي تقتــرح المرشــحين أن تبــّين مــا إذا كــان المرشــحون المقترحــون 

وتتــاح كلمــة ســر وتعليمــات بشــأن اســتخدام المنتــدى اإللكترونــي.  ي هــذا المنتــدىيرغبــون فــي المشــاركة فــ
 اإللكتروني للدول األعضاء والمرشحين.
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 تنشر على الموقـع الشـبكي للمنظمـة معلومـات عـن جميـع المرشـحين، بمـا فـي ذلـك السـير الذاتيـة )٢(
 معلومــاتال فضــًال عــنوغيرهــا مــن التفاصــيل عــن مــؤهالتهم وخبــراتهم كمــا وردت مــن الــدول األعضــاء، 

 ترد إشارة صريحةما لم الشخصية، حسب االقتضاء،  الشبكيةإلى مواقعهم  ةؤديتصال بهم والروابط الملال
بـأن تبـّين الـدول األعضـاء التـي تقتـرح المرشـحين  ُيطلـب مـنولهذا الغرض، إلى خالف ذلك في االقتراح. 

نشــر المعلومــات المــذكورة أعــاله كليــًا أو جزئيــًا  مــا إذا كــان المرشــحون المقترحــون ال يرغبــون فــيبالتحديــد 
  على الموقع الشبكي للمنظمة.

  
  وتغتنم المديرة العامة هذه الفرصة لتعرب مجددًا للدول األعضاء عن فائق االحترام والتقدير.  

  
  

  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢جنيف في 
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  ٢ الملحق

  
  دستور منظمة الصحة العالميةمن  ٣١المادة 

  
  

  ٣١المادة 
  

على ترشيح من المجلس، وفقًا لما قد تحـدده مـن الشـروط. والمـدير  تعين جمعية الصحة المدير العام بناءً 
  العام، وهو خاضع لسلطة المجلس، هو المسؤول التقني واإلداري األعلى للمنظمة.
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  ٣ الملحق

  
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  ٥٢المادة 

  
  

  ٥٢المادة 
  

 علــى أشــهر بتســعة عــام، مــدير فيهــا يرشــح أن ُيقتضــى المجلــس دورات مــن دورة الفتتــاح المحــدد التــاريخ قبــل  
 المــدير لمنصــب أحــدهم المجلــس يرشــح أشخاصــاً  يقترحــوا أن لهــم بــأن األعضــاء الــدول العــام المــدير يخطــر األقــل،
 .العام

 أو ذاتيــة ســيرة بترشــيحه يرفــق أن وعليــه أكثــر، أو شخصــاً  العــام المــدير لمنصــب ترشــح أن عضــو دولــة ولكــل  
 المجلــس رئــيس إلــى مختــوم ســري مظــروف فــي الترشــيحات هــذه وترســل. شــخص لكــل أخــرى داعمــة معلومــات أيــة

 قبــل للمنظمــة الرئيســي المقــر إلــى تصــل بحيــث ،)سويســرا( بجنيــف العالميــة الصــحة منظمــة عنــوان علــى التنفيــذي
 .أشهر أربعة عن يقل ال بما الدورة الفتتاح المحدد التاريخ

 جميــع ترجمــة يضــمن بوقــت االجتمــاع بــدء قبــل الــواردة المقترحــة الترشــيحات مظــاريف المجلــس رئــيس ويفــتح  
 جميــع إلــى ســرية، مظــاريف فــي وٕارســالها ونســخها الرســمية اللغــات جميــع إلــى الداعمــة والمعلومــات الذاتيــة الســير
 . الدورة الفتتاح المحدد التاريخ من أشهر ثالثة قبل األعضاء الدول

 ســــيتولى مباشــــرة، الداعمــــة والمعلومــــات الذاتيــــة والســــير المقترحــــة الترشــــيحات العــــام المــــدير يرســــل أن وبعــــد  
ـــحين منتـــدى عقـــد المجلـــس رئـــيس مـــع بالتشـــاور  والـــدول األعضـــاء الـــدول لجميـــع مفتـــوح فيـــه المشـــاركة بـــاب للُمرشَّ
ـــحون وســـُيدعى المشـــاركة، األعضـــاء . المســـاواة قـــدم علـــى وبرؤيـــاهم بأنفســـهم األعضـــاء الـــدول لتعريـــف كافـــة الُمرشَّ
 المجلـس وسـيقرر. الـدورة افتتـاح قبل شهرين يتجاوز ال موعد في وسُيعقد المجلس رئيس الُمرشَّحين منتدى وسيرأس
ــحين بمنتــدى الخاصــة األســاليب ــحين منتــدى ُيعقــد ولــن. الُمرشَّ  لشــغل منصــب واحــد شــخص اقتــراح حــال فــي الُمرشَّ
 .العام المدير

 المــدير يقــوم المــادة، هــذه مــن الثانيــة الفقــرة فــي إليــه المشــار النهــائي الموعــد بحلــول ترشــيحات أيــة تــرد لــم وٕاذا  
 أن شـريطة المـادة لهـذه وفقـاً  لترشيحهم أشخاصاً  تقترح أن ولها األمر، بهذا األعضاء الدول جميع بإبالغ فوراً  العام
 ويبلـغ. األقـل علـى بأسـبوعين المجلـس دورة الفتتـاح المحـدد التـاريخ قبـل المجلـس رئـيس إلـى الترشـيحات هـذه تصل
 .ممكنة فرصة أقرب في الترشيحات بتلك األعضاء الدول الرئيس

 اســتبعاد بغيــة الُمرشَّــحين لكافــة المبــدئي الفــرز فــي المشــاركة فرصــة المجلــس أعضــاء لجميــع تتــاح أن وينبغــي  
 .الصحة جمعية ِقَبل من والمعتمدة المجلس ِقَبل من المقترحة بالمعايير يفون ال الذين أولئك

 المهنيـة للمـؤهالت العظمـى األهميـة علـى التشـديد مـع ِقبلـه، مـن تحديـدها يـتم آليـة خـالل من المجلس، ويقرر  
 وضع ويتم. بالُمرشَّحين موجزة قائمة الجنسين، بين والتوازن العادل الجغرافي للتمثيل الواجبة المراعاة ومع والنزاهة،

 فـي المختـارين الُمرشَّـحين مـع مقـابالت بـإجراء أعضـائه بكامـل المجلـس ويقـوم الـدورة، بـدء عند الموجزة القائمة هذه
 .بعدها ممكنة فرصة أقرب

 المجلـس أعضـاء أسـئلة علـى اإلجابـة إلـى إضـافة اختيـاره يـتم ُمرشَّـح كـل يقدمـه عرض من المقابالت وتتألف  
 . الُمرشَّح واختيار المقابالت هذه إلجراء الدورة فترة تمديد الضرورة، اقتضت إذا للمجلس ويمكن
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 الُمرشَّـحين بـين مـن السـري بـاالقتراع أشـخاص ثالثـة ترشـيح فيهـا يـتم جلسـة لعقـد موعـد بتحديد المجلس ويقوم  
ــحين، ثالثــة ترشــيح عمليــاً  تعــذر إذا االســتثنائية، الظــروف وفــي. المــوجزة القائمــة فــي أســماؤهم الــواردة  فــي كمــا ُمرشَّ
 .ُمرشَّحين ثالثة من أقل عدد ترشيح يقرر أن للمجلس يجوز فقط، اثنين أو واحد ُمرشَّح وجود حال

 ثالثـة أسـماء بـه الخاصـة االقتـراع ورقـة علـى المجلـس أعضـاء مـن عضـو كـل يكتـب ُمرشَّـحين ثالثة ولتسمية  
 االقتــراع فـي المطلوبـة األغلبيــة علـى يحصـلون الـذين الُمرشَّــحون وسـُينتخب. المـوجزة القائمــة مـن يختـارهم ُمرشَّـحين
ـــحين عـــدد كـــان وٕاذا. األول  سيســـتبعد شـــغلها، المـــراد المراكـــز عـــدد مـــن أقـــل األغلبيـــة هـــذه علـــى الحاصـــلين الُمرشَّ

 أقــل علــى الحصــول فــي ُمرشَّــحان تعــادل وٕاذا. اقتــراع كــل فــي األصــوات مــن عــدد أقــل علــى الحاصــلون الُمرشَّــحون
ــح وُيســتبعد بينهمــا منفصــل اقتــراع ُيجــرى األصــوات، مــن عــدد . األصــوات مــن عــدد أقــل علــى يحصــل الــذي الُمرشَّ

 .الالزمة التعديالت إجراء بعد وذلك ُمرشَّحين، ثالثة من أقل عدد ترشيح المجلس يقرر عندما نفسها اآللية وتنطبق

 إلــى وُيرفــع للمجلــس علنيــة جلســة فــي الطريقــة بهــذه سيرشَّــحون الــذين األشــخاص أو الشــخص اســم وُيعلــن  
  .الصحة جمعية
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  ٤الملحق 

  
 )١٩٩٧( )٧(١٠٠م تالمقرر اإلجرائي 

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي:  ٥٢تنفيذ المادة 
  الترشيح لمنصب المدير العام

  
  

المبــين فــي تقريــر علــى النحــو  ٥٢الخاصــة بتنفيــذ المــادة وافــق المجلــس التنفيــذي علــى اعتمــاد االقتراحــات 
  وذلك رهنًا بالنقاط التالية: ١المدير العام

  
لكـل مرشـح  بالسـيرة الذاتيـةفيمـا يتعلـق ينبغي وضع إرشادات يتراوح طولها بين صفحتين وثالث صـفحات  )١(

مــن قبــل المجلــس التنفيــذي فيمــا يخــص تصــور المرشــح بشــأن  بالمعــايير الموضــوعة يأن تفــ للســيرة الذاتيــةوينبغــي 
 واالستراتيجيات؛األولويات 

 
 ينبغي أن تضم القائمة المختصرة خمسة مرشحين؛ )٢(
 
البــد مـن إجــراء عمليـات اقتـراع متعاقبــة يـتم خـالل كــل منهـا اســتبعاد  قبـل الخلـوص إلــى القائمـة المختصـرة )٣(

المرشــح أو المرشــحين الــذين يحصــلون علــى أقــل عــدد مــن األصــوات وكــذلك أي مرشــحين لــم يحصــلوا علــى النســبة 
مــن مجمــوع أوراق المقتــرعين)، وذلــك حتــى يكــون عــدد                                                                                                                                                                                                                              ٪                                                                                                              ١٠الــدنيا مــن األصــوات المــدلى بهــا (وقــد حــددت النســبة بـــ

 المرشحين المتبقين مساويًا لعدد األماكن على القائمة المختصرة؛
 
ينبغــــي لألعضــــاء، لــــدى االقتــــراع، التصــــويت لعــــدد مــــن المرشــــحين يســــاوي عــــدد األمــــاكن علــــى القائمــــة  )٤(

 لداخلي لجمعية الصحة العالمية؛من النظام ا ٨٣المختصرة وذلك وفقًا للمادة 
 
دقيقـة تقسـم بالسـوية بـين  ٦٠ينبغي قصر المقابالت مع المرشـحين المـدرجين فـي القائمـة المختصـرة علـى  )٥(
ن تصـوره ألولويـات المنظمـة فـي المسـتقبل مـع تحليـل للمشـكالت الراهنـة التـي ) عرض شفهي يقدمه المرشح ويبـيّ أ(

  .) حصة لطرح األسئلة والرد عليهابك المشكالت، (تواجهها واقتراحات لكيفية التصدي لتل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٠٠/٥ت مالوثيقة    ١
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  ٥الملحق 

  
 )٢٠٠٧( ١٩ق١٢٠ت مالقرار 

 المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:
 دورة المجلس التنفيذي االستثنائيةاستعراض المسائل التي ُطرحت في 

  ودورته الثامنة عشرة بعد المائة
  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

بعد النظـر فـي االقتراحـات الـواردة فـي التقريـر الخـاص بالمـدير العـام ونائـب المـدير العـام لمنظمـة الصـحة   
  ١ورته الثامنة عشرة بعد المائة:العالمية: استعراض المسائل التي ُطرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ود

  
على اإلجراء الذي وضعته األمانة فيما يتعلق بالطريقة التي يقدر بها المجلس التنفيذي مـا إذا كـان  يوافق  -١

الشخص المرشح من قبله لمنصب المدير العام يتمتع أم ال باللياقة البدنية الجيدة المشترط توفرها في كافة موظفي 
  المنظمة؛

  
مــن النظــام  ٥٢أال تتجــاوز الســيرة الذاتيــة والمعلومــات الداعمــة لكــل مرشــح مقتــرح بمقتضــى المــادة  يقــرر  -٢

كلمة، وأن تقدم أيضًا فـي شـكل إلكترونـي يتـيح لـرئيس المجلـس التحقـق مـن عـدم  ٢٠٠٠الداخلي للمجلس التنفيذي 
  تجاوز هذا الحد؛

  
لذاتيـــة بالمعـــايير الموضـــوعة مـــن ِقَبـــل المجلـــس الســـابق القاضـــي بـــأن تفـــي الســـيرة ا مقـــرره اإلجرائـــييثبـــت   -٣

  ٢التنفيذي وأن تتضمن بيانًا بشأن رؤية المرشح لألولويات واالستراتيجيات؛
  
أن لرئيس المجلس أن يأذن للمدير العـام بـأن ينشـر علـى موقـع المنظمـة علـى اإلنترنـت، وباإلضـافة  يقرر  -٤

ت الداعمة، بصيغتها المرسلة إلـى الـدول األعضـاء ومعلومـات إلى أسماء المرشحين، السير الذاتية وسائر المعلوما
لــم يــنص علــى خــالف ذلــك مــن ِقَبــل المرشــح المعنــي أو الدولــة العضــو التــي  االتصــال الخاصــة بكــل مرشــح، مــا

  اقترحته.
  
 المدير العام أن يقـدم تقريـرًا إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الحاديـة والعشـرين بعـد المائـة عـن يطلب إلى  -٥

التناوب الجغرافي في منصب المدير العام، وعن اشتراط تعيين نائب للمدير العام، مع مراعـاة اآلراء المعـرب عنهـا 
  من ِقَبل أعضاء المجلس.

  
  
  

                                                           
 ).١٢٠/٣٠ت  م(التي ترد فيها الوثيقة  ١سجالت/ /١٢٠/٢٠٠٧-١١٩ت  ممن الوثيقة  ٣انظر الملحق     ١

 ).١٩٩٧) (٧(١٠٠ت  م المقرر اإلجرائي    ٢
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  ٦ق حلالم

  
 )٢٠١٢( ١٥–٦٥ع ص ج القرار

  تقرير الفريق العامل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:انتخاب 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

  ؛١٠١من المادة  ٣إذ تسترشد باألغراض والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة، ومنها الفقرة   
  

  ؛٣١ وٕاذ 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   
عامًال محدود المدة يركز على النتائج ويعنى بعملية وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مـن أجـل 

في أقاليم المنظمة الستة فيما يخص عملية ترشيح وتعيين  تحسين العدالة والشفافية واإلنصاف بين الدول األعضاء
  المدير العام؛

  
وٕاذ تؤكد مجددًا على أن مؤهالت المرشحين لها أهمية بالغة في عملية اختيار وترشيح المدير العام، وأنـه   

فــي أقــاليم ينبغــي مراعــاة أهميــة توظيــف المــدير العــام القــادم مــن أوســع قاعــدة جغرافيــة ممكنــة مــن الــدول األعضــاء 
  المنظمة الستة؛

  
وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى األهميــة الحاســمة التــي يكتســيها دور المجلــس التنفيــذي فــي الفــرز والترشــيح، ودور   

جمعية الصحة العالمية في انتخاب وتعيين المدير العام، ومن ثم ضرورة النظر في السبل الكفيلـة بتعزيـز وتحسـين 
  عناصر هذه اإلجراءات؛

  
ت فــي تقريـــر الفريــق العامـــل المعنـــي بعمليــة وطـــرق انتخــاب المـــدير العــام لمنظمـــة الصـــحة وبعــد أن نظـــر   
  ١العالمية،

  
  
  ما يلي: تقرر  -١
  

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

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

  

                                                           
  . ٦٥/٣٨الوثيقة ج    ١
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التنفيــذي ثالثــة مرشــحين لنظــر جمعيــة الصــحة مــن أجــل تعيــين المــدير العــام أن يرشــح المجلــس   (ب)
  لمنظمة الصحة العالمية، مع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل؛

  
تطبيق ما سـبق عمليـًا، كمـا هـو الشـأن فـي  تعذرللمجلس التنفيذي، في الظروف االستثنائية، إذا   (ج)

، أن يقرر ترشيح عدد أقل من ثالثـة مرشـحين لنظـر جمعيـة الصـحة حالة وجود مرشح واحد أو اثنين فقط
  من أجل تعيين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛

  
مــن تقريــر وحــدة التفتــيش  ٧١أن تضــع األمانــة مســودة قواعــد ســلوك، بمــا يتماشــى مــع التوصــية   (د)

يتعهـد  ٢متحـدة وشـروط خـدمتهم"،المشتركة؛ أي "اختيار الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة األمـم ال
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  ٣للــدول األعضــاء كافــة، أن يــتم إنشــاء منتــدًى للمرشــحين، علــى أن يكــون مفتوحــاً   (ه)
منبر ال يتعلق بصنع القرار يستخدمه المرشحون في تعريـف الـدول األعضـاء بأنفسـهم ورؤيـتهم، علـى قـدم 
المســاواة. وســتحدد األمانــة األســاليب الخاصــة بمنتــدى المرشــحين كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة 

 السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛
 

يضمن المجلس التنفيذي وفاء المرشحين بالمعايير الواردة أدناه، مع التشديد في الوقت ذاته على   (و)
األهميــة البالغــة للمــؤهالت المهنيــة والنزاهــة، وضــرورة المراعــاة الواجبــة للتمثيــل الجغرافــي العــادل، وكــذلك 

ر) يقّدم إلى جمعية الصحة؛ وينبغي التوازن بين الجنسين، إلى العملية المفضية إلى ترشيح مرشح (أو أكث
 ما يلي:

  
أن تكــون لــدى المرشــح خلفيــة تقنيــة قويــة فــي ميــدان الصــحة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة فــي   )١(

  مجال الصحة العمومية؛
  

  أن تكون لدى المرشح خبرة واسعة في مجال الصحة الدولية؛  )٢(
  

 أن تكون لدى المرشح مهارات وخبرات قيادية واضحة؛  )٣(
  
  أن تكون لدى المرشح مهارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛  )٤(
  
  أن تكون لدى المرشح مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛  )٥(
  
  أن يكون لدى المرشح وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  )٦(

                                                           
/ مجــالس اإلدارة لمؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة أن تــدين وتحظــر ممارســات للهيئــات التشــريعية: "ينبغــي ٧التوصــية     ١

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

  .JIU/REP/2009/8الوثيقة     ٢
  .، حسب االقتضاءمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو     ٣
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 أن يكون لدى المرشح التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  )٧(
  
  أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛  )٨(
  
أن تكــون لــدى المرشــح إجــادة كافيــة للغــة واحــدة علــى األقــل مــن لغــات عمــل المجلــس   )٩(

  التنفيذي وجمعية الصحة؛
  

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

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

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

  الستة؛
  
أعــاله، وأن يقــدم تقريــرًا عــن تنفيــذ  ١أن يفعِّــل كــل األحكــام المبينــة فــي الفقــرة المجلــس التنفيــذي  تطلــب مــن  -٢

(ح) والـذي سـيقدَّم ١هذا القرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين، غيـر التقريـر المشـار إليـه فـي الفقـرة 
  في دورة الحقة من دورات جمعية الصحة؛

  
، أن يقـــوم بـــذلك مـــع فهـــم أن بعـــض ٢فـــذ مـــا ورد فـــي الفقـــرة المجلـــس التنفيـــذي، وهـــو ين تطلـــب كـــذلك مـــن  -٣

اإلجـراءات الحاليـة للمجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة، مثــل اإلجـراءات التـي تشـمل االقتـراع السـري ووضـع القائمــة 
الموجزة والتصويت وٕاجراء المقابالت مع المرشحين أثبتـت فائـدتها وفعاليتهـا، وينبغـي اإلبقـاء عليهـا، وسـوف يراعـي 

مجلس التنفيذي أيضًا أن المدير العام ينبغي أن يعـيَّن بنـاًء علـى حصـوله علـى أغلبيـة واضـحة وقويـة فـي جمعيـة ال
  الصحة؛

  
المــدير العــام أن يقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي إدخــال تعــديالت علــى النظــام الــداخلي للمجلــس  تطلــب مــن  -٤

  التنفيذي من أجل تنفيذ هذا القرار.

                                                           
(ب) مـن النظـام الـداخلي للمجلـس ٧هذا البند مـن جـدول األعمـال يجـب أن يـتم تناولـه فـي جلسـة مفتوحـة حسـب المـادة     ١

  .التنفيذي
  .، حسب االقتضاءاإلقليميمنظمات التكامل االقتصادي و     ٢
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  ٧الملحق 
  

  متابعة تقرير الفريق العامل  )٢٠١٣( ١٨–٦٦ع ص ج القرار
  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعني بانتخاب

  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

الخاص بمتابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العـام لمنظمـة الصـحة بعد النظر في التقرير   
  ١العالمية،

  
مدونـة قواعـد السـلوك الخاصــة بانتخـاب المـدير العـام لمنظمـة الصــحة العالميـة، علـى النحـو المبــين  تعتمـد  -١

  بهذا القرار؛ ١في الملحق 
  
كافـة كمنبـر ال يتعلـق بصـنع القـرار، علـى النحـو  ٢ضـاءمنتدًى للمرشحين يكـون مفتوحـًا للـدول األع تنشئ  -٢

  بهذا القرار؛ ٢المبين في الملحق 
  
بهـذا القـرار، والـذي ستسـتخدمه مـن اآلن فصـاعدًا  ٣النموذج الموحد للسيرة الذاتية المبين في الملحـق  تقر  -٣

  دة التي تقدَّم؛ الدول األعضاء التي تقترح أشخاصًا لمنصب المدير العام، باعتباره الوثيقة الوحي
  
كلمــة، وأن تقــدَّم أيضــًا فــي شــكل إلكترونــي كــي يتــاح  ٣٥٠٠أال تتجــاوز الســيرة الذاتيــة لكــل مرشــح  تقــرر  -٤

  التحقق من عدم تجاوز هذا الحد؛ التنفيذي لرئيس المجلس
  
يـدة مـن النظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة العالميـة وٕاضـافة مـادة جد ١٠٨و ٧٠تعديل المـادتين كذلك  تقرر  -٥
  بهذا القرار؛ ٤مكررًا، على النحو المبين في الملحق  ٧٠
  
  المدير العام: تطلب من  -٦
  

أن يستكشف خيارات استخدام التصويت اإللكتروني في تعيين المـدير العـام، بمـا فـي ذلـك اآلثـار   )١(
ــذلكالماليــة واآلثــار بالنســبة لألمــن اإللكترونــي  الصــحة العالميــة ، وأن يقــدم تقريــرًا عــن ذلــك إلــى جمعيــة ل

  السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي؛
  

ـــع وصـــفًا للعمليـــة اإلجماليـــة النتخـــاب المـــدير العـــام فـــي مســـّودة وثيقـــة مرجعيـــة وحيـــدة   )٢( وأن يجمِّ
  لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي.

 

١الملحق   
  

  ةالخاص السلوك قواعد مدونة
  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب

  
بشأن تقرير الفريق العامل المكّون من الدول األعضاء والمعنـي بعمليـة وطـرق  ١٥-٦٥ج ص عفي القرار 

انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة قــررت جمعيــة الصــحة بــين جملــة أمــور، "أن تضــع األمانــة مســودة 
                                                           

 .٦٦/٤١الوثيقة ج    ١
 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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مـن تقريـر وحـدة التفتـيش المشـتركة؛ أي "اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيين فـي  ٧مـع التوصـية قواعد سـلوك، بمـا يتماشـى 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة وشروط خدمتهم"، يتعهد كل من الُمرشَّحين لمنصب المدير العام لمنظمة الصـحة 

عالمية السادسة والستون عن العالمية والدول األعضاء بالتقيد بها واحترامها، وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة ال
  طريق المجلس التنفيذي."

  
انتخاب في عملية وتستهدف مدونة قواعد السلوك ("المدونة") تعزيز االنفتاح والعدالة واإلنصاف والشفافية 

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وسعيًا إلى تحسين العملية بمجملها، تتناول المدونة عددًا من المجاالت، بما 
في ذلك تقديم االقتراحات، وٕاقامة الحمالت االنتخابية من جانـب الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين، فضـًال عـن المسـائل 

  المتعلقة بالتمويل والشؤون المالية.
  

وُتعد المدونة تفاهمًا سياسيًا بـين الـدول األعضـاء فـي منظمـة الصـحة العالميـة. وتوصـي المدونـة بالسـلوك 
ــحين فيمــا يتعلــق بانتخــاب المــدير العــام، مــن أجــل تعزيــز عدالــة المرغــوب فيــه مــن جانــب ا لــدول األعضــاء والُمرشَّ

العملية ومصـداقيتها وانفتاحهـا وشـفافيتها وبالتـالي شـرعيتها وشـرعية وقبـول حصـائلها. ومـن ثـم، فـإن المدونـة ليسـت 
   ا.ملزمة قانونًا ولكن ينبغي على الدول األعضاء وعلى الُمرشَّحين احترام محتوياته

  
  الشروط العامة  ألف:

  
  المبادئ األساسية  أوًال:

  
ينبغي أن تسترشد عملية االنتخـاب بأكملهـا وكـذلك أنشـطة الحملـة االنتخابيـة المتعلقـة بهـا بالمبـادئ التاليـة 

  ضفي المزيد من الشرعية على العملية وعلى نتائجها:التي تُ 
  المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل،

  العدالة،
  اإلنصاف،
  الشفافية،

  حسن النية، 
  الكرامة واالحترام المتبادل واالعتدال، 

  عدم التمييز،
 الفضيلة.

  
  سلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما  ثانيًا:

  
العـام وفقـًا للنظـام تقر الدول األعضاء بسلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي في إجراء انتخاب المـدير   -١

  الداخلي لكل منهما وللقرارات والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.
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يجــوز للــدول األعضــاء التــي ترشــح األشــخاص لمنصــب المــدير العــام التــرويج لهــذه الترشــيحات. وينطبــق و   -٢
الــدول األعضــاء هــذا أيضــًا علــى الُمرشَّــحين فيمــا يتعلــق بترشــيحهم ألنفســهم. وعنــد ممارســة هــذا الحــق ينبغــي علــى 

ــحين التقيــد بجميــع القواعــد التــي تحكــم عمليــة انتخــاب المــدير العــام التــي وردت فــي دســتور منظمــة الصــحة  والُمرشَّ
العالميــــة وفــــي النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة وفــــي النظــــام الــــداخلي للمجلــــس التنفيــــذي وفــــي القــــرارات 

  والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.
  

  سؤولياتالم  ثالثًا:
  
ُتعد الـدول األعضـاء والُمرشَّـحون لمنصـب مـدير عـام منظمـة الصـحة العالميـة مسـؤولين عـن االلتـزام بهـذه   -١

  المدونة واحترامها.
  
تقــــر الــــدول األعضــــاء بــــأن عمليــــة انتخــــاب المــــدير العــــام ينبغــــي أن تتســــم بالعدالــــة واالنفتــــاح والشــــفافية و   -٢

ــحين. وينبغــي أن تكــون المدونــة معروفــة للجميــع وأن  واإلنصــاف وأن تقــوم علــى أســاس مزايــا كــل ُمرشَّــح مــن الُمرشَّ
  يتاح االطالع عليها بسهولة. 

  
  المدونة أيضًا وفقًا لألحكام الواردة فيها.وستعمل األمانة على إذكاء الوعي ب  -٣
  

  شروط الخطوات المختلفة لعملية االنتخاب  باء:
  

  تقديم االقتراحات  أوًال:
  

ينبغي على الدول األعضاء عند اقتراح اسـم شـخص أو أكثـر لمنصـب المـدير العـام أن يشـتمل اقتراحهـا علـى بيـان 
ـــذين ترشـــحهم  ـــدول يفيـــد بأنهـــا تتعهـــد هـــي واألشـــخاص ال ـــذكِّر المـــدير العـــام ال ـــة. وســـوف ُي ـــااللتزام بأحكـــام المدون ب

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٥٢األعضـــاء بـــذلك عنـــد دعوتهـــا إلـــى اقتـــراح األشـــخاص لمنصـــب المـــدير العـــام وفقـــًا للمـــادة 
  للمجلس التنفيذي.

  
  الحملة االنتخابية  ثانيًا:

  
بانتخـاب المـدير العـام كلمـا أقيمـت مثـل هـذه  تنطبق هذه المدونـة علـى أنشـطة الحملـة االنتخابيـة المرتبطـة  -١

  األنشطة وحتى يتم التعيين من جانب جمعية الصحة.
  
وينبغي على كافـة الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين تشـجيع وتعزيـز التواصـل والتعـاون خـالل عمليـة االنتخـاب   -٢

مشتركة التي تتمثل فـي تعزيـز بأكملها. وينبغي على الدول األعضاء أن تتصرف بحسن نية وأن تراعي األهداف ال
  المساواة واالنفتاح والشفافية والعدالة خالل عملية االنتخاب بأكملها.

  
ــحين النظــر فــي اإلفصــاح عــن أنشــطة حمالتهــم (علــى ســبيل   -٣ وينبغــي علــى جميــع الــدول األعضــاء والُمرشَّ

. وســـوف تُنشـــر المعلومـــات التـــي المثـــال استضـــافة االجتماعـــات وحلقـــات العمـــل والزيـــارات) وٕابـــالغ األمانـــة بشـــأنها
  الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية. منصة خصَّ ح عنها على هذا النحو على صفحة مُ ُيفصَ 
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ــحين أن يشــير كــل مــنهم إلــى اآلخــر بــاحترام، وينبغــي أال تعطــل أو   -٤ وينبغــي علــى الــدول األعضــاء والُمرشَّ
أنشــطة حمــالت الُمرشَّــحين اآلخــرين. وكــذلك ينبغــي أال تــدلي أي مــن تعــوق أي مــن الــدول األعضــاء أو الُمرشَّــحين 

  الدول األعضاء أو الُمرشَّحين بأي بيان شفوي أو كتابي أو أي بيان آخر قد ُيعد من قبيل االفتراء أو التشهير.
  
ــحين االمتنــاع عــن التــأثير علــى العمليــة االنتخابيــة علــى نحــو  -٥ غيــر  وينبغــي علــى الــدول األعضــاء والُمرشَّ

مشــروع، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق مــنح أو قبــول منــافع ماليــة أو غيــر ماليــة أو عــن طريــق الوعــد بمثــل هــذه 
  الفوائد في مقابل دعم أحد الُمرشَّحين.

  
ــحين عــدم قطــع الوعــود أو االلتزامــات لصــالح أي شــخص أو كيــان   -٦ وينبغــي علــى الــدول األعضــاء والُمرشَّ

قبــول تعليمــات منــه، وينبغــي علــيهم تجنــب أي إجــراء مماثــل إذا كــان مــن شــأنه أن  ، أواً أو خاصــ اً ســواء كــان عامــ
  .هاأو يبدو على أنه يقوض يقوض نزاهة العملية االنتخابية

  
وينبغي على الدول األعضاء التي تقترح أشخاصًا لمنصب المدير العام أن تنظر في اإلفصاح عن المنح   -٧

ول األعضـاء األخـرى خـالل العـامين السـابقين لضـمان الشـفافية التامـة والثقـة إلى الـد تي قدمتهاأو تمويل المعونة ال
  المتبادلة بين الدول األعضاء.

  
ــر االجتماعــات بــين وينبغــي علــى الــدول األعضــاء التــي اقترحــت أشخاصــًا لمنصــب المــدير العــام أن تُ   -٨ يسِّ

ينبغـــي ترتيـــب االجتماعـــات بـــين الُمرشَّـــحين ُمرشَّـــحهم وبـــين الـــدول األعضـــاء األخـــرى عنـــد الطلـــب. وحيثمـــا أمكـــن، 
والدول األعضاء عند انعقاد المؤتمرات أو غيرها من األحداث التـي تشـارك فيهـا الـدول األعضـاء ولـيس مـن خـالل 

  الزيارات الثنائية.
  
وينبغي أن يكون سفر الُمرشَّحين إلى الدول األعضاء من أجل الترويج لترشيحهم محـدودًا لتجنـب النفقـات   -٩

ــحين. وفــي هــذا الصــدد ينبغــي علــى الــدول  المفرطــة التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم المســاواة بــين الــدول األعضــاء والُمرشَّ
األعضاء والُمرشَّحين النظر في استخدام اآلليات القائمة بقدر اإلمكان (جلسات اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي 

  الترويجية المرتبطة بالحملة االنتخابية.وجمعية الصحة) لعقد االجتماعات وغيرها من األنشطة 
  

وينبغي على الُمرشَّحين الداخليين منهم والخـارجيين، عـدم الجمـع بـين السـفر الرسـمي وبـين أنشـطة الحملـة   -١٠
االنتخابيـــة. وينبغـــي تجنـــب التـــرويج أو الدعايـــة االنتخابيـــة تحـــت ســـتار االجتماعـــات التقنيـــة أو األحـــداث األخـــرى 

  المشابهة.
  

وبعــد أن يرســل المــدير العــام جميــع االقتراحــات والســير الذاتيــة والمعلومــات الداعمــة إلــى الــدول األعضــاء   -١١
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ستنشـئ األمانـة منتـدًى محميـًا بكلمـة سـر لطـرح األسـئلة  ٥٢لمادة اوبموجب 

تـدى متاحـًا لجميـع الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين لمنظمـة، علـى أن يكـون هـذا المنإللكتروني لموقع االواألجوبة على 
الــذين يطلبــون المشــاركة فيــه. وستنشــر األمانــة أيضــًا المعلومــات عــن جميــع الُمرشَّــحين الــذين يطلبــون ذلــك وســيرهم 
الذاتية وغيرها من التفاصيل عن مـؤهالتهم وخبـراتهم كمـا وردت مـن الـدول األعضـاء، فضـًال عـن بيانـات االتصـال 

على الموقع اإللكتروني للمنظمة. وسيحتوي الموقع على الروابط المؤدية إلى المواقـع اإللكترونيـة لكـل الخاصة بهم 
ُمرشَّح من الُمرشَّحين، وذلك عند الطلب. وسيكون كل ُمرشَّـح مـن الُمرشَّـحين مسـؤوًال عـن إنشـاء موقعـه اإللكترونـي 

  وتمويله.
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ب والقواعـــد والقـــرارات المنطبقـــة، فضـــًال عـــن نـــص هـــذه وستنشـــر األمانـــة المعلومـــات عـــن عمليـــة االنتخـــا  -١٢
مـن النظـام  ٥٢المدونة على الموقع اإللكتروني للمنظمة، وذلك في الوقت الذي تشير إليه الفقرة األولـى مـن المـادة 

  الداخلي للمجلس التنفيذي.
  

  الترشيح والتعيين  ثالثًا:
  
شــيح المــدير العــام وتقــوم جمعيــة الصــحة بــإجراء يقــوم المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة بــإجراء عمليــة تر   -١

عمليــة تعيينــه وفقــًا للنظــام الــداخلي لكــل منهمــا وللقــرارات والمقــررات اإلجرائيــة ذات الصــلة. ومــن حيــث المبــدأ ومــن 
اإلجراءات، ينبغي على الُمرشَّحين عدم حضور هذه االجتماعات حتـى وٕان كـانوا مـن  سير أجل الحفاظ على هدوء

  لدول األعضاء.أعضاء وفود ا
  
وينبغــي علــى الــدول األعضــاء االلتــزام التزامــًا صــارمًا بالنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة   -٢

 وبالتــاليالعالميــة وغيرهــا مــن القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة المنطبقــة، واحتــرام نزاهــة اإلجــراءات وشــرعيتها ووقارهــا. 
ـــدو أنهـــا تســـتهدف التـــأثير علـــى الحصـــائل، وذلـــك داخـــل قاعـــة ينبغـــي تجنـــب الســـلوكيات واإلجـــراءات ال تـــي قـــد يب

  المؤتمرات حيث ُتجرى عملية الترشيح والتعيين وخارجها على حد سواء.
  
وينبغــي علــى الــدول األعضــاء احتــرام ســرية اإلجــراءات وســرية األصــوات. وينبغــي علــى وجــه الخصــوص   -٣

  الجلسات المغلقة باستخدام األجهزة اإللكترونية.االمتناع عن نقل أو بث اإلجراءات التي تشهدها 
  
ونظــرًا للطبيعــة الســرية لعمليــة التصــويت علــى ترشــيح المــدير العــام وتعيينــه، ينبغــي علــى الــدول األعضــاء   -٤

  االمتناع عن اإلعالن مقدمًا عن عزمها التصويت لصالح ُمرشَّح معين.
  

  الُمرشَّحون الداخليون  :رابعاً 
  
الك الــوظيفي للمنظمــة المقتــرحين لشــغل منصــب المــدير العــام بمــن فــيهم المــدير العــام يخضــع أعضــاء المــ  -١

الحــالي، لاللتزامــات التــي يــنص عليهــا دســتور منظمــة الصــحة العالميــة والنظــام األساســي والئحــة مــوظفي المنظمــة، 
  كما يخضعون لإلرشادات التي قد يصدرها المدير العام من وقت إلى آخر.

  
ــحين لشــغل منصــب المــدير العــام بأســمى معــايير الســلوك األخالقــي  وينبغــي التــزام  -٢ مــوظفي المنظمــة الُمرشَّ

واجتهــادهم فــي تجنــب الشــبهات. وينبغــي علــى مــوظفي المنظمــة الفصــل بوضــوح بــين وظــائفهم فــي المنظمــة وبــين 
لمنظمـة. كمـا ترشيحهم لتجنب حدوث التداخل أو مـا قـد يبـدو علـى أنـه تـداخل، بـين أنشـطة الحمـالت وعملهـم فـي ا

  ينبغي عليهم تجنب أي شبهة لوجود تضارب في المصالح.
  
ويخضـــع مـــوظفي المنظمـــة لســـلطة المـــدير العـــام وفقـــًا للقواعـــد واألحكـــام التـــي تنطبـــق فـــي حالـــة االنتهـــاك   -٣

  المزعوم لواجباتهم فيما يتعلق بأنشطة الحمالت.
  
مـن الئحـة المـوظفين  ٦٥٠إلـى تطبيـق المـادة  وقد تدعو جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي المدير العـام  -٤

  والتي تتعلق بمنح إجازة خاصة للموظفين الُمرشَّحين لمنصب المدير العام.
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  ٢الملحق 
  

  منتدى المرشحين
  

  إقامة المنتدى وٕادارته
  
علــى طلــب المجلــس التنفيــذي بوصــفه اجتماعــًا قائمــًا بحــد ذاتــه قبــل  ســتقيم األمانــة منتــدى المرشــحين بنــاءً  -١

انعقـــاد المجلـــس، وســـيتولى رئـــيس المجلـــس رئاســـة المنتـــدى بـــدعم مـــن أعضـــاء مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي. وســـيعقد 
  يح.المجلس منتدى الُمرشَّحين رسميًا ويحّدد موعد انعقاده في الدورة التي تسبق تلك التي سُتجرى فيها عملية الترش

  
  التوقيت

  
ـــحين  -٢ فيهـــا  يقبـــل انعقـــاد دورة المجلـــس التنفيـــذي التـــي ســـيجر  فـــي موعـــد أقصـــاه شـــهرين عقـــد منتـــدى الُمرشَّ

  الترشيح.
  

  المدة
  
ســـيبّت أعضـــاء مكتـــب المجلـــس فـــي مـــدة انعقـــاد منتـــدى الُمرشَّـــحين التـــي ســـتتوقف علـــى عـــدد الُمرشَّـــحين.   -٣

 المنتدى سُتحّدد بثالثة أيام كحد أقصى.وبصرف النظر عّما سلف ذكره، فإن مدة عقد 
  

  الشكل
  
دقيقة، تليه جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها بحيث تكون  ٣٠يقّدم كل مرشح عرضًا ال تزيد مدته على   -٤

علــى مقترحــات الــرئيس، يبــت  دقيقــة. وُيحــّدد ترتيــب المقــابالت عــن طريــق االقتــراع. وبنــاءً  ٦٠المــدة الكليــة للمقابلــة 
  المنتدى فيما يتخذ من ترتيبات مفّصلة بشأن إجراء المقابالت.

  
توّجه إلى الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة المشاِركة في منتدى المرشحين دعوة إلعـداد األسـئلة   -٥

لمقـرر طرحهـا علـى كـل واحـد التي ستطرح على كل مرشح أثناء العرض األولي. ويسحب الرئيس بالقرعة األسئلة ا
  من الُمرشَّحين.

 
  المشاركة

  
  والدول األعضاء المنتسبة في المنظمة.  ١تقتصر المشاركة في منتدى الُمرشَّحين على الدول األعضاء  -٦
  
وســـتتولى األمانـــة بـــث وقـــائع منتـــدى المرشـــحين علـــى الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء المنتســـبة التـــي   -٧
  .موقع على شبكة اإلنترنت محمي بكلمة سرالمنتدى، وذلك باالستعانة بتتمكن من حضور  ال
  

  الوثائق
  
مـن  ٥٢ستكون السير الذاتية للُمرشَّحين وغيرها من المعلومات التي تؤيد ذلك المقدمة وفقًا ألحكـام المـادة   -٨

عضـــاء المنتســـبة باللغـــات النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، متاحـــة إلكترونيـــًا لجميـــع الـــدول األعضـــاء والـــدول األ
  المبّينة في موقع على شبكة اإلنترنت محمي بكلمة سر.

                                                           
 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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  ٣الملحق 
  

  نموذج السيرة الذاتية
  
  

  اسم العائلة (اللقب):
  
  

  االسم األول/ أسماء أخرى:
  

  
  
  
  
  
  

  يرجى إرفاق صورة حديثة

    نوع الجنس: 

  تاريخ الميالد: (اليوم/ الشهر/ السنة):  مكان وبلد الميالد: 

  : المواَطنة
  (باستثناء مخالفات المرور البسيطة) يرجى سرد التفاصيل الكاملة: أي قانونقد سبقت إدانتك بانتهاك  انتإذا ك

  
  

  عدد المعالين:   الحالة االجتماعية: 
  عنوان المراسالت:

  
  الهاتف:  

  
  الهاتف المحمول: 

  
  الفاكس:

  
  البريد اإللكتروني:
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  الشهادات العلمية:الدرجات / 
  

التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا، مـــع بيـــان التـــواريخ وأســـماء  األساســـية الشـــهادات العلميـــة /تحديـــد الـــدرجاتهنـــا (يرجـــى 
  يمكن إضافة صفحات أخرى.)و المؤسسات. 

  
  الكتابة  القراءة  التحدث  اللغة األم    اإللمام باللغات

فيمـــا يتعلـــق باللغـــات بخـــالف اللغـــة األم، يرجـــى 
المبـــين أدنـــاه  للرمـــزإدخـــال الـــرقم المناســـب وفقـــًا 

فـــي حـــال عـــدم و لتحديـــد مســـتوى اإللمـــام باللغـــة. 
  اإللمام باللغة ال توضع أي عالمات.

  
  محادثة محدودة،    -١الكود: 

  قراءة الصحف،
  المراسالت الروتينية.

  
  
  

  

      العربية

       الصينية

      اإلنكليزية

      الفرنسية

       األسبانية

      الروسية

  غير ذلك (يرجى التحديد)
  

  المشاركة بطالقة في المناقشات،  -٢
  أصعبكتابة وقراءة مواد 

  
  
  
  
  

بطالقــة (تكــاد) تماثــل اللغــة  اإلجــادة  -٣
  األم 
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  المشغولةالمناصب 
  

يرجــى اإلشــارة إلــى المناصــب التــي ســبق لكــم شــغلها وخبــرات العمــل المكتســبة خــالل حيــاتكم المهنيــة، مــع   
  يمكن إضافة صفحات أخرى.و والمسؤوليات المتعلقة بكل منها.  / المنجزاتواإلنجازات والواجباتتحديد التواريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرجـــى إدراج قائمـــة بأنشـــطتكم فـــي مجـــال و يرجـــى بيـــان أي وقـــائع أخـــرى ذات صـــلة قـــد تســـاعد علـــى تقيـــيم طلـــبكم. 
  الشؤون المدنية أو المهنية أو العامة أو الدولية.
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مع يرجى إدراج قائمة تضم عشرة منشورات على األكثر، وخاصة المنشورات الرئيسية في مجال الصحة العمومية، 
لهــذا  إضــافيةيمكــن عنــد الضــرورة إضــافة صــفحة و فيهــا.  ُنشــرتأو الكتــب أو التقــارير التــي  المجــالتأســماء ذكــر 

  يرجى عدم إرفاق المنشورات نفسها.و المنشورات.)   كاملة بجميعأيضًا إرفاق قائمة  ويمكنكمالغرض. (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ع ذات صلة قد تساعد على تقييم طلبكميرجى بيان الهوايات والرياضات والمهارات وأي وقائ
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  بيان كتابي
  
ــحين لمنصــب مــدير عــام منظمــة الصــحة العالميــة"   -١ يرجــى تقيــيم مــدى اســتيفائكم "للمعــايير الخاصــة بالُمرشَّ

. تقيـيمكم(انظر الصحيفة المرفقـة). وعنـد القيـام بـذلك يرجـى اإلشـارة إلـى عناصـر محـددة مـن سـيرتكم الذاتيـة تـدعم 
  فيما يلي:  ١٥-٦٥ج ص عتتمثل المعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار و 
  
  قوية في ميدان الصحة، بما في ذلك الخبرة في مجال الصحة العمومية؛التقنية الخلفية ال  )١(
  
  ؛التعامل مع مجال الصحة الدولية والخبرة الواسعة فيه  )٢(
  
  واضحة؛ال قياديةالخبرات المهارات و ال  )٣(
  
  ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛المهارات ال  )٤(
  
  واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛المؤهالت ال  )٥(
  
  وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛ال  )٦(
  
  قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛اللتزام اال  )٧(
  
  موظفي المنظمة؛ اللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع  )٨(
  
  كافية للغة واحدة على األقل من لغات عمل المجلس التنفيذي وجمعية الصحة؛الجادة اإل  )٩(
  
  يرجى بيان رؤيتكم حول أولويات منظمة الصحة العالمية واستراتيجياتها.و   -٢
  
  

  ٤ الملحق
  

  العالمية لجمعية الصحة الداخلي النظام
  

  ٧٠ المادة
  

 التصـويت. فـي والمشـتركة الحاضـرة األعضـاء الـدول ثلثـي بأغلبيـة الهامـة المسـائل فـي الصحة جمعية قرارات تُتخذ
 بــين عالقــة بمقتضــاها تقــام التــي االتفاقــات علــى والموافقــة االتفاقــات؛ أو االتفاقيــات إقــرار المســائل: هــذه وتتضــمن
 الدســـتور؛ مــن ٧٢و ٧٠و ٦٩ للمــواد وفقــاً  الحكوميــة الدوليــة والوكـــاالت والمنظمــات المتحــدة األمــم وبــين المنظمــة
 التصـويت امتيـازات بوقـف الخاصـة والقـرارات الفعليـة؛ العمـل ميزانيـة بمقـدار الخاصـة والقرارات الدستور؛ وتعديالت
  الدستور. من ٧ المادة بمقتضى عضو لدولة والخدمات
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  مكرراً  ٧٠ المادة
  

 فــي والمشــاركين الحاضــرين األعضــاء مــن وقويــة واضــحة بأغلبيــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العــام المــدير ُينتخــب
  الداخلي. النظام هذا من ١٠٨ المادة في المبين النحو على التصويت

  
  ١٠٨ المادة

  
  السري. باالقتراع قرارها وتتخذ مغلقة جلسة في المجلس ترشيح في الصحة جمعية تنظر

  
  التالية: اإلجراءات ستنطبق أشخاص، لثالثة المجلس ترشيح حال في -١
  
 اعتُبــر ،والمصــوتين الحاضــرين األعضــاء ثلثــي أغلبيــة علــى األول االقتــراع فــي المرشــحين أحــد حصــل إذا  ) أ(

ــح أي يحصــل لــم وٕاذا .العــام المــدير منصــب فــي ُيعــيَّنو  واضــحة أغلبيــة ذلــك  ُيســتبعد الالزمــة، األغلبيــة علــى ُمرشَّ
 مـــن عـــدد أقـــل علـــى الحصـــول فـــي ُمرشَّـــحان تعـــادل وٕاذا األصـــوات. مـــن عـــدد أقـــل علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّـــح

  األصوات. من عدد أقل على يحصل الذي الُمرشَّح ويستبعد بينهما منفصل اقتراع ُيجرى األصوات،

ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن التـــالي، االقتـــراع فـــي  ) ب(  أصـــوات ثلثـــي أغلبيـــة علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّ
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين الحاضرين األعضاء

 ُيعـيَّن (ب)، الفرعيـة الفقرة في إليها المشار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
 منظمـة فـي األعضـاء الـدول أصوات أغلبية على التالي االقتراع في يحصل الذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،العالمية الصحة
  

 ُيعـيَّن (ج)، الفرعيـة الفقـرة فـي إليهـا المشار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (د)
 الحاضـرين األعضـاء أصـواتعـدد  أغلبيـة علـى التـالي االقتـراع فـي يحصـل الـذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

   وقوية. واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهوأو أكثر،  التصويت في والمشتركين

   التالية: اإلجراءات تنطبق فقط لشخصين المجلس ترشيح حال وفي  -٢
  
 الحاضـــرين األعضــاء أصـــوات ثلثــي أغلبيــة علـــى يحصــل الــذي الُمرشَّـــح العــام المــدير منصـــب فــي ُيعــيَّن  أ)(

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين
  

 ُيعـيَّن )،أ( الفرعيـة الفقـرة فـي إليهـا المشـار األغلبيـة علـى االثنـين الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  )(ب
 منظمـة فـي األعضـاء الـدول أصوات أغلبية على التالي االقتراع في يحصل الذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،العالمية الصحة
  

 ُيعـيَّن )،ب( الفرعيـة الفقرة في إليها المشار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
أغلبيـة عـدد أصـوات األعضـاء الحاضـرين  علـى التـالي االقتـراع فـي يحصـل الـذي الُمرشَّح العام المدير منصب في

  سُيعتبر أغلبية واضحة وقوية.والمشتركين في التصويت أو أكثر، وهو ما 
  
 الحاضـرين األعضـاء أصـوات ثلثـي بأغلبيـة قرارهـا الصـحة جمعية تتخذ ،واحداً  شخصاً  المجلس رشح وٕاذا  -٣

  .التصويت في والمشتركين
=     =     =  


