
    
  ١٤٤/٣٥م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٢١  بعد المائة األربعونالرابعة و الدورة 
  EB144/35  من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 

  
  
  
  

  نتخاب المدير العام اعملية تقييم 
  العالمية لمنظمة الصحة

  
  

  تقرير من األمانة
  
 

ــتند إلى كل  بعد المائة، من األمانة أن تقدم اقتراحاً  الثانية واألربعينطلب المجلس التنفيذي في دورته  -١ ـــ ــ يســـ
ومداوالت المجلس إلجراء تعديالت على عملية انتخاب المدير العام، وأي  ١الفريق المعني بإدارة التقييممن تقرير 

ـــها على المجلس لينظر فيها في دورته الرابعة واألربعين  ــلوك، من أجل عرضـــ ــرورية لمدونة قواعد الســــ ــ تنقيحات ضــ
التقرير الذي أعّده  . ويتناول هذا التقرير النتائج الواردة في٢٠١٩بعد المائة المقرر عقدها في كانون الثاني/ يناير 

ـــأن تقييم عملية انتخاب المدير العام، والتي نظر فيها المجلس في دورته  الفريق المعني بإدارة التقييم ــ ــ ـــ ــ ــ الثانيـة بشــ
عن التعليقات التي أبدتها الدول األعضـاء خالل تلك الدورة. ويعرض التقرير مجموعة  بعد المائة، فضـالً  واألربعين

ــــة من االقتراحات والخيارات لينظر فيها  ــ ــ ـــ ــ ــــلوك الخاصــ ــ ـــ ــ ــ المجلس، كما يقترح إدخال تعديالت على مدونة قواعد السـ
ـــين تنفيذها من الناحية العملية. وترد االقتراحات  ــ ـــ ــ ـــ ــحة العالمية بهدف تحســ ــ ـــ ــ ــ ـــ بانتخاب المدير العام لمنظمة الصـ

 بهذا التقرير. ١والخيارات التي يطغى عليها عنصر تكنولوجيا المعلومات في الملحق 
  

 السلوك الخاصة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةمدونة قواعد   :ألف
  
ـــحة العالمية في قرارها  اعتمدت جمعية -٢ ـــ ــ ـــة ٢٠١٣(١٨-٦٦ج ص عالصــ ـــ ــ ــلوك الخاصــ ــ ــ )، مدونة قواعد الســــ

ــحة العالمية. وكما جاء في ديباجتها، فإنها  ــ ــ ـــ ــ ــتهدف تعزيز االنفتاح والعدالة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصـ ــ ـــ ــ ــ تسـ
ــ ـــ ـــاف والشــ ـــ ــحة العالميةواإلنصـ ــ مدونة قواعد وعلى الرغم من أن  .فافية في عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصـــ

، فقد الســلوك حظيت عمومًا بالترحيب كوســيلة للتعبير عن التوقعات بخصــوص ســلوك المرشــحين والدول األعضــاء
  :أثير عدد من التساؤالت فيما يتعلق بتنفيذها في سياق تقييم العملية االنتخابية

  
  مدى سفر المرشحين أثناء فترة الحملة االنتخابية  (أ)

  
من مدونة قواعد السلوك من الدول األعضاء والمرشحين أن يستخدموا  ٩-ثانياً -في حين تطلب الفقرة باء  -٣
ـــحـة) لعقـد االجتمــاعــات " ـــ ــ ــ ـــ اآلليـات القـائمـة بقـدر اإلمكـان (دورات اللجـان اإلقليميـة والمجلس التنفيـذي وجمعيـة الصــ

"، إال أنها لم تنص على أي قيود كمية فيما يتعلق بمدى وغيرها من األنشطة الترويجية المرتبطة بالحملة االنتخابية
الســفر، كما أنها لم تتضــمن أي إشــارة إلى اســتخدام التكنولوجيات الجديدة. ولمعالجة هذا األمر، هناك عدة خيارات 

  حصرية أو تراكمية، تتمثل في:
يمكن أن ُتعّدل مدونة قواعد الســلوك من أجل تحديد العدد األقصــى للرحالت المســموح بها خالل   )١(

ــب.  ـــ ــ ــ ـــ ــ فترة الحملة االنتخابية والمطالبة بإبالغ األمانة بالمعلومات المتعلقة بتلك الرحالت في الوقت المناسـ

                                                           
  .١٤٢/٢٦م تالوثيقة    ١
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ـــة في الموقع ا ــ ــصــ ــ ــفحة مخصـــ ـــ ــف عنها على صــ ـــ ـــر بعد ذلك المعلومات التي يتم الكشــ ـــُتنشــــ ــ إللكتروني وســ
  للمنظمة؛

ــتخدام التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك التفاعالت عبر الفيديو و/ أو غيرها   )٢( يمكن الترويج الســ
  .من الوسائل التكنولوجية المتاحة

  
ـــحين برعاية المنظمة، انظر    ــ ــ ــ ـــ ــات مع المرشــ ــ ــ ــ ـــ ــيع نطاق الفرص المتاحة إلجراء مناقشـــ ـــ ــ ـــ ــ وفيما يتعلق بتوســ

  باء(ج) التالي.  الفرع
  

  مبالغ التمويل ومصادره  )(ب
  
ـــاء ٧-ثانياً -تطلب الفقرة باء -٤ ـــلوك من الدول األعضــ ـــًا لمنصـــــب  ،من مدونة قواعد الســ ـــخاصــ التي تقترح أشــ

ـــاء األخرى خالل  ،المدير العام ــــاح عن المنح أو تمويل المعونة التي قدمتها إلى الدول األعضــ أن تنظر في اإلفصـ
على ذلك،  وبناءً  اإلفصــاح عن مبالغ ومصــادر التمويل خالل فترة الحملة.، ولكنها ال تنص على العامين الســابقين

يمكن تعديل مدونة قواعد الســـلوك بحيث تطلب، باإلضـــافة إلى ما ســـبق، بأن ُيفصـــح عن مبالغ ومصـــادر التمويل 
 خالل فترة الحملة وٕابالغ األمانة بها.

  
ــاء األخرى خالل أو تمويــل المعونــة المقــدوعالوة على ذلــك، فيمــا يتعلق بــالمنح  -٥ ــ ــ ـــ ـــ ــ مــة إلى الــدول األعضـــ

ـــابقين ـــياغة الفقرة باءالعامين الســـ ــلوك بحيث تنص على أنه ينبغي  ٧-ثانياً -، يمكن تعزيز صـــ ــ من مدونة قواعد الســ
  للدول األعضاء اإلفصاح عن هذه المعلومات وليس مجرد النظر في اإلفصاح عنها.

  
  االمتثال لمدونة قواعد السلوك  (ج)

  
الحالية لمدونة قواعد الســـلوك على أي آليات لتقييم مدى امتثال المرشـــحين و/ أو الدول ال تنص الصـــيغة  -٦

ــاء في اعتماد آلية للنظر في البالغات المتعلقة بعدم  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاء للمدونة. وفي حال ما إذا رغبت الدول األعضــ ـــ ــ ــ ـــ األعضــ
ــتالم هذه البالغات والنظر فيها. ومن  ــ ــاء هيئة مكلفة باسـ ــ بين الخيارات التي تقوم على االمتثال المزعوم، يمكن إنشـ

ــلون على دعم  ــ ــيحصـــ ــ ــلطة النظر في هذه البالغات. وســـ ـــ ــاء مكتبه ســ ـــ ـــتعراض النظراء، أن يخّول المجلس أعضــ ــ اســ
األمانة وســيقدمون تقاريرهم إلى الدول األعضــاء خالل الحملة وفي نهايتها، وســُيخّولون ســلطة معالجة الشــواغل مع 

ــحين والدول األعضـــاء مباشـــرةً  ــيع نطاق هذه الوظيفة أيضـــاً . ويمالمرشـ ــكل مســـبق  كن توسـ لتشـــمل تقديم التوجيه بشـ
  .للمرشحين بشأن االمتثال لمدونة قواعد السلوك فيما يتصل بأنشطة معينة

  
  منتدى إلكتروني ونشر المعلومات عن المرشحين  (د)

  
اإللكتروني من خالل  بهذا التقرير الخيارات واالقتراحات المتعلقة بزيادة تفاعل المنتدى ١ترد في الملحق  -٧

 مراجعة تصميمه التقني.
  
ـــاركة في  ١١-ثانياً -تطلب الفقرة باءو  -٨ ــ ـــ ـــحين الذين يرغبون في المشـــ ــ ـــ ــــلوك من المرشـــ ــ ــ من مدونة قواعد الســـ

ـــر  ــيل عن مؤهالتهمالمنتدى اإللكتروني و/ أو في نشـــ ــ ــيرهم الذاتية وغيرها من التفاصــ ــــبكة اإلنترنت، أن  ســــ على شــ
ـــراحةً يبلّ  ــ ـــ ــ ــية أن ذلك مُ بط غوا األمانة صــ ــ ـــ ــ رهق من الناحية اإلدارية لكل من لبهم. وقد ثبت خالل االنتخابات الماضـــ

ــواء، وأّن فائدته محدودة نظراً  ــ ـــ ــتويين العالمي واإلقليمي على الســ ــــ ــ ــحين واألمانة، على المسـ ـــ ــ ــحين  المرشــ ــ ـــ ألن المرشــ
 يوافقون دائمًا على كال اإلجراءين.
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ـــحين موافقون  وبناءً  -٩ ــ ــلوك بحيث تنص على أنه ُيفترض أن المرشـ ــ على ذلك، ُيقترح تعديل مدونة قواعد الســ
 على المشاركة في المنتدى اإللكتروني ونشر تفاصيلهم، ما لم ُيشر إلى خالف ذلك أثناء تقديم الترشيح. ضمنياً 

  
ــــالفة الذكر  -١٠ ــ ـــ ــ ــ والتعديالت المقترح إدخالها على مدونة وترد التعديالت المقترحة التي تعكس االقتراحات الســ

  بهذا التقرير. ٢السلوك في الملحق 
  

  منتدى المرشحين  :باء
  

ـــاً  -١١ ـــ ــ ــ ــــحة العالمية أيضــ ــ ـــ ــأت جمعية الصـــ ـــ ــ ــ ـــحين "كمنبر ١٨-٦٦ج ص ع، بموجب قرارها أنشـــ ــ ـــ ــ ، منتدًى للمرشــ
ــنع القرار".  ـــ ــ ــ ــحين ال يتعلق بصــــ ــ ــ ـــ ــ ــحين في للمرشــ ــ ــ ـــ ــة بمنتدى المرشــــ ــ ــ ـــ ــ   بالقرار ٢الملحق وترد الطرائق العامة الخاصــ

ــحين، والتي ١٨-٦٦ج ص ع ــُتكملت هذه الطرائق بترتيبات أكثر تفصــــيًال بشــــأن إجراء المقابالت مع المرشــ . وقد اســ
 على اقتراح من رئيس المجلس. حددها المنتدى بنفسه بناءً 

  
الدول األعضـــاء اعتبرت أن منتدى المرشـــحين أن  الفريق المعني بإدارة التقييموجاء في تقرير صـــادر عن  -١٢
ـــأنه أن عاد ـــ ـــحين من شــ ــ ــيح المجلس للمرشـــ ــ ــب من حيث التوقيت ومفيد، وأن تنظيم منتدى ثان عقب ترشــــ ــ ل ومناســــ

ــفر إلى الخارج كي  ــغط على المرشـــــحين إزاء الســـ ـــحين وقد يخفف الضـــ ــاء إلى المرشــ ـــول الدول األعضـــ ن وصــ ـــّ يحســ
ـــوح عن مواقفهم ــ ــ ـــ ــ ـــاً  الفريق المعني بإدارة التقييم. ورأى يعّبروا بوضـ ــ ـــ ــ ــ حداث مماثلة أخرى أنه من المفيد تنظيم أ أيضـ

 برعاية المنظمة.
  

ـــيًال  -١٣ ــ ـــينات على الترتيبات األكثر تفصــ ــ ـــحين أنه يمكن إدخال تحســ ــ ــاء والمرشــ ــ واعتبر كل من الدول األعضـــ
السيما بهدف الحد من احتمال ازدواجية األسئلة وٕاتاحة مزيد من الوقت لطرح و بشأن إجراء المقابالت في المنتدى، 

ــيتط ــ ــئلة واإلجابة عليها. وســ ــ  ١٨-٦٦ج ص عبالقرار  ٢لب ذلك إجراء تعديل على الطرائق المبينة في الملحق األســ
  وعلى الترتيبات األكثر تفصيًال إلجراء المقابالت التي اتفقت عليها الدول األعضاء.

  
ــينات على منتدى  وبناءً  -١٤ ـــ ــ ــ ـــ ــ على ذلك، قد يرغب المجلس في النظر في الخيارات التالية بهدف إجراء تحسـ

  المرشحين.
  

 تجنب ازدواجية األسئلة  )أ(
 

ــرين الثاني/ نوفمبر  -١٥ ــ ــحين الذي ُعقد في تشــ ــ ـــياق منتدى المرشــ ــحب ٢٠١٦في ســـ ــ ، أجرى الرئيس عملية ســ
القرعة الختيار أســـماء الدول األعضـــاء التي ترغب في طرح ســـؤال على أحد المرشـــحين، وأبلغ الحاضـــرين بأســـماء 

ّجعت الدول األعضـاء على االمتناع عن الدول التي وقع االختيار عليها، ثم دعاها إلى طرح  أسـئلتها. وفي حين شـُ
ــؤال كان قد ُطرح من قبل على ذلك  ــ ــ ــابهًا إلى حد كبير لســ ــــ ــحين يبدو متطابقًا أو مشــ ــ ــ ــــؤال على أحد المرشــ ــ طرح ســ

 المرشح، إال أنه ليس ثمة أية آلية تضمن التقّيد بهذه التوصية بصورة فعلية.
  

ــئ -١٦ ــ ـــاء وللتقليل من احتمال ازدواجية األســـ ـــ لة إلى أدنى حد ممكن، هناك خيار يتمثل في دعوة الدول األعضـ
ــؤالها كتابياً  ـــ ــؤال إلى أن تفعل ذلك بتقديم ســــ ــ ــ ــبق أن وزعتها األمانة داخل القاعة.  الراغبة في طرح ســـ ــــ على ورقة ســـ

ــ ـــ ـــــحب الرئيس (أو مترجم من األمانة، حسـ ــــليمها إلى الرئيس. وبعد ذلك، يسـ ـــتتولى األمانة جمع األوراق وتســ ــ ب وسـ
ـــوائياً  ــئلة عشـ ـــاء) القرعة الختيار األســ ـــح. االقتضـ ـــئلة على المرشــ ــؤال من هذه األسـ ، واحدة تلو األخرى، ويقرأ كل ســ

ولكن، لن يقرأ الرئيس األسئلة التي تبدو متطابقة أو مشابهة إلى حد كبير لسؤال سبق أن ُطرح على ذلك المرشح. 
ـــحين وفقاً وفي حال قبول هذا الخيار، يمكن حينئذ تعديل طرائق ع ــ ــ ـــ ــ ـــها على رئيس  مل منتدى المرشــ ـــ ــ ــ ــ لذلك وعرضــ

 المجلس.
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  تخصيص مزيد من الوقت لجلسة األسئلة واألجوبة  (ب)
  

ـــحين على أن " تنص الطرائق المتبعة حالياً  -١٧ ـــ ــ ـــًا ال تزيد مدته عن في منتدى المرشــ ــ ـــ ــــح عرضــ ــ ـــ يقّدم كل مرشـ
ـــئلة واإلجابة عليها بحيث تكون المدة  ٣٠ ــ ـــ ــ ــ ــة لطرح األســـ ــ ـــ ــ ــ ــ ". ويتمثل أحد دقيقة ٦٠الكلية للمقابلة دقيقة، تليه جلســ

دقيقة،  ٦٠ جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها بحيث تبلغ مدة كل مقابلة اً المقابالت حصري الخيارات في أن تشمل
  بهذا التقرير إلى هذا الخيار. ٣مع استبعاد أي عرض شفوي من المرشحين. ويتطرق الملحق 

  
دقيقة كحد أقصى، ُتخصص  ٧٥مكن تمديد المدة الكلية لكل مقابلة إلى وتشمل الخيارات البديلة ما يلي: ي -١٨

ــــه، وما  ٣٠منها  ــــح لتقديم عرضـــ ـــة  ٤٥ تبّقى مندقيقة لكل مرشـــ ــ ــئلة دقيقة لجلســ ــ ؛ أو ُيخّفض الوقت واألجوبةاألســـ
دقيقة كاملة لجلســة  ٤٥دقيقة كحد أقصــى، مما يتيح تخصــيص  ١٥المخصــص للعرض المقدم من المرشــحين إلى 

  ئلة واألجوبة.األس
  

  توسيع نطاق الفرص المتاحة إلجراء مناقشات مع المرشحين برعاية المنظمة  (ج)
  

ــرية -١٩ ــ ــاء إلجراء  فيما يلي بعض الخيارات البديلة غير الحصــــ ــ ــ ــيع نطاق الفرص المتاحة للدول األعضــ ـــ لتوســـ
 مناقشات مع المرشحين برعاية المنظمة. وقد ُيطلب من األمانة القيام بما يلي:

بين   إلى عقد منتدى ثان للمرشحين يتخذ نفس شكل منتدى المرشحين األول، في الفترة ماالدعوة  ) ١(
 ؛التي سيجري فيها الترشيحترشيح المجلس للمرشحين ودورة جمعية الصحة العالمية 

ــكالً  ) ٢( ــراف" تتخذ شـــ ــعة لإلشـــ ـــة نقاش خاضـــ ــيح مختلفاً  الدعوة إلى عقد "جلســ ــ ، في الفترة ما بين ترشـ
. ويمكن على سبيل المثال أن التي سيجري فيها الترشيحرة جمعية الصحة العالمية المجلس للمرشحين ودو 

 يتولى في هذا اإلطار أحد الصحفيين المعنيين أو شخص مستقل آخر إدارة النقاش؛ 

االشــتراك في تنظيم مناقشــات وغيرها من األحداث المشــابهة مع المرشــحين خارج المقر الرئيســي  ) ٣(
 للمنظمة أو دعمها، بما في ذلك على المستوى اإلقليمي؛ 

ــحين على هامش كل اجتماع من اجتماعات  ) ٤( ـــمية مع المرشـــ و/ أو الدعوة إلى عقد اجتماعات رســ
 .سيجري فيها الترشيح التياللجان اإلقليمية قبل بدء دورة المجلس 

 
  بث فعاليات المنتدى  (د)

  
تبث األمانة، ضـمن اإلطار المعياري الحالي، فعاليات منتدى المرشـحين من خالل موقع إلكتروني محمي   -٢٠

  بكلمة سر بالنسبة للدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة في المنظمة التي يتعذر عليها الحضور.
  

ــفافية وٕامكان -٢١ ــ ــ ــ ــين الشــ ــ ــ ــــول إلكترونياً ولتحســــ ــ إلى االجتماعات المتعلقة بعملية انتخاب المدير العام،  ية الوصــــ
ــتخدمي اإلنترنت من خالل رابط على الموقع اإللكتروني  ــ ــ ـــ ــــر للمنتديات القادمة لجميع مسـ ــ ـــ يمكن أن ُيتاح بث مباشـ

 للمنظمة.
 

بهذا التقرير. وُيدعى المجلس  ٣في الملحق  وترد التعديالت المقترحة التي تعكس االعتبارات المذكورة آنفاً  -٢٢
 .٣النص الوارد في الملحق  مسودةإلى االختيار بين مختلف الخيارات المقترحة في 
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  المجلس التنفيذي للمرشحين  سميةت  :جيم
  

 إعداد القائمة المختصرة  (أ)
  

ـــية وفقًا للنظام الداخلي  -٢٣ ـــ ــ ــادرة عنهاوالمقررات اإلجرائية والقرارات لألجهزة الرئاسـ ــ ــ ـــلة الصـــ ــ ـــ ، يعالج ذات الصـ
المجلس التنفيــذي االقتراحــات المتعلقــة بوظيفــة المــدير العــام على عــدة مراحــل. وتبــدأ العمليــة بــإجراء "فرز" أولي 

ــحين المقترحين مقارنةً  ــ ــ ـــ ــ ـــحة العالمية وتقرير من رئيس المجلس  للمرشــ ـــ ــ ــ بقائمة من المعايير التي أقرتها جمعية الصـــ
التنفيذي عن نتائج الفحص الطبي للمرشحين. وفي حال ما إذا اقترحت الدول األعضاء أكثر من خمسة مرشحين، 

ــة مر  ـــرة تضــــم خمســ ــحين كما كان الحال في االنتخابات األخيرة، يجب على المجلس أن يعّد قائمة مختصـ بإجراء شــ
ــرية متعاقبة ح ثالثة منهم اقتراعات ســـ ــّ ــة المختارين ويرشـــ ــحين الخمســـ . ويجري المجلس بعد ذلك مقابالت مع المرشـــ

  باالقتراع السري.
  

ــر" عن ابأنه " الفريق المعني بإدارة التقييموأفاد  -٢٤ ــ ــتُفســ ــماء اســــ ــ ـــرة بأســ لخطوة المتمثلة في إعداد قائمة مختصـــ
 .طلوبة في اإلطار المعياري المعمول به حالياً خمسة مرشحين، ولكنه أقر بأن هذه الخطوة م

  
ـــية متابعة  -٢٥ ــ ــنى لألجهزة الرئاســـ ــ ــ ــحين بحيث يتســ ــ ـــرة، تم تقليص عدد المرشــــ ــ ـــل إعداد القائمة المختصـــ ــ وبفضـــ

ــتحالة أن ُتجرى، من الناحية العملية، مقابالت مع  تقييمهم. ونظراً  ــــ ــ ــيحات واســ ــــ ــ إلمكانية اقتراح عدد كبير من الترشــ
، يبدو أنه من المســتحســن اعتماد شــكل معّين من ة مرشــحين، بســبب ضــيق الوقت أســاســاً يزيد بكثير عن خمســ  ما

 أشكال عملية إعداد القائمة المختصرة.
  

ــرة، وأن تظّل هذه القائمة،  -٢٦ ـــ ــباب، ُيقترح اإلبقاء على المرحلة المتمثلة في إعداد القائمة المختصـ ــ ولهذه األســ
ــحين. ـــة مرشـــ ـــه بعض المرونة على عدد ولكن، يم من حيث المبدأ، مكونة من خمســ ـــفى في الوقت نفســ كن أن ُيضــ

بأن يقرروا  عضـــاء مكتب المجلسالســـيما من خالل الســـماح ألو المرشـــحين الواردة أســـماؤهم في القائمة المختصـــرة، 
 اختيار عدد أكبر من المرشحين، إذا كانت الظروف (مثل العدد اإلجمالي للترشيحات المستلمة) تقتضي ذلك.

  
ـــروع المقرر اإلجرائي المعروض في نهاية هذا التقرير لينظر  وترد نقطة مقرر -٢٧ ــأن في مشــ ــ إجرائي بهذا الشـ

  فيها المجلس التنفيذي.
  

  طرائق إجراء المقابالت  (ب)
  

المسح توحي بأن عددًا من الدول األعضاء يرى أنه من المفيد نتائج "بأن  الفريق المعني بإدارة التقييمأفاد  -٢٨
  ".األسئلة واإلجابة عليها مع المرشحينتكريس المزيد من الوقت لعقد جلسة طرح 

  
ــكل وبموجب القواعد المعمول بها حالياً  -٢٩ ــئلة واإلجابة عليها ، تشــ من المقابالت التي  جزءاً جلســــة طرح األســ

ـــرة. وبموجب المادة  ـــ ــ ـــ ــــحون والتي تتبع خطوة إعداد القائمة المختصــ ــ ــ ـــ من النظام الداخلي للمجلس  ٥٢يجريها المرشــ
ــــاء تتألف التنفيذي،  ــ ــ ــئلة أعضـــ ــــ ــ ـــافة إلى اإلجابة على أســـ ـــ ــ ــ ح يتم اختياره إضـ ـــَّ ــ ـــ ــ المقابالت من عرض يقدمه كل ُمرشـ

ينبغي قصـــر المقابالت مع المرشـــحين أنه  )١٩٩٧()٧(١٠٠م ت. وقرر المجلس كذلك في مقرره اإلجرائي المجلس
المرشــح ويبين تصــوره ) عرض شــفهي يقدمه ١دقيقة ُتقســم بالســوية بين ( ٦٠المدرجين في القائمة المختصــرة على 

ـــدي لتلك  ــ ــ ـــ ــ ــكالت الراهنة التي تواجهها واقتراحات لكيفية التصـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــتقبل مع تحليل للمشـــ ــ ـــ ــ ــ ألولويات المنظمة في المســـ
  .) جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها٢المشكالت، (
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ــة أكثر تفاعالً  -٣٠ ـــ ــ ــ ــــاء قبومن أجل جعل المناقشـ ــ ل ، وبالنظر إلى أن مواد الحملة عادة ما ُتتاح للدول األعضــــ
ــــص  ٦٠بدء المقابلة، مع اإلبقاء على مدة  ــــفوي و ٢٠دقيقة لكل مقابلة، يمكن أن ُتخصــ دقيقة  ٤٠دقيقة لعرض شــ

  .جلسة خاصة بطرح األسئلة واإلجابة عليهال
  

ـــروع المقرر اإلجرائي المعروض في نهاية هذا التقرير لينظر  -٣١ ــأن في مشــ ــ وترد نقطة مقرر إجرائي بهذا الشـ
  فيها المجلس التنفيذي.

  
  عملية التصويت  :دال
  

ـــحــة العــالميــة في دورتهــا دورتــه األربعين بعــد المــائــةأجرى كــل من المجلس التنفيــذي في  -٣٢ ـــ ــ ـــ ــ ، وجمعيــة الصــ
ــبعين، وفقاً  ــتين من أجل ترشـــيح ثالثة مرشـــحين  السـ ــتين خاصـ للنظام الداخلي لكل منهما، اقتراعين ســـريين في جلسـ

  واختيار مرشح واحد لُيعّين في منصب المدير العام.
  

ــمل التقرير الذي قدمه  -٣٣ ـــ ــ ـــ ــويت: التركيز على الجانبين التاليين لعملية  الفريق المعني بإدارة التقييموشـ ــ ــ ـــ التصــ
ــري؛  ــ ــويت إلكتروني بدائل االقتراع الســ ــ ــويت في الحاالت التي ال يتوفر فيها نظام تصــ ـــريع عملية التصــــ خيارات تســـ

 آمن.
  

ــلة في -٣٤ ــويت اإللكتروني اآلمن والخيارات ذات الصــ ـــألة التصــ ، في حين ١من الملحق  ٢النقطة  وُتعاَلج مسـ
  .١من الملحق  ٣ترد االقتراحات والخيارات المتعلقة بتقييد االتصاالت أثناء عملية التصويت في النقطة 

  
 بدائل االقتراع السري  (أ)

  
ـــار تقرير   -٣٥ ـــ ــ ــ ـــ ــ ُعّبر عن بعض مواطن القلق إزاء إمكــانيــة أن يحــد إلى أنــه " الفريق المعني بــإدارة التقييمأشــ

االقتراع السري في المجلس التنفيذي وجمعية الصحة من المساءلة من حيث اإلدالء الفردي بصوت دولة استخدام 
ـــح معين ـــ ــ ــ ـــو بدعم مرشــ ــ ـــ ــ ــو معينة أو من حيث احتمال تعهد دولة عضــ ــ ــ ــ ـــ " ودعا األمانة إلى تحديد حلول بديلة عضـ

  لالقتراع السري.
  

ــتخدام -٣٦ ـــ ـــ ــ ــية في التخلي عن اســ ــ ـــ ــ ــ ــري المعمول به حالياً  وفي حال ما إذا رغبت األجهزة الرئاسـ ـــ ــ ـــ  االقتراع الســ
بإجراء التعديالت الالزمة  النتخاب المدير العام، يمكن أن ُيســتخدم في مكانه تصــويت مســجل/ نداء األســماء، رهناً 

على النظام الداخلي. ويتطلب التصـــويت المســـجل/ نداء األســـماء إنشـــاء ســـجل تصـــويت مفتوح لكل بلد على حدة. 
ــمية  ــ ــــجالت الرسـ ــجل/ نداء وتبّين السـ ــ ـــويت المسـ ــويت الوفود في عمليات التصــ ــ ــحة العالمية كيفية تصـ ــ لجمعية الصـ

األســماء التي ُأجريت خالل االجتماعات العامة، ولكن ليس خالل االجتماعات الخاصــة مثل تلك المتعلقة بانتخاب 
  .المدير العام

 
  ، على المزايا التالية:وسينطوي التصويت المسجل/ نداء األسماء المفتوح، مقارنة باالقتراع السري -٣٧

 تيسير التصويت اإللكتروني في االنتخابات ليصبح هكذا أسرع بكثير مما هو عليه اآلن؛ ) ١(

ـــويت في اجتماع عام إذا رغبت الدول  ) ٢( ــ ـــ ــ ــ ــفافية بدرجة كبيرة، مما يتيح إجراء التصـ ـــ ــ ــ ـــ ــين الشـ ــــ ــ ـــ تحســ
 األعضاء في ذلك؛
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اهة النظام، سواء من حيث نزاهة تحسين المساءلة بدرجة كبيرة، والمساهمة في تعزيز الثقة في نز  ) ٣(
 التصويت أو الحملة؛

 تجنب الحاجة إلى النظر في اتخاذ تدابير لتقييد االتصاالت أثناء عملية التصويت. ) ٤(
 

ألنه  ، نظراً ويبدو أن التصــويت برفع األيدي غير مناســب لســياق االنتخابات، وذلك ألســباب عملية أســاســاً  -٣٨
يزال جاٍر من أجل ضــمان صــحة التصــويت وأن كل األصــوات وهو ال ســيتعّين على األمانة إنشــاء ســجل للتصــويت

  المعّبر عنها صالحة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء إجراءات التصويت.
  

  خيارات تسريع إجراءات التصويت في الحاالت التي ال يتوفر فيها نظام تصويت إلكتروني آمن  (ب)
  

ـــويت يتمثل أحد الخيارات التي تتيح توفير الوقت  -٣٩ في اعتماد نظام "الصــــوت الواحد القابل للتحويل"/ "التصـ
ــــحين على  ــحة العالمية بترتيب المرشــ ــ ــــاركة في جمعية الصــ ــيلي". ويكمن هذا النظام في أن تقوم الوفود المشــ ــ التفضــ
ــل أي  ــ ـــ ــيالتها، بحيث تحدد خيارها األول وخيارها الثاني وخيارها الثالث. وٕاذا لم يحصـــ ــــ ــ ـــــب تفضــ ــ ورقة االقتراع حســـ

ح على األغلبية البســـيطة المطلوبة، فســـُيعاد توزيع جميع األصـــوات المدلى بها لصـــالح المرشـــح الذي لديه أقل مرشـــ
ـــحين الذين يحتلون المرتبة التالية في كل ورقة  ــ ــــــب المرشـــ ــحين المتبقين بحســ ــ ــ عدد من الخيارات األولى على المرشــ

ـــح على األغلبية عقب هذه العملية،  ــ ـــ ــ ـــ ـــل أي مرشــ ــ ـــ ــ ــ ــوات عدة مرات. اقتراع. وٕاذا لم يحصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــُيعاد توزيع األصـ ــ ـــ ــ ـــ فســ
يخص المجلس، حيث يتعين شــغل أكثر من مقعد واحد (خمســة مقاعد خالل مرحلة إعداد القائمة المختصــرة   وفيما

ــحين الذين يحققون األغلبية المطلوبة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــيح)، فإن جميع المرشـ ـــ ــ ــ ـــ في إطار النظام الحالي وثالثة خالل مرحلة الترشــ
ــوات ــُيعاد توزيع أصـــ ــ ـــُينتخبون وسـ ــــح الذي اختارته الوفود ســ ـــة (التي تتجاوز األغلبية المطلوبة) على المرشـ هم الفائضــ

ــحين بعد اكتمال هذه  ــرة أو قائمة المرشــ ــب الواردة في القائمة المختصــ كخيارها التالي. وٕاذا لم ُتشــــغل بعض المناصــ
اتهم على االختيار العملية، فســـُيقصـــى المرشـــحون الذين حصـــلوا على أقل عدد من األصـــوات، وســـُيعاد توزيع أصـــو 

 .التالي للوفود. وستتكرر هذه العملية بأكملها إلى غاية شغل جميع المقاعد
 

ــيلي" خيارًا مبتكرًا يمكن أن يتيح توفير  -٤٠ ـــوت الواحد القابل للتحويل"/ "التصــــويت التفضــ ـــيكون نظام "الصـ وسـ
ـــفر ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل انتفاء الحاجة إلى إجراء عدة اقتراعات في الحاالت التي ال يسـ ـــ ــ ــ ـــ فيها االقتراع األول عن فائز  الوقت بفضــ

صريح. وسيتعّين إجراء المزيد من البحوث لتحديد أفضل صيغة لنظام الصوت القابل للتحويل وٕالى أي مدى يجب 
تعديل النظام الداخلي لتنفيذ هذا النظام. وعالوة على ذلك، ســيتعين تقييم ما إذا كان الوقت اإلضــافي الالزم لتحديد 

ــوات التي أُ  ـــل تفادي إجراء عدة جوالت وحســـــاب األصـــ ـــيؤدي إلى تقليص الوقت الذي تم توفيره بفضــ عيد توزيعها ســ
 من التصويت.

  
  دور األمانة في العملية االنتخابية  :هاء

  
ـــب المدير العام. وعندما يتقدم المدير العام الحالي إلعادة انتخابه  -٤١ ــ ـــ ــ ــ تنظم األمانة العملية االنتخابية لمنصـــ
ـــاكل مثالً  ــ ـــأ بعض المشــ ــ ــاء وحدة ، قد تنشــ ــ ــاء حواجز أخالقية أو إنشـــ ــ فيما يتعلق بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مثل إرســـ

ــؤول أمام المدير  ـــ ــ ــ ــتقلة داخل األمانة لتفادي أي مظاهر توحي بانعدام الحياد نتيجة طبيعة األمانة كجهاز مســـ ــ ــ ـــ مســـ
 العام. وُيقترح أن تتخذ األمانة التدابير المناسبة لذلك، حسب الظروف.
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  جمالية للعملية االنتخابية وتنظيمهاالمدة اإل  :واو
  

 ة الحملة االنتخابيةمدطول   (أ)
  

من أجل ي: (أ) تقليص مدة الحملة ، أال وهمن االقتراحات في تقريره عدداً  ة التقييمالفريق المعني بإدار قدم  -٤٢
ـــحين والدول ـــتثمارها في العملية؛  خفض كمية الموارد التي يتعين على كل من المرشــ ـــاء اســ (ب) إتاحة فترة األعضــ

(ج) ضـمان حضـور جميع المرشـحين الوقت للمرشـح للتحضـير للعملية؛  انتقالية أطول من أجل توفير ما يكفي من
 الجتماعات اللجان اإلقليمية كافة.

  
ر عنها على الحمالت الطويلة التي قام بها المرشحون المحتملون والدول األعضاء وتركزت الشواغل المعبّ  -٤٣

حتهم، والموارد الالزمـــة لهـــذه الحمالت، ونزاهـــة العمليـــة االنتخـــابيـــة. وفي الوقـــت الحـــالي، تبـــدأ العمليـــة  ــّ ـــ ــ ــ ـــ ــ التي رشـ
ــهر على األقل من تاريخ انعقاد دورة المجلس التنفيذي االنتخابية رســــمياً  ــعة أشــ التي ُيرشــــح فيها المرشــــحون  قبل تســ

ـــان/ أبريل تقريباً  ــ ـــ ــ ـــهر نيســ ــ ــ ـــ ). ومن الناحية العملية، يمكن أن تبدأ الحمالت حتى قبل هذا الموعد. وُحدد (أي في شــ
ــبتمبر  ـــ ــ ـــهر أيلول/ ســ ــ ــ ــهر قبل انعقاد دورة المجلس (أي في شــ ــ ـــ ــــيح في أربعة أشــ ــ ــ الموعد النهائي لتلقي طلبات الترشـ

قدموا ترشيحاتهم مبكرًا فرصة تنظيم حملتهم أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية في  ). وُتتاح للمرشحين الذينتقريباً 
ـــطسوخالل االجتماعات األولى للجان اإلقليمية في  أيار/ مايو ـــ ــ ـــ ـــبتمبر /وأيلول آب/ أغســ ــ ـــ ــ ــ ــّيع سـ ـــ ــ ـــ ؛ ولكن، قد يضـــ

ـــة تنظيم حملتهم أثناء انعقاد جمعية ا ـــيحاتهم في وقت الحق فرصــ ـــحون الذين تُقّدم ترشــ وخالل بعض لصـــــحة المرشــ
 اجتماعات اللجان اإلقليمية، مما يثير القلق من أن يعود ذلك بالضرر عليهم.

  
ــحين تمكين لضــــمان الُمتاحة الخيارات ومن  -٤٤ ــور كاّفة المرشــ هو  اجتماعات اللجان اإلقليميةجميع من حضــ

ــماموعد اإلعالن عن تقديم إمكانية  ـــحين أســـ ــهر منتصـــــف إلى ء المرشــ ـــطسشـــ ــتهالل عقد أولى قبل و  آب/ أغســ اســـ
، من النظام الداخلي للمجلس ٥٢لمادة تعديل اقتضي يأن  دالموعهذا من شأن تغيير . و اللجنة اإلقليميةاجتماعات 

 هذاتقصــيرها ، ألن االنتخابية إجماالً الحملة تقصــير مدة بشــأن  طروحالمقترح الم يتعارض معومن شــأنه أيضــًا أن 
  .المرشحينعن أسماء عالن اإلتأجيل موعد يعني ضمنًا 

  
  العقد الفترة االنتقالية بين التعيين وبدء  (ب)

  
عقده ال تندرج ضـــمن عملية االنتخاب نفســـها. ومع  إن الفترة الفاصـــلة بين تعيين المدير العام الجديد وبدء  -٤٥

  .جداً  ةذلك، أعرب بعض المرشحين والدول األعضاء عن انشغالهم أثناء عملية التقييم من أن هذه الفترة قصير 
  

تموز/ يوليو الذي يلي تعيينه. وبالنظر إلى أن جمعية الصحة العالمية  ١في  ويبدأ عقد المدير العام حالياً  -٤٦
ــة مايو /تنعقد في أواخر أيار ــوى أربعة أو خمســـ ، فإن ذلك يعني أنه ال تبقى أمام المدير العام الجديد بعد تعيينه ســـ

  للتحضير لها. أسابيع تقريباً 
  

ــأن تمديد الفترة االنتقالية أن و  -٤٧ ـــ ــ ــــمنًا من شـ ــ الُمحّدد حاليًا  بدء عقد المدير العام الجديدموعد تأجيل يعني ضــ
ـــنة التعيينتموز/ يوليو  ١بيوم  ــ ــأن من ســـ ـــ ــ في  هيكون موعد بدء عقدأن تنطوي على أن الُمتاحة الخيارات . ومن شـ

وذلك في مطلع العام التالي،  أو اللجنة اإلقليميةاسـتهالل عقد أولى اجتماعات قبل و آب/ أغسـطس شـهر منتصـف 
 .ةأنها مستصوبُيرى طول الفترة االنتقالية التي رهنًا ب

  
  



  EB144/35    ٤٤١/٣٥ت  م

9 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

قواعد السلوك الخاصة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة مدونة ( بالفروع ألف وباء وجيمفيما يتعلق  -٤٨
ــحين)العالمية ــمية المجلس التنفيذي للمرشــ ـــحين، وتســ من هذا التقرير، ُيدعى المجلس التنفيذي  ، ومنتدى المرشـ

ـــروع المقرر اإلجرائي التالي، رهنًا بنظر المجلس في التعديالت المقترحة في الملحق  ــ ــ ـــ  ٣إلى النظر في اعتماد مشـــ
 ذا التقرير واالختيار بينها:به
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التقرير عن تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصــحة 
  ١العالمية:

  
 بالقرار ٢و ١أوصــى جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين باعتماد التعديالت على الملحقين  ) ١(

الســـلوك الخاصـــة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصـــحة ) المتعلق بمدونة قواعد ٢٠١٣( ١٨-٦٦ج ص ع
 ؛١٤٤/٣٥م ت بالوثيقة ٣و ٢العالمية وبمنتدى المرشحين، كما هو موضح في الملحقين 

 
ــاؤها وفقاً  ) ٢( ــ ـــ ــ ــحين المقرر إنشــ ــ ــ ـــ ــرة للمرشــ ــ ــ ـــ من النظام  ٥٢للمادة  وقرر، فيما يتعلق بالقائمة المختصــ

 الداخلي للمجلس التنفيذي، ما يلي:
 

تضــــّم القائمة المختصــــرة، من حيث المبدأ، خمســــة مرشــــحين. ولكن، قد يقرر ينبغي أن   )أ(
ــحين إذا كان عدد  ــ ـــة مرشـــ ــرة أكثر من خمســــ ـــ ــّم القائمة المختصــ ــ ــاء مكتب المجلس أن تضـــ ـــ أعضــ

 ؛المرشحين يقتضي ذلك
  
ـــرة   )ب( ــ ـــ ــ ــ ـــحين المــدرجين في القــائمــة المختصـــ ــ ــ ـــ ــ ينبغي أال تتجــاوز مــدة المقــابالت مع المرشـــ

دقيقة يبّين فيه المرشح رؤيته ألولويات  ٢٠) عرض شفوي ال يزيد عن ١دقيقة، تُقّسم بين: ( ٦٠
ــأن كيفية  ــ ــ ــاكل الراهنة التي تواجهها وتقديم اقتراحات بشـــ ــ ـــ ــــتقبل مع تحليل للمشــ ــ ــ المنظمة في المسـ

 دقيقة. ٤٠ال تزيد عن  ) جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها٢التصدي لتلك المشاكل، و(
  

ـــميم التقني للمنتدى اإللكتروني( ١الملحق من  ١بالنقطة وفيما يتعلق  -٤٩ ــ ـــ ، فإن المجلس التنفيذي )التصـــ
ـــل التحقيق في الحلول الجاهزة المتاحة تجاريًا  ـــ ــ ــأن ما إذا كان ينبغي لألمانة أن تواصـــ ـــ ــ ــ مدعو إلى تقديم التوجيه بشــ

 .التي تنطوي على خصائص تفاعلية معّززة للمنتدى اإللكتروني
 

ـــويت) (عملية بالفرع دالوفيما يتعلق  -٥٠ ـــ ــ ــويت اإللكتروني  ١من الملحق  ٣و ٢النقطتين و التصـــ ــ ـــ ــ (التصــ
ـــويتٕامكاناآلمن، و  ــاالت أثناء عملية التصــــ ــ ، فإن المجلس التنفيذي مدعو )ية تنفيذ اإلجراء المتعلق بتقييد االتصـــ

  إلى تقديم التوجيه بشأن المسائل التالية:

ــتمرار في إجراء  (أ) ــ ـــ ــ ـــ عملية انتخاب المدير العام باالقتراع  فيما يتعلق بالفرع دال(أ)، هل ينبغي االسـ
ــويت  ـــ ــ ــتخدام تصــ ــ ـــ ــروع تعديالت على النظام الداخلي ينص على اســ ـــ ـــري أم ينبغي لألمانة أن تعد مشــــ ـــ الســـ

  عن ذلك؟ مسجل عوضاً 

                                                           
  .١٤٤/٣٥م تالوثيقة    ١
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ــالفرع دال(ب)، هــل ينبغي لألمــانــة أن تبحــث عن خيــارات إلجراء عمليــة انتخــاب   (ب) فيمــا يتعلق ب
لها،  وت الواحد القابل للتحويل" أو "التصــويت التفضــيلي" وتجري تقييماً المدير العام عن طريق نظام "الصــ

  وأن تعّد، عند االقتضاء، مشروع تعديالت على النظام الداخلي لينظر فيه المجلس؟

، هل ينبغي االســـتمرار في انتخاب المدير العام على أســـاس ١من الملحق  ٢فيما يتعلق بالنقطة   (ج)
األمر كذلك، هل ينبغي لألمانة أن تبحث عن خيارات لحساب عدد األصوات التصويت الورقي، وٕاذا كان 

لها، وأن تعّد عند االقتضـــاء، مشـــروع تعديالت على النظام  بواســـطة ماســـح ضـــوئي بصـــري وتجري تقييماً 
  الداخلي لينظر فيه المجلس؟

ــة الحـاليـة ١من الملحق  ٣فيمـا يتعلق بـالنقطـة   (د) ــ ــ ـــ ـــ ــ المتمثلـة في ، هـل ينبغي اإلبقـاء على الممـارســ
  الطلب من المندوبين بإطفاء أجهزتهم اإللكترونية طوال مدة التصويت؟

  
، فإن المجلس مدعو إلى تقديم التوجيه إلى )دور األمانة في العملية االنتخابية( بالفرع هاءوفيما يتعلق  -٥١

 األمانة بشأن الخيار المقترح.
  

، فــإن المجلس مــدعو إلى تقــديم (المدة اإلجمالية للعملية االنتخابية وتنظيمها) بالفرع واووفيمــا يتعلق  -٥٢
  (أ) و(ب) على التوالي.  التوجيه بشأن الخيارات المعروضة في النقطتين
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  ١الملحق 
  

  اقتراحات وخيارات يطغى عليها عنصر تكنولوجيا المعلومات
  
  

  التصميم التقني للمنتدى اإللكتروني :١النقطة 
  
ــار  -١ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــينات  الفريق المعني بإدارة التقييمأشـ ــ ـــ ــ ـــ في تقريره عن تقييم عملية انتخاب المدير العام إلى أن التحســ

تركز على تحســـين تفاعل أداة المنتدى اإللكتروني والحد من عدد األســـئلة المقدمة وتمديد الفترة التي ُيتاح المقترحة 
  فيها المنتدى.

  
ويمكن أن ُتوّفر أداة خاصـــة بالمنتدى اإللكتروني تتســـم بمزيد من الفعالية بفضـــل اســـتخدام الحلول الجاهزة  -٢

ـــائل اإلعال ـــركات وســـ ـــيص التي تتيحها شـــ ــة في مثل هذه المنتجات، وذلك القابلة للتخصـــ ــ ـــصــ م االجتماعية المتخصـــ
ــة ــ ــ ــبي بتكلفة منخفضـ ـــ ـــات التعاون اً نســ ــ ـــاخ الوظيفة التفاعلية لمنصــ ـــ ــتنسـ ـــ . وفي المقابل، فإنه من المرجح أن يكون اســ

ــميم الحلول  ـــ ـــ ـــتخدمون ملّمين بتصــ ـــ ــ ــعبية هذه في أداة المنتدى اإللكتروني الحالية باهظ التكلفة. وقد يكون المســ ـــ ــ الشـــ
للمرشــحين والدول األعضــاء.  مقيداً  أن هذه الحلول يمكن أن تتيح نفاذاً  ة المتاحة تجاريًا وبخصــائصــها، علماً الجاهز 

  غير أنه قد يكون من الصعب توافر مثل هذه الحلول في جميع الدول األعضاء.
  
ـــات أخرى و  -٣ ــ ــغيل المنتدى اإللكتروني قد يكون له انعكاســ ـــ ــتخدام أداة تفاعلية جاهزة في تشــ ـــ قد ترغب ٕان اســ

الدول األعضـــاء في النظر فيها. وفي حين أنه من المحتمل التغلب على المشـــاكل المتصـــلة بتصـــنيف األســـئلة من 
ــع عالمة" على األســــئلة واألجوبة، فإن دور األمانة في تنظيم منتدى إلكتروني  ــتخدمين من "وضــ خالل تمكين المســ

ــرعة التي يمكن من عن دورها خالل االنتخابا قد يكون مختلفاً  أكثر تفاعالً  ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــابقة بالنظر إلى العفوية والسـ ــ ـــ ــ ــ ت الســـ
ــئلتهم وٕاجاباتهم على أداة المنتدى اإللكتروني األكثر تفاعالً  ـــروا أســــ ـــاء أن ينشـــ ـــحين والدول األعضـــ . خاللهما للمرشـــ

ــــيكون ممكناً  ــ ــئلة التي قد ترغب الوفود في طرحها على ال وسـ ــ ـــحينمن الناحية التقنية الحد من عدد األســـ ــ . وٕاذا مرشــ
ـــاء  ــتفادة من أداة الترجمة اآللية المدمجة في األدوات الجاهزة، فينبغي إعالم الدول األعضــ ــ ــود هو االسـ كان المقصـــ
أن هذه الترجمات يمكن أن ُتنّفذ بسرعة فائقة ولكن ال يمكن تنفيذها بنفس الدقة والمهارة التي اتسمت بها الترجمات 

ــ يالموّفرة في إطار المنتدى اإللكترون ـــارة أيضــــ ــابق. وتجدر اإلشـــ إلى أنه من المرجح أن تؤدي هذه األداة إلى  اً الســــ
  زيادة عدد طلبات المرشحين للمشاركة في المنتدى اإللكتروني، وهو في حد ذاته أمر هام.

  
من أجل تنفيذ وظيفة المنتدى  وٕاذا كان المجلس التنفيذي يرغب في التمســـك بفكرة اعتماد أداة أكثر تفاعالً  -٤

تروني في إطـــار العمليـــة االنتخـــابيـــة، فيمكن في هـــذه الحـــالـــة إجراء المزيـــد من التحري عن الحلول الجـــاهزة اإللك
  المتاحة تجاريًا.

  
  التصويت اإللكتروني اآلمن :٢النقطة 

  
إن الفوائد التي يمكن تحقيقها من حيث وفورات الوقت بفضل استخدام نظام تصويت إلكتروني في انتخاب  -٥

ـــك فيها. ويكمن التحدي في إيجاد  ـــ ــ ــ ـــ ـــويتالمدير العام هي فوائد ال شـ ـــ ــ ــ ـــ ـــمن تصـ ـــ ــ ــ ــ  اً آمن اً حل إلكتروني يمكن أن: يضــ
ــرياً   وال ــ للتدقيق في حال وجود  وقابالً  ينطوي على أي احتمال لوقوع خطأ أو لتدخل طرف ما في العملية؛ ويكون سـ

ـــة التي أجرتها األمانة في عام  فعاالً اعتراض؛  ــ ــ ــ ـــ ــ ، فإن الحلول الحالية ٢٠١٦من حيث التكلفة. وكما أثبتت الدراسـ
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على عملية التصويت. وفي المقابل، لم تثبت  كبيراً  اً تنطوي على عيوب متأصلة، وهي مرتفعة التكلفة وتشكل خطر 
 حتى اآلن موثوقية التكنولوجيات الجديدة والناشئة ومدى فعاليتها من حيث التكلفة.

  
ــتخدم  -٦ ــ ــويت الورقي المسـ ـــم بها نظام التصـــ ـــفافية التي يتســ وعلى أي حال من األحوال، فإن درجة الثقة والشــ

ـــحة العالمية ال يمك حالياً  ــ ــ ــر، كما أن في جمعية الصــ ــ ــ ــويت اإللكتروني أن يوفرها في الوقت الحاضـــ ــ ـــ ن لنظام التصــ
  أنظمة التصويت اإللكتروني ال تتيح التحقق من النتائج في حالة وجود اعتراض، على عكس النظام الورقي.

  
ــتخدمة في المنظمات  -٧ ـــ ــ ــويت المسـ ــ ــ ـــويت اإللكتروني ونظم التصــ ــ ــ ـــة مقارنة لنظام التصـ ــ ــ وأجرت األمانة دراسـ

ــلــة. ومن بين الهيئــات التي ردت عليهــا، تعتبر األخرى التــاب ــ ـــ ـــ ــ ــ عــة لألمم المتحــدة وغيرهــا من المنظمــات ذات الصـ
ـــاد الجوية ـــها  المنظمة العالمية لألرصـــ ــويت اإللكتروني النتخاب رئيســـ ــ ـــتخدمت نظام التصــ المنظمة الوحيدة التي اســـ

ــبه إلى حد كبير النظام الذ ــ ــ ــ ــتخدام نظام يشـــ ـــ ــ ـــ ــتخدمته المنظمة العالمية التنفيذي على ما يبدو. وقد ُرفض اسـ ـــ ـــ ــ ي اسـ
ـــاد الجوية ـــ ــ ــ ـــ ـــي على إثر الدورة الثامنة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي في كانون الثاني/  لألرصـ ــ ـــ ــ ـــ في الماضـ

ــتخدامه ليس ســــهالً  ٢٠١٦  يناير ــتخدم  (والتي خضــــع خاللها النظام لالختبار) بحجة أن اســ بما فيه الكفاية. وال يســ
ــائها التنفيذيين باالقتراع  ــويت اإللكتروني النتخاب رؤســ أي من الكيانات األخرى التي ردت على األمانة نظام التصــ
ــويت اإللكتروني في قرارات أخرى. وفيما يلي الهيئات التي ردت على  ــتخدم التصــ الســــري، حتى وٕان كان الكيان يســ

ـــي) واللجنــة ب يتعلق مـاة الـدوليـة (فياألمـانـة: المحكمـة الجنـائيـ ـــ ــ ـــ ــ ــــاســ ــ ــ ـــ ــ ــ جمعيـات الـدول األطراف في نظـام رومـا األسـ
التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومنظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ـــندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة  ــ العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الطيران المدني الدولي والصــــ
  واألمم المتحدة واليونسكو واليونيدو واالتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

  
ـــُتخدم  -٨ ــ ــ ــعوبات. وفي حال ما إذا اسـ ــ ـــ ـــبب كل هذه الصـ ـــ ـــري لعملية انتخاب المدير العام ســ ـــ ويعد الطابع الســ

فمن  )،١٤٤/٣٥م تمن الوثيقة  ٣٧و ٣٦الفقرتين  (انظر بدًال من ذلكتصويت مسجل أو تصويت بنداء األسماء 
  المرجح أن يكون الحل اإللكتروني أكثر الحلول جدوى.

  
ــري النتخاب المدير العام،  -٩ ــ ـــ ــ ـــ ــ وفي حالة ما إذا كان المجلس التنفيذي يرغب في اإلبقاء على االقتراع السـ

ــح ضــــوئي بصــــري لفرز أوراق االقتراع. ومن  ــتخدام ماســ فيمكن حينئذ إجراء المزيد من البحث فيما يتعلق بخيار اســ
ن يضـــمن أن تكون العملية االنتخابية شـــأن اســـتخدام الماســـح الضـــوئي البصـــري، باالقتران مع التصـــويت الورقي، أ

ــاً  ــ ـــ ـــ ــ ــ تحقيق وفورات من حيـث  آمنـة ويمكن التحقق من نتـائجهـا من البـدايـة إلى النهـايـة. ومن المرجح أن يتيح أيضــ
ــالً  ــوات، فضـــ ـــوت الواحد القابل للتحويل" أو نظام  الوقت أثناء عملية فرز األصـــ عن أنه يمكن دمجه مع نظام "الصــ

ـــيلي" الورق ــويت التفضــ من أجل تحقيق وفورات كبيرة  )١٤٤/٣٥م تمن الوثيقة  ٤٠و ٣٩الفقرتين  انظريين ("التصـــ
  في الوقت.

  
  ية تنفيذ اإلجراء المتعلق بتقييد االتصاالت أثناء عملية التصويتإمكان :٣النقطة 

  
ــويت،  -١٠ ــ ـــويت في مكان التصــ ــ ــاالت أثناء عملية التصـ ـــ ـــــت األمانة خيارين يرميان إلى تقييد االتصـ ــتعرضـ ـــ اسـ

  ويتمثالن في:
ـــاء ترك أجهزتهم اإللكترونية خارج أماكن االقتراع، وهو خيار   )أ( أن تطلب من ممثلي الدول األعضــ

ستية من أجل التنسيق مع الدول األعضاء قبل عملية التصويت يقد يتطلب من األمانة اتخاذ ترتيبات لوج
ــالً  ســــتية، فإنه يعتمد على نظام "قائم يعن أن هذا الخيار قد تنشــــأ عنه تحديات لوج وخاللها وبعدها. وفضــ

على الشـــرف"، ما لم يخضـــع المندوبون لعملية بحث عند دخولهم إلى القاعة. ومن غير المرجح أن يكون 
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ــرف" الحالي الذي ُيطلب بموجبه من المندوبين  ــ ــ ــرف أكثر فعالية من "نظام الشــ ــ ــ هذا النظام القائم على الشــ
 ة التصويت؛بإطفاء أجهزتهم اإللكترونية طوال مدة عملي

 
ــويت. ومن غير الممكن   )ب( ـــال داخل أماكن التصـــ ــويش أو "حجب" إشـــــارات االتصــ تركيب أجهزة تشـــ

ـــاء  اً ن تركيب هذه األجهزة محظور تماماعتماد هذا الخيار أل ـــ ــ ــ ـــرا (والعديد من الدول األعضــ ــ ـــ ــ ــويســ ـــ ـــ ــ في ســ
ــــلطات الحكومية. ــ ــاالت وتحجب هذه األجهزة جميع االت ١األخرى) إال ألغراض محددة من جانب الســـ ـــ ــ صــ
 في حاالت الطوارئ. كبيراً  التي ُتجرى بواسطة الهواتف المحمولة، ويمكن أن تشكل خطراً 

  
ــة الحالية المتمثلة في الطلب من المندوبين  ــ ـــ ــى باإلبقاء على الممارســـ ــ ــ ـــوء هذه االعتبارات، يوصــــ ــ ــ وفي ضـــ

  إطفاء جميع أجهزتهم اإللكترونية.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، يرجى االّطالع على الموقع: "الحجبلمزيد من المعلومات عن أجهزة التشويش أو "أجهزة    ١

https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/equipments-and-installations/particular-
equipment/jammers.html   

  ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٩(تم االطالع في 
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  ٢الملحق 
  
  

  مدونة قواعد السلوك النتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  
  

أما النصـوص التي ُيقترح إضـافتها فُيشـار إليها يشـار إلى النصـوص التي ُيقترح حذفها بوضـع خط عليها، 
   .بخط غليظ

  
  شروط الخطوات المختلفة لعملية االنتخاب :باء
  
...  
  

  االنتخابية الحملة :ثانياً 
  
...  
  
 علـى( حمالتهـم أنشـطة عـن مسبقاً  اإلفصـاح فـي النظـر والُمرشـحين األعضـاء الـدول جميـع علـى وينبغـي - ٣

، باإلضافة إلى إجمالي الموارد المخصصة لتمويل )والزيارات العمـــل وحلقـــات االجتماعـــات استضـــافة المثـــال ســـبيل
ــالغ، أنشطة الحملة ومصدرها ـــــة ٕوٕابـــ ــأنها األمان ــوف. بشـــ ــر وســـ ــات تنشـــ  النحو هذا على عنها ُيفَصح التـــــي المعلومـــ

 .  العالمية الصحة لمنظمة اإللكتروني الموقع من ُمخصصة صفحة على
  

...  
  
 المنح عن اإلفصاح في تنظر أن العام المدير لمنصب أشخاصاً  تقترح التي األعضاء الدول على وينبغي  -٧
 والثقـة التامـة الشـفافية لضـمان السـابقين العـامين خـالل األخـرى األعضـاء الـدول إلى قدمتها التي المعونة تمويل أو

  . األعضاء الدول بين المتبادلة
  

...  
  
 الدول إلى الُمرشـحين سـفر يقتصر يكون أن ينبغي وباستثناء األحداث التي تُنّظم تحت إشراف المنظمة،  -٩

ـــدوداً  لترشيحهم الترويج أجل من األعضاء ــــبرحالت أثناء فترة الحملة  ]العدد  [على  محــ ــات لتجنـ ــ ـــة النفقـ  المفرطــ
 األعضاء الـدول علـى ينبغـي الصـدد هـذا وفـي. والُمرشـحين األعضـاء الـدول بـين المسـاواة عـدم إلـى تـؤدي قـد التـي

 وجمعية التنفيذي والمجلس اإلقليمية اللجان جلســــات( اإلمكان بقدر القائمة اآلليات اســــتخدام في النظر والُمرشــــحين
ــــحة ــ ـــ ــطة من وغيرها االجتماعات لعقد) الصـــ ــ ــ ـــ ــتخ. االنتخابية بالحملة المرتبطة الترويجية األنشـــ ــ ع اســــ ـــجَّ ـــ دام وُيشــ

  التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك رسائل الفيديو والتفاعالت عبر الفيديو وغيرها من الوسائل اإللكترونية.
  

...  
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 األعضـاء الـدول إلـى الداعمـة والمعلومـات الذاتيـة والسـير االقتراحات جميـع العـام المـدير يرسـل أن وبعـد -١١
 األسـئلة لطـرح سـر بكلمـة محميـاً  منتـدىً  األمانـة ستنشـئ التنفيذي، للمجلس الداخلي النظام من ٥٢ المادة وبموجب
 والُمرشـحين األعضـاء الـدول لجميـع متاحـاً  المنتـدى هـذا يكـون أن علـى للمنظمـة، اإللكتروني الموقع على واألجوبة

ــذين ـــون الــــ ــاركة إال إذا طلب المرشحون عدم، يطلبـــ ـــه المشــــ ـــر. فيـــ ـــة وستنشـــ ـــاً  األمانـــ ـــات أيضـــ ـــن المعلومـــ ــع عـــ  جميــــ
 الـدول مـن وردت كمـا تهمار وخبـ مـؤهالتهم عن التفاصيل من وغيرها الذاتية وسـيرهم ذلـك يطلبـون الـذين الُمرشـحين

ـــاء،  ـــ ــ ــ  ،من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢قبل الموعد النهائي المحدد في الفقرة الثانية من المادة األعضــ
ــالً  ــ ــن فضـــ ــ ــات عـــ ــ ــال بيانـــ ــــ ، ما لم يطلب المرشحون عدم نشر للمنظمة اإللكتروني الموقع على بهم الخاصة االتصـ

ـــع إلى المؤدية الروابط على الموقع وسيحتوي. هذه المعلومات ـــل اإللكترونيــــة المواقـ  وذلك الُمرشحين، من ُمرشح لكـ
 .  وتمويله اإللكترونـي موقعـه إنشـاء عـن مسـؤوالً  الُمرشـحين مـن ُمرشـح كل وسيكون. الطلب عندو إن ُوجدت

  
...  
  

  االمتثال :خامساً 
  

تلقي تعابير القلق بخصوص عدم امتثال مرشح أو دولة عضو أو أي شخص أو يمكن ألعضاء مكتب المجلس 
  بواسطة مكتب المستشار القانوني للمنظمة.كيان آخر لمدونة قواعد السلوك 

  
ــاء مكتب المجلس  ــ ــتعرض أعضــ ــيســــ ــيقدمون تقريراً وســــ ــ ـــتلمة، وســ ــاء.  البالغات المســـ ــ عنها إلى الدول األعضــ

  مع المرشحين والدول األعضاء. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يعالج أعضاء مكتب المجلس الشواغل مباشرةً 
  

ــأن االمتثال  ــبق بشــ ــكل مســ ويمكن ألعضــــاء مكتب المجلس أن يقدموا، عند الطلب، التوجيه إلى المرشــــحين بشــ
  واعد السلوك فيما يتعلق بأنشطة الحملة المقترحة.لمدونة ق
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  ٣الملحق 
  
  

ُيقترح حذفها بوضـع خط عليها، أما النصـوص التي ُيقترح إضـافتها فُيشـار إليها يشـار إلى النصـوص التي 
  بخط غليظ

  
  وغيرها من األحداث التي يشارك فيها المرشحونمنتديات المرشحين  منتدى

  
  منتديات المرشحين  ألف:

  
  إدارتها ٕادارتهالمنتديات و  المنتدىإقامة 

 
ــاًء علــى طلــب المجلــس التنفيــذي  منتديْين منتــدىســتقيم األمانــة  - ١  اجتماعـــاً  بوصفهما بوصــفهللمرشــحين بن

المرشحون لمنصب التي سُيرّشح فيها  المجلـس دورةقبـل انعقـاد  األول ذاتهما: ذاتـهبحـد  قائمْين قائمـاً  اجتماعْين
ــيتولى ،ملية التعيينالمدير العام، واآلخر قبل انعقاد دورة جمعية الصحة العالمية التي سيجري فيها ع ــ ـــ ــ ــ ــ ــ . وسـ

سيحدد المجلس  سـيعقدبـدعم مـن أعضـاء مكتـب المجلـس التنفيـذي. و  كال المنتديْين المنتـدىرئـيس المجلـس رئاسـة 
 انعقادهما في الدورة التي تسبق تلك التي سُتجرى فيها عملية الترشيح. انعقادهموعد  منتدى الُمرشحين رسميًا ويحّدد

  
  التوقيت

  
المجلــــس  دورتيْ  دورةقبــــل انعقــــاد  واحد شهر شــــهرينالُمرشــــحين فــــي موعــــد أقصــــاه  منتدييْ  منتــــدىعقــــد  - ٢

 .  والتعيين على التواليالترشيح  فيهما فيهـاسـيجري  اللتين التـي وجمعية الصحة العالميةالتنفيـذي 
 

  المدة 
  
ــاد  -٣ ـــدة انعقــ ـــي مـ ـــس فـ ـــاء مكتــــب المجلـ ــيبّت أعضـ ـــدىســ ـــدد  منتدييْ  منتـ ـــى عـ ـــتتوقف علـ ـــي سـ الُمرشــــحين التـ

ــحين. وبصرف النظر عّما سلف ذكره، فإن مدة عقد  ــ ــ ــ لكل ستحّدد بثالثة أيام كحد أقصى  المنتديْين المنتدىالُمرشـــــ
  .واحد منهما

  
  الشكل 

  
وســتشــمل كل مقابلة جلســة لطرح  يقّدم ] مقابالت مع المرشــحين. كالهما ] [ ديْينتأول المن [ ســيشــمل -٤

دقيقة، تليه جلسة لطرح  ٣٠مرشح عرضًا ال تزيد مدته على  دقيقة. ٦٠واإلجابة عليها لمدة ال تزيد عن  األسئلة
وُيحـّدد ترتيـب المقـابالت عـن طريـق االقتـراع.  دقيقـة. ٦٠األسئلة واإلجابة عليها بحيث تكون المـدة الكليـة للمقابلـة 

المرشــحين دعوة إلعداد األســئلة  منتســبة المشــاِركة في منتدييّ اء الوســُتوّجه إلى الدول األعضــاء والدول األعضــ
التي ســتطرح على كل مرشــح أثناء العرض األولي. وســيســحب الرئيس بالقرعة األســئلة المقرر طرحها على كل 

ــى ].  جلسة نقاش خاضعة لإلشراف بين المرشحينسيشمل المنتدى الثاني  [واحد من الُمرشَّحين.  ــ ــ ـــ ــ ــاًء علـ ــ ـــ ــ ــ وبنـ
   الـرئيس، يبـت المنتدى فيما يتخذ من ترتيبات مفّصلة بشأن إجراء المقابالت.مقترحـات 
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توّجه إلى الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة المشاِركة في منتدى المرشحين دعوة إلعـداد األسـئلة  -٥
التي ستطرح على كل مرشح أثناء العرض األولي. ويسحب الرئيس بالقرعة األسئلة المقـرر طرحهـا علـى كـل واحـد 

 من الُمرشحين.  
 
ــابقة للحدث  -٥ ــ ـــ ــ أو المنتدى، بناًء على اقتراح رئيس المجلس، تحديد قد يتولى المجلس في دورته الســ

  ]. وجلسة النقاش الخاضعة لإلشراف الترتيبات المفّصلة بشأن إجراء المقابالت [
  

  المشاركة
  
ــاركة في  تقتصــــر  -٦ ــبة في  والدول ١الُمرشــــحين على الدول األعضــــاء منتديات منتدىالمشــ األعضــــاء المنتســ

 المنظمة.
 
الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة  علـىالمرشـحين  منتديات منتـدىوسـتتولى األمانـة بـث وقـائع   -٧

ــي ال تتمكن من حضور المنتدى، ــ ـــ ــ ـــ ــ رابط على الموقع اإللكتروني للمنظمة من خالل  وذلك باالستعانة بموقع التـــ
  .محمي بكلمة سر يمكن لجميع مستخدمي اإلنترنت النفاذ إليه

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

ـــًا،  ـــ ـــة إلكترونيـ ــ ــذي، متاحــ ــ ــ ـــس التنفيـ ــ ـــداخلي للمجلــ ــ ــام الــ ــ ــ قبل الموعد النهائي المحدد في الفقرة الثانية من هذه النظـ
ــاء المادة ــدول األعضـ ــع الـ ــبة باللغـــات المبّينة في موقع عل، لجميـ ــاء المنتسـ ــدول األعضـ ى شبكة اإلنترنت محمي والـ

 بكلمة سر.
  

  األحداث األخرى التي يشارك فيها المرشحون  :باء
  
ــة واحدة أو   -٩ ـــة نقاش أو مناقشــ ــاور مع رئيس المجلس، بدعم أو تنظيم جلسـ ـــتقوم األمانة، بعد التشــ سـ

ــبة أكثر أو غيرها من األحداث المماثلة  ــ ــتتولى تنظيمها وٕادارتها كيانات خارجية مناســ ــ ــحين، والتي ســ ــ مع المرشــ
 خارج مباني المنظمة.

  
ـــبق دورة   -١٠ ـــحين على هامش كل دورة للجنة إقليمية تســـ ــبات لجميع المرشـــ ــ ــتقوم األمانة بتنظيم مناســ ــ ســ

  يحدده.على طلب من المجلس التنفيذي وبالشكل الذي  المجلس التي يجري فيها الترشيح، وذلك بناءً 

=     =     = 
  

                                                           
  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.، وحسب االقتضاء   ١


