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إلى المدونات الوطنية والدولية القائمة. وألقـى الفريـق  والتي تستندفي مختلف المسائل والمبادئ التي قدمتها األمانة 
  عدد من المبادئ التي بدت وثيقة الصلة بمدونة قواعد سلوك خاصة بانتخاب المدير العام. العامل الضوء على

  
اعتمدت مدونـة  قدوينبغي أيضًا ألغراض هذا التقرير، مالحظة أن اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ  -٦

وقـد اعُتمـدت . ٢٠١٢/ سبتمبر ثالثة والستين المنعقدة في أيلولفي دورتها ال ١قواعد سلوك لترشيح المدير اإلقليمي
 ويتعلـــق ،ً المدونــة بوصــفها تفــاهم سياســـي بــين الــدول األعضــاء فـــي إقلــيم غــرب المحــيط الهـــادئ غيــر ملــزم قانونــا

ـــحين ب إضـــفاء المزيـــد مـــن العدالـــة واالنفتـــاح  ويســـتهدفالســـلوك المرغـــوب فيـــه مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء والُمرشَّ
لي تعزيز شرعيتها وشرعية حصائلها. وُينتظر من الدول األعضاء والُمرشَّحين والشفافية على عملية الترشيح، وبالتا

أن يتَّبعوا المدونة كمؤشر على حسن النية وااللتزام والتطلعـات المشـتركة. وتسـتند مدونـة قواعـد السـلوك إلـى مبـادئ 
ونــة خطــوات عمليــة الترشــيح واعتبــارات تشــبه إلــى حــد كبيــر تلــك التــي تناولهــا الفريــق العامــل بالمناقشــة. وتتبــع المد

، بمــا فــي ذلــك الحملــة االنتخابيــة التــي تقــع خــارج العمليــة القانونيــة المنظمــة بموجــب النظــام الــداخلي للجنــة بأكملهــا
  اإلقليمية.  

  
وبالنظر إلى التقارير السابقة التي قدمتها األمانة والمناقشات التي أجراهـا الفريـق العامـل بشـأن اإلرشـادات  -٧

مدونـة قواعـد السـلوك الخاصـة بترشـيح المـدير اإلقليمـي لغـرب المحـيط  تتمثل فـيوالسابقة المهمة التي التي قدمها، 
دة مدونة قواعد السـلوك الـواردة فـي الملحـق  لهـذا التقريـر.   ١الهادئ، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في مسوَّ

دة إلى حد كبير على منوال النص الذي اعتمدته  ويستند  ٢اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئويسير نص المسوَّ
والتعليقـات التـي  ١٥-٦٥ج ص عإلى االفتراضات والمبادئ ذاتها، ولكنه قد نقِّح لمراعـاة األحكـام الـواردة فـي القـرار 

  أدلى بها الفريق العامل.
  

  منتدى الُمرشَّحين
  
 إلـى األسـاليب المحـددة الخاصـة بمنتـدىاستندت األمانة في صياغة الخيارات الخاصة بمنتدى الُمرشَّحين  -٨

ـــحين التـــي ُقـــدمت إلـــى الـــدورة الثالثـــة للفريـــق العامـــل مـــع مراعـــاة أفضـــل الممارســـات بمـــا فـــي ذلـــك منتـــديات  ٣الُمرشَّ
مؤخرًا في منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للملكية  تُعقد لتياالُمرشَّحين 

قــدم األمانــة االقتراحــات التاليــة إلــى المجلــس للنظــر فيهــا، وهــي تســتند إلــى تقريــر ). وتُ ٢(انظــر الملحــق  ٤الفكريــة
  وتستهدف تيسير اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. ٣األمانة السابق

  
  إقامة المنتدى وٕادارته

  
ـــحي -٩ ن بنـــاًء علـــى طلـــب وفقـــًا التفـــاق الفريـــق العامـــل ســـتتولى األمانـــة مهمـــة الـــدعوة إلـــى عقـــد منتـــدى الُمرشَّ

المجلس التنفيذي وسيتولى رئيس المجلس رئاسـته باسـتخدام هيكـل المكتـب، بوصـفه اجتماعـًا قائمـًا بحـد ذاتـه يسـبق 
مـــايو ويمكــن للمجلـــس أن يعقــد منتـــدى الُمرشَّـــحين رســميًا ويقـــرر تــاريخ انعقـــاده فــي دورة أيـــار /  ٥انعقــاد المجلـــس.

  ي ستشهد عملية الترشيح./ يناير التالسابقة لدورة كانون الثاني
                                                           

  .WPR/RC63/R.7القرار    ١
  ، الملحق.WPR/RC63/R.7القرار    ٢
  .EB/EDG/WG/3/3انظر الوثيقة    ٣
  .١٠، الفقرة ٦٥/٣٨انظر الوثيقة ج   ٤
  ).٩-٧(الفقرات  ١تصويب  ١٣٠/٢٩م تو EB/EDG/WG/3/3انظر الوثيقتين    ٥
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  التوقيت
  

تمثلت الخيارات التي نظر فيها الفريق العامل في عقد منتـدى الُمرشَّـحين قبـل دورة المجلـس التنفيـذي بعـدة  -١٠
أسابيع، أو عقده قبيل الدورة مباشرة أو على هامشها. ولكل خيار من الخيارات مزايا ومساوئ، ولكن ينبغي التذكير 

بين جملة أمور، أنـه علـى المجلـس االسـتمرار فـي إجـراء المقـابالت مـع الُمرشَّـحين. ولـذا  بأن جمعية الصحة قررت
  فإن منتدى الُمرشَّحين لن يحل محل إجراء المجلس للمقابالت بل سيلعب دورًا مختلفًا ومكمًال لذلك. 

  
ـــاليين: ( -١١ ـــحين قبـــل دور ١وقـــد يرغـــب المجلـــس فـــي النظـــر فـــي الخيـــارين الت ة المجلـــس ) عقـــد منتـــدى الُمرشَّ

جميـع الُمرشَّـحين بوضـوح فـي مرحلـة مبكـرة مـن العمليـة  بـرازالتنفيذي التي سـُيجرى فيهـا الترشـيح بشـهرين، وذلـك إل
ـــحين قبيـــل دورة ٢ومـــنح الـــدول األعضـــاء الوقـــت الـــالزم للتفكيـــر والتشـــاور قبـــل الترشـــيح؛ أو ( ) عقـــد منتـــدى الُمرشَّ

الميزانية واإلدارة تجتمع عـادة فـي أيـام األربعـاء إلـى الجمعـة السـابقة المجلس مباشرة، مع مراعاة أن لجنة البرنامج و 
  لتلك الدورة.  

  
مــن النظــام الــداخلي للمجلــس  ٥٢) تقــديم المواعيــد النهائيــة التــي تــنص عليهــا المــادة ١ســيتطلب الخيــار (و  -١٢

نهـــا اقتـــراح األشـــخاص غ الـــدول األعضـــاء بأنـــه فـــي إمكاالتنفيـــذي. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن للمـــدير العـــام أن يبلِّـــ
فــي نيســان/ أبريــل بــدًال مــن  لمنصــب المــدير العــام قبــل بــدء دورة المجلــس بتســعة أشــهر بــدًال مــن ســتة أشــهر (أي

د الموعد النهائي لتلقـي الترشـيحات ليكـون أربعـة أشـهر قبـل دورة المجلـس، وأن يعـدَّل / يوليو). ويمكن أن يحدَّ تموز
لــى الــدول األعضــاء ليكــون ثالثــة أشــهر بــدًال مــن شــهرين كمــا هــو فــي الوقــت الموعــد النهــائي إلرســال االقتراحــات إ

الحالي. ومن شأن تسلسل األحداث على هذا النحو أن يمكِّن الدول األعضاء من التعرف على البيانات الشخصية 
التي أعدتها األمانة و  ٥٢الخاصة بالُمرشَّحين قبل انعقاد منتدى الُمرشَّحين. والتعديالت المقترح إدخالها على المادة 

) أن يـؤدي إلـى ١) ال يتطلب تغيير التسلسل الحـالي. ومـن شـأن الخيـار (٢تجسد هذا النهج، في حين أن الخيار (
 ٣زيــادة طفيفــة فــي التكــاليف المنظــورة مقارنــة بخيــار عقــد المنتــدى قبيــل دورة المجلــس مباشــرة. وتــرد فــي الملحــق 

ـــحين  ١٠يـــارين، بـــافتراض تقـــديم الـــدعم الخـــاص بالســـفر إلـــى تفاصـــيل عناصـــر التكـــاليف لكـــل خيـــار مـــن الخ ُمرشَّ
  واستمرار االجتماع لمدة يومين.

  
  المدة

  
ـسـتتوقف مـدة انعقـاد منتـدى الُمرشَّـحين علـى عـدد الُمرشَّـحين والـزمن المُ  -١٣ ص لهـم. وقـد يرغـب المجلـس خصَّ

لـى األكثـر، بحيـث يتوقـف الوقـت من أجـل ضـغط تكـاليف المنتـدى، فـي النظـر فـي اسـتمرار المنتـدى لمـدة يـومين ع
  . يومياً افتراض إجراء مقابلة مع ستة ُمرشَّحين مع  المتاح لكل ُمرشَّح من الُمرشَّحين على عدد الُمرشَّحين

  
  الشكل

  
يمكن أن تتخذ الجلسة شكل عروض مقدمة من جانب الُمرشَّحين وٕاتاحة الفرصة إللقاء األسئلة واألجوبة.  -١٤

دقيقـة. وتشـمل الخيـارات فـي  ٦٠ لـىكل ُمرشَّح قدرًا متسـاويًا مـن الـزمن، علـى سـبيل المثـال مـدة ال تزيـد ع وسُيمنح
  هذا الصدد كل مما يلي:

اتخــاذ قــرار مســبق بكيفيــة تقســيم الوقــت بــين العــرض وبــين األســئلة واألجوبــة، مــع تخصــيص فتــرة   )١(
  واألجوبة؛زمنية متساوية لكل عنصر، أو تخصيص فترة أطول لألسئلة 

خصَّصـة لـه مـا بـين العـرض واألسـئلة السماح لكل ُمرشَّح من الُمرشَّـحين بتقسـيم الفتـرة الزمنيـة المُ   )٢(
  واألجوبة؛
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يلـي ذلـك جلســة علـى أن  ،تخصـيص فتـرة زمنيـة معينـة لكـل ُمرشَّـح مـن الُمرشَّـحين لتقـديم عرضـه  )٣(
  واحدة لألسئلة واألجوبة تضم جميع الُمرشَّحين.

  
) اإلجــراءات التــي يعتمــدها حاليــًا المجلــس التنفيــذي وبعــض اللجــان اإلقليميــة فيمــا يتعلــق ١خيــار (يشــبه ال -١٥

بإجراء المقابالت، وقد يكون هذا الشكل مألوفًا لـدى الـدول األعضـاء. ولضـمان اإلنصـاف، ُيقتـرح أن يتحـدد ترتيـب 
  العروض عن طريق االقتراع.

  
  عملية األسئلة واألجوبة

  
  هناك خمسة خيارات على األقل فيما يتعلق بعملية تقديم األسئلة واألجوبة، وهي تشمل ما يلي: -١٦
  

مها مـن خـالل المجموعـة اإلقليميـة لكـل منهـا، يتتولى الدول األعضـاء إعـداد األسـئلة مسـبقًا وتسـل  )١(
ُتسـحب األســئلة و (وفقــًا للعـدد المتفـق عليــه)  عـددًا متسـاويًا مــن األسـئلةعلـى أن تقـدم كــل مجموعـة إقليميــة 

  عن طريق القرعة ويتولى الرئيس إلقاءها. 
  

في أثناء انعقاد المنتدى، يتاح بالتناوب لكل مجموعة من المجموعات اإلقليمية إلقـاء سـؤال واحـد   )٢(
  من خالل منسقها اإلقليمي أو ممثل معين آخر؛

  
الُمرشَّـحين علــى ُيِعـد أعضـاء مكتـب المجلـس التنفيــذي مجموعـة مـن األسـئلة إللقائهــا علـى جميـع   )٣(

  أن يطلع الُمرشَّحون عليها قبل انعقاد المنتدى؛
  

ُيتبع نهج مختلط يشمل األسئلة المعروضة مسبقًا على الُمرشَّحين واألسئلة التي لـم يطلعـوا عليهـا   )٤(
  قبل أن تطرح عليهم في أثناء انعقاد منتدى الُمرشَّحين؛

  
اد األسـئلة التـي سـتطرح علـى الُمرشَّـحين. كة فـي المنتـدى إعـدُيطلب إلـى الـدول األعضـاء المشـارِ   )٥(

ويسحب الرئيس بالقرعة أسماء الدول األعضاء التي يمكنها إلقاء األسئلة على كل ُمرشَّح مـن الُمرشَّـحين، 
  كل على حدة.

  
) يتميز بإعطاء فرصة متساوية لكل مجموعة مـن ٢ورغم أن كل خيار له مزاياه، ترى األمانة أن الخيار ( -١٧

) بأنــه األبســط فــي إدارتــه، كمــا أن العشــوائية التــي ينطــوي عليهــا ٥قليميــة، فــي حــين يتميــز الخيــار (المجموعــات اإل
  تضمن قدرًا من المساواة.

  
  المشاركة

  
أن تقتصر المشاركة في منتدى الُمرشَّحين على الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة، أو أن  يمكن -١٨

تكــــون مفتوحــــة لغيرهــــا مــــن المشــــاركين مثــــل المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة واإلعــــالم 
  والجمهور. 

  
احترام كرامة الُمرشَّحين وعلى ضـمان  ونظرًا للطبيعة الحساسة التي تتسم بها عملية الترشيح وحرصًا على -١٩

ـــدول األعضـــاء بمزيـــد مـــن الصـــراحة، قـــد  ـــحين وال رغـــب المجلـــس فـــي النظـــر فـــي أن تقتصـــر يالتفاعـــل بـــين الُمرشَّ
المشاركة على الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة. ويمكـن استكشـاف خيـارات المشـاركة االفتراضـية إلتاحـة 
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والدول األعضاء المنتسبة الـذين ال يسـتطيعون حضـور منتـدى الُمرشَّـحين بأنفسـهم  الفرصة لممثلي الدول األعضاء
   ١للمشاركة رغم ذلك.

  
  الوثائق

  
مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي سـتكون الســير الذاتيــة للُمرشَّــحين قــد قُــدمت بالفعــل  ٥٢وفقـًا للمــادة   -٢٠

  د بها األمانة.حون إلكترونيًا بجميع اللغات التي ُتزوَّ إلى الدول األعضاء. وستتاح العروض التي يقدمها الُمرشَّ 
  

  الحصيلة
  

  نظرًا للطبيعة غير الرسمية لمنتدى الُمرشَّحين، ُيقترح عدم رفع تقرير عنه.  -٢١
  

  أدوات تعزيز التطبيق الفعال للمعايير الخاصة بالُمرشَّحين
  

ـــحين علـــى أســـاس  -٢٢ أشـــار الفريـــق العامـــل إلـــى أن العمليـــة التـــي اتبعهـــا المجلـــس فـــي الفـــرز المبـــدئي للُمرشَّ
مالــت إلـى الســطحية، وأوصـى بــأن قـد ها مـن أجــل ترشـيحهم لمنصــب المـدير العــام أن يســتوفو المعـايير التــي ينبغـي 

ــحون ة، كوســيلة دقــتنظــر جمعيــة الصــحة فــي اســتخدام أدوات محســنة لجعــل الفــرز أكثــر  لتقيــيم مــا إذا كــان الُمرشَّ
يستوفون المعايير المطبقة وكيفية استيفائهم لها على نحو يتسم بمزيد مـن المصـداقية. وطلبـت جمعيـة الصـحة إلـى 

  األمانة أن تضع األدوات المناسبة لكي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس.
  

من النظام الداخلي للمجلس التنفيـذي علـى أنـه ينبغـي أن تتـاح لجميـع أعضـاء المجلـس  ٥٢وتنص المادة  -٢٣
ــحين بغيــة اســتبعاد أولئــك الــذين ال يفــون بالمعــايير المحــددة مــن قبــل  فرصــة المشــاركة فــي فــرز مبــدئي لكافــة الُمرشَّ

السـتناد إلـى مـا إذا كـان هنـاك إجمـاع المجلس والمعتمدة مـن قبـل جمعيـة الصـحة. وقـد عمـل المجلـس حتـى اآلن با
، وذلــك علــى ضــوء ســيرته الذاتيــة وغيرهــا مــن ١٠ق٩٧م تعلــى أن الُمرشَّــح ال يســتوفي المعــايير الــواردة فــي القــرار 

إجـراءات  ١٩ق١٢٠م تحة له. وقد أوضح المجلس في القرار المعلومات الداعمة التي قدمتها الدولة العضو الُمرشِّ 
وهـو المعيـار الـذي يتعلـق بمـا إذا كـان الُمرشَّـح يتمتـع أم ال باللياقـة البدنيـة التـي ُيشـترط توافرهـا  تقييم أحد المعـايير،

  في جميع موظفي المنظمة. ولم يكن لدى المجلس أي أدوات أخرى لتقييم مؤهالت الُمرشَّحين أو المقارنة بينها.
  

فـة لتيسـير المقارنـة بـين مـؤهالت الُمرشَّـحين واقترحت األمانة في الدورة الثالثة للفريـق العامـل خيـارات مختل -٢٤
وفقــًا للمعــايير وإلضــفاء قــدر مــن التأكيــد علــى البيانــات الــواردة فــي المــواد الداعمــة التــي قــدموها. وينبغــي النظــر إلــى 
 هذه األدوات فـي سـياق الطبيعـة الحكوميـة الدوليـة لعمليـة الترشـيح، حيـث ُيقـدَّم الُمرشَّـحون والمعلومـات الداعمـة لهـم

  إلى الدول األعضاء لكي تمارس حقوق العضوية في منظمة الصحة العالمية التي تتمتع بها.
  

للُمرشَّـحين، أو  نمـوذج موحـد للسـيرة الذاتيـةوفي ضوء ما تقدم، قد يرغب المجلس في النظر إلى إدخـال  -٢٥
اسـتخدام النمـوذج الموحـد  استبيان ُيستخدم باإلضافة إلى السـيرة الذاتيـة وغيرهـا مـن المعلومـات الداعمـة. ومـن شـأن

رشِّــحة مــن تــوفير أن يســهل إجــراء تقيــيم مقــارن بــين الُمرشَّــحين. ومــن شــأن االســتبيان أن يمكِّــن الــدول األعضــاء المُ 
ــالبيِّنــات المحــددة أو تأكيــد اســتيفاء مُ  ويمكــن أن  .حهم لكــل معيــار مــن المعــايير التــي وضــعتها جمعيــة الصــحةرشِّ

                                                           
فيمــا يتعلــق بخــدمات عقــد المــؤتمرات عبــر شــبكة اإلنترنــت التــي قــدمتها  ٢انظــر الفــرع الخــاص بالمشــاركة فــي الملحــق     ١

  منظمة الصحة للبلدان األمريكية.
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ـــح أن ُيقـــدم بيانـــًا يوضـــح بعـــض األوجـــه المحـــددة لرؤيتـــه حـــول  يطلـــب النمـــوذج الموحـــد أو االســـتبيان إلـــى كـــل ُمرشَّ
األولويات واالستراتيجيات، بغرض المقارنة بين الُمرشَّـحين. وينبغـي فـي هـذا الصـدد مالحظـة أن المجلـس التنفيـذي 

ــــح حــــول األولويــــات قــــرر أن الســــيرة الذاتيــــة ين ١٩ق١٢٠م تفــــي القــــرار  بغــــي أن تشــــتمل علــــى بيــــان لرؤيــــة الُمرشَّ
دة لنموذج موحـد للسـيرة الذاتيـة يمكـن اسـتخدامه، و  ٤واالستراتيجيات. ومرفق بالملحق  إلـى  هـذا النمـوذج سـتنديمسوَّ
  ممارسة إحدى اللجان اإلقليمية.

  
ى مـا إذا كـان هنـاك توافـق آراء وأما عملية الفرز فمن الناحية اإلجرائية يمكن أن تستمر علـى أن تسـتند إلـ -٢٦

ـــحين  -علـــى أســـاس المعلومـــات المحســـنة المتاحـــة ألعضـــائه  -فـــي المجلـــس  بشـــأن عـــدم اســـتيفاء أي مـــن الُمرشَّ
للمعايير في مجملها. ويتمثل بـديل آخـر فـي إلغـاء الفـرز المبـدئي والتحـول مباشـرة إلـى الخطـوة التاليـة، وهـي وضـع 

ى حجة أن المعلومات اإلضافية التي تتـوفر للمجلـس تمكِّنـه مـن اختيـار الُمرشَّـحين القائمة الموجزة، وذلك استنادًا إل
مــن  ٥٢الــذين يســتوفون المعــايير علــى نحــو أفضــل. ويتطلــب هــذا الخيــار األخيــر حــذف الفقــرة الخامســة مــن المــادة 

  النظام الداخلي للمجلس.
  

  تعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
  

مـن النظـام الـداخلي للمجلـس، أوًال لكـي تشـير إلـى أن المجلـس مـن اآلن فصـاعدًا  ٥٢ينبغي تعديل المـادة  -٢٧
سيرشح ثالثة ُمرشَّحين لنظر جمعية الصحة. وكذلك فوفقًا للقرار النهائي لجمعية الصحة، يمكن دمج إنشاء منتدى 

ينبغــي أن تــوفر إطــارًا  ٥٢. ولكــن األمانــة تــرى أن المــادة ٥٢الُمرشَّــحين وٕادخــال معــايير الفــرز المحســنة فــي المــادة 
ن هـذا الـنهج مــن عريضـًا لعمليـة الترشـيح وتتــرك تفاصـيل التنفيـذ لكـي تصــدر فـي قـرارات منفصـلة للمجلــس. وسـيمكِّ 

تجنــب إدخــال المزيــد مــن التعــديالت علــى المــادة إذا عمــد المجلــس إلــى تغييــر بعــض الجوانــب المحــددة بعــد ذلــك.  
  لنهج.وتجسد االقتراحات الموضحة أدناه هذا ا

  
قـــررت جمعيـــة الصـــحة أنـــه يجـــوز للمجلـــس أن يقـــرر ترشـــيح عـــدد أقـــل مـــن ثالثـــة ُمرشَّـــحين فـــي الظـــروف  -٢٨

االســتثنائية إذا تعــذر ذلــك عمليــًا، مثــل فــي حــال وجــود ُمرشَّــح واحــد أو اثنــين فقــط. وقــد أشــير فــي القــرار إلــى وجــود 
عب علـى األمانـة التنبـؤ بهـا، يرغـب بموجبهـا ُمرشَّح واحد أو اثنـين علـى سـبيل المثـال، وقـد تنشـأ مواقـف أخـرى يصـ

المجلس في ترشيح عدد أقل من ثالثة ُمرشَّـحين. وبنـاًء عليـه، ُيقتـرح أن يكـون تقيـيم هـذه المواقـف وطـرق معالجتهـا 
  صة تُتخذ من جانب المجلس حيثما تنشأ مثل هذه المواقف.خصَّ من خالل قرارات مُ 

  
ررت أن بعض اإلجراءات القائمة، مثل تلك التي تتعلق بإجراء وينبغي أيضًا التذكير بأن جمعية الصحة ق -٢٩

اقتـراع ســري ووضــع قائمــة مــوجزة والتصــويت وٕاجــراء المقــابالت مــع الُمرشَّــحين، قــد أثبتــت فائــدتها وفعاليتهــا وينبغــي 
 ومـــن القـــرارات المنفصـــلة الخاصـــة بتنفيـــذها علـــى ٥٢اســـتمرارها. ولـــذا فينبغـــي أن تظـــل هـــذه الجوانـــب مـــن المـــادة 

  وضعها الحالي.
  

) ١وفيما يتعلق بترشيح ثالثة ُمرشَّحين، نظر الفريق العامل في ثالثة خيارات طرحتها األمانة، أال وهي: ( -٣٠
ــح الــذي يحصــل علــى أقــل عــدد مــن األصــوات إلــى أن يصــل عــدد  جــوالت التصــويت التــي يــتم فيهــا اســتبعاد الُمرشَّ

لثالثـة الحاصـلين علـى أعلـى عـدد مـن األصـوات فـي جولـة تصـويت ) اختيـار الُمرشَّـحين ا٢الُمرشَّحين إلى ثالثة؛ (
) جوالت التصويت التي يترتب عليها ترشيح الُمرشَّحين الحاصلين على أغلبية األصوات، كما هو مبـين ٣واحدة؛ (

)، الـذي يطـابق ١من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. وقد يرغـب المجلـس فـي النظـر فـي الخيـار ( ٥١في المادة 
  جراء الحالي المتبع لترشيح ُمرشَّح واحد.اإل
  

لهـذا  ٥الـواردة فـي الملحـق  ٥٢وقد يرغب المجلس في النظر فـي التعـديالت المقتـرح إدخالهـا علـى المـادة  -٣١
  التقرير. 
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  تعديل النظام الداخلي لجمعية الصحة
  

إدخالـه علـى النظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة  ١٥-٦٥ج ص عيتعلق التنقيح الرئيسـي الـذي يتطلـب القـرار  -٣٢
العالمية بأسلوب اختيار ُمرشَّح واحد مـن األشـخاص الثالثـة الـذين يرشـحهم المجلـس فـي الظـروف العاديـة. ويطلـب 

عـــيَّن بنـــاًء علـــى حصـــوله علـــى أغلبيـــة إلـــى المجلـــس مراعـــاة أن المـــدير العـــام ينبغـــي أن يُ  ١٥-٦٥ج ص عالقـــرار 
  واضحة وقوية.  

  
مــــن النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة فــــي الوقــــت الحــــالي أغلبيــــة ثلثــــي األعضــــاء  ٧٠تتطلــــب المــــادة و  -٣٣

علـى أنـه ينبغـي أن "تنظـر جمعيـة الصـحة فـي  ١٠٨الحاضرين المصوتين على تعيين المدير العام. وتنص المادة 
اء علـى هـذا الحكـم بنـاًء علـى ترشيح المجلس في جلسة مغلقة وتتخذ قرارها باالقتراع السري." وعلى الرغم من اإلبق

القــرار الــذي اتخذتــه جمعيــة الصــحة فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات الحاليــة، ســينبغي تعــديل المــادة لكــي تتضــمن األســاليب 
  المحددة المتبعة لتعيين المدير العام من بين الُمرشَّحين الثالثة.

  
ينبغـي أن ُيعـيَّن بنـاًء علـى حصـوله وينبغي أن توازن األساليب بين قرار جمعية الصـحة بـأن المـدير العـام  -٣٤

علـــى أغلبيـــة واضـــحة وقويـــة، وبـــين ضـــرورة تجنـــب الوصـــول إلـــى طريـــق مســـدود فـــي حـــال عـــدم حصـــول أي مـــن 
ــحين علــى األغلبيــة المطلوبــة. وبنــاًء عليــه، قــد يرغــب المجلــس فــي النظــر فــي اتبــاع نهــج قــائم علــى أغلبيــة  الُمرشَّ

ة تعيـين المـدير العـام بأغلبيـة كبيـرة، وتلجـأ إلـى أغلبيـة أقـل عنـد اسـتحالة متغيِّرة، بحيث تبدأ جمعية الصـحة بمحاولـ
  تحقيق ذلك.

  
وتتمثل طريقة ممكنة لتطبيق هذا النهج على ثالثة ُمرشَّحين، في التصويت أوًال بحيث ُيتخذ القرار بأغلبية  -٣٥

ي أصـوات باطلـة أو ثلثي األعضاء الحاضرين المصوتين. وفي حال حضور جميع الـدول األعضـاء وعـدم وجـود أ
صـوتًا مؤيـدًا. وٕاذا لـم يحصـل أي مـن الُمرشَّـحين علـى هـذه  ١٣٠حاالت امتناع عن التصويت، سيعني ذلـك وجـود 

ــحان المتبقيــان فــي االقتــراع  ــح الــذي يحصــل علــى أقــل عــدد مــن األصــوات، ويســتمر الُمرشَّ األغلبيــة، ُيســتبعد الُمرشَّ
ت مرة أخرى على أن ُيتخذ القرار بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضـرين التالي. ويمكن عندئذ لجمعية الصحة أن تصو 

المصوتين لصالح أحد الُمرشَّحين المتبقين؛ وٕاذا لم يحصل أي من الُمرشَّحين على هذه األغلبية، يمكن إجراء قرعة 
فـي المنظمـة جديدة تتقرر نتيجتها بموجـب أغلبيـة أقـل وٕان ظلـت كبيـرة، علـى سـبيل المثـال أغلبيـة الـدول األعضـاء 

صـوتًا مؤيـدًا فـي ظـل  ٩٨بدًال من أغلبية األعضـاء الحاضـرين المصـوتين. ويعنـي ذلـك أنـه ينبغـي الحصـول علـى 
دولة عضوًا في الوقت الحاضر. وفي حال عدم حصول أي من الُمرشَّحيِّن االثنين على هذه األغلبية،  ١٩٤وجود 

لقــرار بموجــب أغلبيــة أقــل وٕان ظلــت كبيــرة عــن طريــق يمكــن لجمعيــة الصــحة التصــويت مــرة أخــرى علــى أن ُيتخــذ ا
صوتًا مثًال) والنص على أن الُمرشَّح الذي يبلغ هذه العتبة أو فـي حالـة بلوغهـا  ٨٠تحديد عتبة لألصوات المؤيدة (

من جانب كال الُمرشَّحين، الُمرشَّح منهما الذي يحصل علـى أكبـر عـدد مـن األصـوات، سـُيعيَّن فـي منصـب المـدير 
. وفي حال عدم بلوغ أي من الُمرشَّحين هذه العتبة، يمكن للجمعية كمالذ أخير أن تصوت بحيث ُيتخذ القرار العام

  بأغلبية األعضاء الحاضرين المصوتين.  
  

وفي حال ترشيح المجلس لشخصين فقط تنطبق اإلجراءات التي تقدم ذكرها باستثناء الخطوة األولى.  أما  -٣٦
احد، يمكـن االحتفـاظ بـاإلجراء الحـالي الـذي يـنص علـى التعيـين بموجـب أغلبيـة في حال ترشيح المجلس لشخص و 

ثلثي األعضاء الحاضرين المصوتين. ولكن مراعاًة للتعليقـات التـي أدلـت بهـا الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق بضـرورة 
لمنظمـات الدوليـة استغالل الوقت المحدود المتـاح لجمعيـة الصـحة علـى نحـو فعـال، ولواقـع أن الرؤسـاء التنفيـذيين ل

األخرى ُيعيَّنون عمليًا دون تصويت (والسيما في حالـة األمـين العـام لألمـم المتحـدة)، قـد يرغـب المجلـس فـي النظـر 
في أن يوصي جمعيـة الصـحة بتعيـين المـدير العـام دون تصـويت عنـد ترشـيح المجلـس التنفيـذي لشـخص واحـد فـي 

  حال عدم وجود أي اعتراض.
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ى الــنهج المقتـرح أعـاله، فقـد يرغــب فـي النظـر فـي التعــديالت الُمقتـرح إدخالهـا علــى وٕاذا وافـق المجلـس علـ -٣٧
لهـذا التقريـر. وتـرى األمانـة  ٦من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية الواردة في الملحـق  ١٠٨و ٧٠المادتين 

وقـد تشـير إشـارات المجلـس أنه ال يتحتم إدخال أي تعديالت أخرى على النظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة العالميـة. 
  إلى "الترشيح" إلى أكثر من شخص واحد كما أوضحت األمانة من قبل.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

قــد يرغــب المجلــس فــي النظــر فــي االقتراحــات والخيــارات الــواردة فــي هــذا التقريــر مــن أجــل توصــية جمعيــة  -٣٨
مــن التوجيهــات إلــى األمانــة. وقــد يرغــب المجلــس كــذلك فــي  الصــحة باعتمادهــا حســب االقتضــاء، أو تقــديم المزيــد

  النظر في النقاط العامة التالية:
 

عمليــة اقتــراع ســري طويلــة تســتغرق  كــونإن اختيــار المــدير العــام مــن بــين ثالثــة ُمرشَّــحين قــد ي  )١(
الكثيــر مــن الوقــت. وقــد يــؤثر ذلــك علــى الوقــت المتــاح لبنــود جــدول أعمــال جمعيــة الصــحة األخــرى، نظــرًا 
لقصر مدة انعقاد جمعية الصحة ولعدم اجتماع اللجنتين الرئيسيتين خالل انعقـاد الجلسـة المغلقـة الخاصـة 

التوصــية بــأن تمتــد جمعيــة الصــحة التــي ُتعــيِّن المــدير العــام بتعيـين المــدير العــام. وقــد يرغــب المجلــس فــي 
ليـــوم إضـــافي مقارنـــة بغيرهـــا. أو بـــدًال مـــن ذلـــك قـــد ينظـــر المجلـــس فـــي إدخـــال التصـــويت اإللكترونـــي فـــي 
جمعية الصحة، على األقل فيما يتعلق بتعيين المدير العام، ما سـيؤدي إلـى تقلـيص الوقـت الـذي يسـتغرقه 

ر.  وفـــي إمكـــان األمانـــة أن تســـتطلع الخيـــارات الخاصـــة بشـــراء نظـــام للتصـــويت هـــذا البنـــد إلـــى حـــد كبيـــ
 اإللكتروني والتكاليف المرتبطة بذلك وٕابالغ جمعية الصحة بها.

  
ونظــرًا ألن بعــض التــدابير التــي تناولهــا هــذا التقريــر ســوف ُتعتمــد فــي المســتقبل، وألن التفاصــيل   )٢(

جمعية الصحة ولـيس مـن عن ص يصدر عن المجلس أو خصَّ المتعلقة ببعضها سُتعتمد من خالل قرار مُ 
تشتت العملية الشاملة النتخاب المـدير العـام بـين عـدة زيادة خالل تعديل النظام الداخلي، سينتج عن ذلك 
يجعل مــن الصــعب علــى الــدول األعضــاء وعلــى األمانــة ســوثــائق. وال ُيعــد هــذا الوضــع محبــذًا حيــث أنــه 

قــد يرغــب المجلــس فــي التوصــية بــأن تطلــب جمعيــة الصــحة إلــى لــذا فو  إعــادة تجميــع الخطــوات المختلفــة.
  المدير العام تجميع العملية بمجملها في وثيقة واحدة لتكون مرجعًا وحيدًا لعملية انتخاب المدير العام.
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  ١الملحق 
  

دة   العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب الخاصة السلوك قواعد مدونة مسوَّ
  

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

مـن تقريـر وحـدة التفتـيش المشـتركة؛ أي "اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيين فـي  ٧قواعد سـلوك، بمـا يتماشـى مـع التوصـية 
ـــحين لمنصـــب المـــدير العـــام لمنظمـــة  ١مؤسســـات منظومـــة األمـــم المتحـــدة وشـــروط خـــدمتهم"، يتعهـــد كـــل مـــن الُمرشَّ

تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة  الصــحة العالميــة والــدول األعضــاء بالتقيــد بهــا واحترامهــا، وذلــك كــي
  والستون عن طريق المجلس التنفيذي."

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

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

  المتعلقة بالتمويل والشؤون المالية.
  

منظمـة الصـحة العالميـة. وتوصـي المدونـة بالسـلوك  وُتعد المدونة تفاهمًا سياسيًا بـين الـدول األعضـاء فـي
ــحين فيمــا يتعلــق بانتخــاب المــدير العــام، مــن أجــل تعزيــز عدالــة  المرغــوب فيــه مــن جانــب الــدول األعضــاء والُمرشَّ
العملية ومصـداقيتها وانفتاحهـا وشـفافيتها وبالتـالي شـرعيتها وشـرعية وقبـول حصـائلها. ومـن ثـم، فـإن المدونـة ليسـت 

   ونًا ولكن ينبغي على الدول األعضاء وعلى الُمرشَّحين احترام محتوياتها.ملزمة قان
  

  الشروط العامة   ألف:
  

  المبادئ األساسية  أوًال:
  

ينبغي أن تسترشد عملية االنتخـاب بأكملهـا وكـذلك أنشـطة الحملـة االنتخابيـة المتعلقـة بهـا بالمبـادئ التاليـة 
  وعلى نتائجها: ضفي المزيد من الشرعية على العمليةالتي تُ 

  
  المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل،

  العدالة،
  اإلنصاف،
  الشفافية،

  حسن النية، 
  الكرامة واالحترام المتبادل واالعتدال، 

  عدم التمييز،
 الفضيلة.

                                                           
  .JIU/REP/2009/8الوثيقة    ١
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  سلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما  ثانيًا:
  
الدول األعضاء بسلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي في إجراء انتخاب المـدير العـام وفقـًا للنظـام  تقر  -١

  الداخلي لكل منهما وللقرارات والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.
  
يجــوز للــدول األعضــاء التــي ترشــح األشــخاص لمنصــب المــدير العــام التــرويج لهــذه الترشــيحات. وينطبــق و   -٢

الُمرشَّــحين فيمــا يتعلــق بترشــيحهم ألنفســهم. وعنــد ممارســة هــذا الحــق ينبغــي علــى الــدول األعضــاء  هــذا أيضــًا علــى
ــحين التقيــد بجميــع القواعــد التــي تحكــم عمليــة انتخــاب المــدير العــام التــي وردت فــي دســتور منظمــة الصــحة  والُمرشَّ

للمجلــــس التنفيــــذي وفــــي القــــرارات  العالميــــة وفــــي النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة وفــــي النظــــام الــــداخلي
  والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.

  
  المسؤوليات  ثالثًا:

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

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

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

  
  دونة أيضًا وفقًا لألحكام الواردة فيها.وستعمل األمانة على إذكاء الوعي بالم  -٣
  

  شروط الخطوات المختلفة لعملية االنتخاب  باء:
  

  تقديم االقتراحات  أوًال:
  

ينبغــي علــى الــدول األعضــاء عنــد اقتــراح اســم شــخص أو أكثــر لمنصــب المــدير العــام أن يشــتمل اقتراحهــا   
م بأحكــام المدونــة. وســوف ُيــذكِّر المــدير العــام علــى بيــان يفيــد بأنهــا تتعهــد هــي واألشــخاص الــذين ترشــحهم بــااللتزا

مـن النظـام الـداخلي  ٥٢الدول األعضاء بذلك عند دعوتها إلى اقتراح األشخاص لمنصب المدير العام وفقـًا للمـادة 
  للمجلس التنفيذي.

  
  الحملة االنتخابية  ثانيًا:

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

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

ول األعضاء أن تتصرف بحسن نية وأن تراعي األهداف المشتركة التي تتمثل فـي تعزيـز بأكملها. وينبغي على الد
  المساواة واالنفتاح والشفافية والعدالة خالل عملية االنتخاب بأكملها.

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

المثـــال استضـــافة االجتماعـــات وحلقـــات العمـــل والزيـــارات) وٕابـــالغ األمانـــة بشـــأنها. وســـوف تُنشـــر المعلومـــات التـــي 
  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 وينبغــي علــى الــدول األع  -٤ ضــاء والُمرشَّ
تعــوق أي مــن الــدول األعضــاء أو الُمرشَّــحين أنشــطة حمــالت الُمرشَّــحين اآلخــرين. وكــذلك ينبغــي أال تــدلي أي مــن 

  فتراء أو التشهير.الدول األعضاء أو الُمرشَّحين بأي بيان شفوي أو كتابي أو أي بيان آخر قد ُيعد من قبيل اال
  
ــحين االمتنــاع عــن التــأثير علــى العمليــة االنتخابيــة علــى نحــو غيــر   -٥ 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 وينب  -٦ غــي علــى الــدول األعضــاء والُمرشَّ

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

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

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

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

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

  ثنائية.الزيارات ال
  
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
القائمة بقدر اإلمكان (جلسات اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي األعضاء والُمرشَّحين النظر في استخدام اآلليات 

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

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

  المشابهة.
  

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

لمنظمـة، علـى أن يكـون هـذا المنتـدى متاحـًا لجميـع الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين إللكتروني لموقع االواألجوبة على 
الــذين يطلبــون المشــاركة فيــه. وستنشــر األمانــة أيضــًا المعلومــات عــن جميــع الُمرشَّــحين الــذين يطلبــون ذلــك وســيرهم 

ذاتية وغيرها من التفاصيل عن مـؤهالتهم وخبـراتهم كمـا وردت مـن الـدول األعضـاء، فضـًال عـن بيانـات االتصـال ال
الخاصة بهم على الموقع اإللكتروني للمنظمة. وسيحتوي الموقع على الروابط المؤدية إلى المواقـع اإللكترونيـة لكـل 

ح مـن الُمرشَّـحين مسـؤوًال عـن إنشـاء موقعـه اإللكترونـي ُمرشَّح من الُمرشَّحين، وذلك عند الطلب. وسيكون كل ُمرشَّـ
  وتمويله.
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وستنشـــر األمانـــة المعلومـــات عـــن عمليـــة االنتخـــاب والقواعـــد والقـــرارات المنطبقـــة، فضـــًال عـــن نـــص هـــذه   -١٢
ظـام مـن الن ٥٢المدونة على الموقع اإللكتروني للمنظمة، وذلك في الوقت الذي تشير إليه الفقرة األولـى مـن المـادة 

  الداخلي للمجلس التنفيذي.
  

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

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

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

 وبالتــالي. العالميــة وغيرهــا مــن القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة المنطبقــة، واحتــرام نزاهــة اإلجــراءات وشــرعيتها ووقارهــا
ـــدو أنهـــا تســـتهدف التـــأثير علـــى الحصـــائل، وذلـــك داخـــل قاعـــة  ينبغـــي تجنـــب الســـلوكيات واإلجـــراءات التـــي 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

  االمتناع عن نقل أو بث اإلجراءات التي تشهدها الجلسات المغلقة باستخدام األجهزة اإللكترونية.
  
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  :ابعاً ر 
  
يخضــع أعضــاء المــالك الــوظيفي للمنظمــة المقتــرحين لشــغل منصــب المــدير العــام بمــن فــيهم المــدير العــام   -١

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

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

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

  ينبغي عليهم تجنب أي شبهة لوجود تضارب في المصالح.
  
ويخضع موظفي المنظمة لسلطة المدير العـام وفقـًا للقواعـد واألحكـام التـي تنطبـق فـي حالـة االنتهـاك المزعـوم   -٣

  لواجباتهم فيما يتعلق بأنشطة الحمالت.
  
مــن الئحــة المــوظفين  ٦٥٠د تــدعو جمعيــة الصــحة أو المجلــس التنفيــذي المــدير العــام إلــى تطبيــق المــادة وقــ  -٤

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

  جدول مقارنة منتديات الُمرشَّحين التي أقامتها منظمة الصحة للبلدان
  األمريكية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  
  

  منتدئ المرشحين:  الممارسات الحالية
  ٣المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ٢منظمة العمل الدولية  ١منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  التوقيت والمدة
ُعقـــــد علـــــى هـــــامش دورة اللجنـــــة التنفيذيـــــة 

المـــــؤتمر الصـــــحي للبلـــــدان الســـــابقة لـــــدورة 
  األمريكية

  
/ تمر المنتــــدى الــــذي أقــــيم فــــي حزيــــراناســــ

لمـــــــدة يـــــــوم واحـــــــد (ثمـــــــان  ٢٠١٢يونيـــــــو 
  ساعات ونصف)

  قبل انتخابات الجهاز الرئاسي
  

أعضــاء المكتــب الــزمن الُمخصَّــص  حــدد
لتقــديم الُمرشَّــحين لعروضــهم والــرد علـــى 

ــــــص قــــــدر  مــــــن  متســــــاوٍ األســــــئلة؛ وُخصِّ
  شَّحينزمن لكل ُمرشَّح من الُمر ال
  

/ مارس استمر إجراء المقابالت في آذار
  ٤لمدة يومين ٢٠١٢

اجتمــاع غيــر رســمي لمــدة يــوم واحــد 
قبــــــل اجتمــــــاع لجنــــــة التنســــــيق التــــــي 

    اسم ُمرشَّحستقترح 
  

رســمي الــذي اســتمر االجتمــاع غيــر ال
لمـدة  ٢٠٠٨/ أبريـل انعقد فـي نيسـان

  يوم واحد

    الرئيس  
ــــيس الجهــــاز    تولى إدارة المنتدى رئيس اللجنة التنفيذية ــــابالت رئ ــــولى إجــــراء المق ت

  الرئاسي
تــــولى إدارة االجتمــــاع غيــــر الرســــمي 

    رئيس لجنة التنسيق
  
  
  
  
  

                                                           
بشــأن عمليــة انتخــاب مــدير المكتــب الصــحي للبلــدان األمريكيــة وتعيــين المــدير اإلقليمــي لمنظمــة  CE150/INF/1الوثيقــة    ١

  الصحة للبلدان األمريكية.
التــي  ؛)عــدلانظــر الملحــق الثالــث لمجموعــة القواعــد المطبقــة علــى الجهــاز الرئاســي لمنظمــة العمــل الدوليــة (التنقــيح الم   ٢

) ونقحـت فــي الـدورة الثانيــة ١٩٩٨حزيـران/ يونيــو  -اعتمـدها الجهــاز الرئاسـي فــي دورتـه األربعــين بعـد المــائتين (أيـار/ مــايو 
  ).٢٠١١عشرة بعد الثالثمائة (تشرين الثاني/ نوفمبر 

ل قبيـــــــــ ٢٠٠٨ُعقـــــــــد فـــــــــي المنظمـــــــــة العالميـــــــــة للملكيـــــــــة الفكريـــــــــة منتـــــــــدى واحـــــــــد للمرشـــــــــحين فـــــــــي نيســـــــــان/ أبريـــــــــل    ٣
الحــــالي. وقــــد ُنّظــــم بنــــاًء علــــى تقــــدير لجنــــة التنســــيق، التــــي تقتــــرح مرشــــحًا لتعّينــــه الجمعيــــة العامــــة.  العــــام المــــدير انتخــــاب
، ٢٠٠٨ان ـل/ نيســــــأبريـــــ ١٤ة، ـة الفكريــــــالـــــرابط التـــــالي: صـــــحافة المنظمـــــة العالميـــــة للملكيـــــ انظـــــر المعلومـــــات مـــــن لمزيـــــد

PR/2008/548 http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0020.html, كـــــانون  ٤ (تـــــم االطـــــالع عليـــــه  فـــــي
  ).٢٠١٢األول / ديسمبر 

-http://www.ilo.org/gb/aboutانظـــر برنـــامج جلســـات اســـتماع المرشـــحين لمنصـــب مـــدير عـــام منظمـــة العمـــل الدوليـــة (   ٤

governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175731/lang--en/index.htmكـانون  ٤ ؛ تم االطـالع عليـه فـي
  ).٢٠١٢األول / ديسمبر 
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    المشاركة  
أتـــــــيح لممثلـــــــي جميـــــــع الـــــــدول األعضـــــــاء 
والــــــــــدول المشــــــــــاركة والــــــــــدول األعضــــــــــاء 
المنتســبة الحضــور شخصــيًا أو مــن خــالل 
جلســـــــة افتراضـــــــية بواســـــــطة خدمـــــــة عقـــــــد 
المــــــؤتمرات عبــــــر شــــــبكة اإلنترنــــــت التــــــي 
قــدمتها منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة. 
وُأتيحــــــــت الجلســــــــة االفتراضــــــــية بــــــــاللغتين 

كان المنتـدى مغلقـًا . و واألسبانيةاإلنكليزية 
  أمام الجمهور

 ١جلســة خاصــة مغلقــة للجهــاز الرئاســي،
ال يحــق المشــاركة فيهــا ســوى لألعضــاء 
العـــــاديين ونـــــواب األعضـــــاء ومـــــن يقـــــوم 
صـــــــت قاعـــــــة منفصـــــــلة  ـــــــامهم. وُخصِّ مق
مـــــــزودة باتصـــــــال عـــــــن طريـــــــق الفيـــــــديو 

  لمتابعة سير اإلجراءات

  الدول األعضاء فقط.
  الفيديولم تعقد اجتماعات بواسطة 

    الشكل  
دقيقـــة لكـــل  ٣٠ُأتيحـــت فتـــرة ال تزيـــد علـــى 

ـــــــحين لتقـــــــديم عرضـــــــه  ـــــــح مـــــــن الُمرشَّ ُمرشَّ
ــــــح  الشــــــفوي الــــــذي تضــــــمن برنــــــامج الُمرشَّ
وتوضــــــــــــيح مالمــــــــــــح رؤيتــــــــــــه وأولوياتــــــــــــه 
السياســــــــاتية المقترحـــــــــة والتوّجـــــــــه المـــــــــالي 
والبرمجــي الــذي يقترحــه للمنظمــة. وأعقبــت 

ســتمرت العــرض جلســة لألســئلة واألجوبــة ا
دقيقــة. وتــم إنفــاذ الحــدود الزمنيــة  ٦٠لمــدة 

  لى نحو صارم باستخدام نظام إضاءةع
  

/ المقــــابالت التــــي ُأجريــــت فــــي آذارفــــي 
ــــــــص ٢٠١٢مــــــــارس  دقــــــــائق  ١٠، ُخصِّ

ــــــحين  ــــــح مــــــن الُمرشَّ ليعــــــرض كــــــل ُمرشَّ
ذلـــــــك جولتـــــــان مـــــــن  مقدمـــــــة، وأعقبـــــــت
  األسئلة واألجوبة

  
ـــح لكامـــل  فـــي حـــال عـــدم اســـتخدام الُمرشَّ

الـــــــدقائق العشـــــــر الُمخصَّصـــــــة لمقدمتـــــــه 
ــــــى  ــــــر المســــــتخدم إل ــــــت غي أضــــــيف الوق
الوقــت المتــاح لــه لإلجابــة علــى األســئلة 

  ٢في الجولة الثانية

ع غيـــــر الرســـــمي فـــــي أثنـــــاء االجتمـــــا
، ٢٠٠٨/ أبريـل الذي ُعقد في نيسان

صــــــــــــت  ــــــــــــة للعــــــــــــرض  ٢٥ُخصِّ دقيق
بر كل ُمرشَّـح ولألسئلة واألجوبة. وتد
بـين عرضـه  الوقت الُمخصَّص له ما
  وبين األسئلة واألجوبة

  
قــدم كــل ُمرشَّــح عرضــًا أعقبتــه جلســة 

  لألسئلة واألجوبة

    ترتيب المرشحين  
ـــحين بواســـطة القرعـــة . تحـــدد ترتيـــب الُمرشَّ

  وُدعي الُمرشَّحون كل على حدة
  

ـــحين بواســـطة ســـحب  تحـــدد ترتيـــب الُمرشَّ
عشـــوائي أجـــراه رئـــيس الجهـــاز الرئاســـي؛ 
وبلِّــغ الُمرشَّــحون بتــاريخ االســتماع إلــيهم 
وتوقيتــه التقريبــي قبــل أســبوع واحــد علــى 

  األقل من تاريخ جلسة االستماع

حضر الُمرشَّـحون كـل علـى حـدة فـي 
ــــــــح آخــــــــر.  عــــــــدم حضــــــــور أي ُمرشَّ
واختيـــــــــر المتحـــــــــدث األول بطريقـــــــــة 

ــــحين عشــــ وائية ثــــم تــــاله ســــائر الُمرشَّ
  حسب ترتيب أسمائهم باألبجدية

  
  
  
  

                                                           
صـاحب  ١٤حكومـة و ٢٨عضـوًا أصـليًا ( ٥٦الجهاز الرئاسي هـو الجهـاز التنفيـذي لمنظمـة العمـل الدوليـة ويتـألف مـن    ١

عــــــــامًال). انظــــــــر الــــــــرابط التــــــــالي:  ١٩صــــــــاحب عمــــــــل و ١٩حكومــــــــة و ٢٨نائــــــــب عضــــــــو ( ٦٦عــــــــامًال) و ١٤عمــــــــل و
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--en/index.htm  تــــم االطــــالع عليــــه فــــي)

  ).٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٤

-http://www.ilo.org/gb/aboutلمنصـــب مـــدير عـــام منظمـــة العمـــل الدوليـــة ( انظـــر برنـــامج جلســـات اســـتماع المرشـــحين   ٢

governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175731/lang--en/index.htm كـانون  ٤فـي ؛ تم االطـالع عليـه
  ).٢٠١٢األول/ ديسمبر 
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    عملية األسئلة واألجوبة  
دقيقــــة لألســــئلة واألجوبــــة.  ٦٠ُخصِّصــــت 

بدايـــة العـــرض الشـــفوي، تلقـــى ممثلـــو  وفـــي
كـل مـن الـدول األعضـاء والـدول المشـاركة 
ــــــدول األعضــــــاء المنتســــــبة الحاضــــــرين  وال
ورقة يحق لهم كتابـة سـؤال واحـد عليهـا ثـم 
ســلموها إلــى رئــيس اللجنــة التنفيذيــة. وكــان 
في إمكان األعضاء المشاركين مـن خـالل 
جلســة افتراضــية أيضــًا تقــديم األســئلة إلــى 

س باســتخدام "حيــز الدردشــة". وتــولى الــرئي
الـــرئيس عـــد األســـئلة حتـــى يعـــرف الجميـــع 

يمكــن طرحــه. ووضــعت األســئلة  كــم ســؤاالً 
ــــِرئ كــــل ســــؤال علــــى حــــدة.  فــــي كــــيس وُق
وأتيح للُمرشَّحين ثالث دقـائق لإلجابـة عـن 

  كل سؤال

فـــي جولـــة األســـئلة واألجوبـــة األولـــى تـــم 
  تخصيص الوقت على النحو التالي:

  دقائق ٥: أسئلة العمال
  دقائق ٥أسئلة أصحاب العمل: 

  دقائق ١٠أسئلة الحكومات: 
  دقيقة ٢٠أجوبة الُمرشَّح: 

فـــي جولـــة األســــئلة واألجوبـــة الثانيـــة تــــم 
  تخصيص الوقت على النحو التالي:

  دقائق ٣أسئلة العمال: 
  دقائق ٣أسئلة أصحاب العمل: 

  دقيقة ١٢أسئلة الحكومات: 
 ١دقيقة ١٢أجوبة الُمرشَّح: 

صــــاغت كــــل مجموعــــة إقليميــــة مــــن 
ـــــــــة أســـــــــئلة.  ـــــــــدول األعضـــــــــاء ثالث ال
ـــــــــى  وعرضـــــــــت األســـــــــئلة مقـــــــــدمًا عل
الُمرشَّــحين. واختـــار رئــيس االجتمـــاع 
غير الرسمي األسئلة عشـوائيًا وتـولى 

  طرحها على الُمرشَّحين

    الوثائق  
المحاضــــــــر الحرفيــــــــة للعــــــــروض  ُأرســــــــلت

والمناقشـــات التـــي دارت فـــي المنتـــدى إلـــى 
كـل مـن الـدول األعضـاء والـدول المشـاركة 

  والدول األعضاء المنتسبة

ــــــحون إلــــــى تقــــــديم ســــــيرتهم  ُدعــــــي الُمرشَّ
كلمــة  ٢٠٠٠الذاتيـة وبيــان ال يزيــد علــى 

) واألســبانية(باللغــة اإلنكليزيــة والفرنســية 
لرؤيتــــــه  عرضــــــاً يقــــــدِّم فيــــــه كــــــل مــــــنهم 

وللتوجـــه االســـتراتيجي الـــذي ســـيتَّبعه فـــي 
حـــــال انتخابـــــه. وكانـــــت البيانـــــات التـــــي 
ــــــت  ــــــذي كان ــــــزمن نفســــــه ال وردت فــــــي ال
الترشـــيحات تقـــدم فيـــه هـــي وحـــدها التـــي 
ُتقبل. ووزعت هذه الوثائق علـى أعضـاء 
الجهــاز الرئاســي والــدول األعضــاء غيــر 

  الممثلة في الجهاز الرئاسي

ــــــحون إ عــــــداد المؤلفــــــات تــــــولى الُمرشَّ
الترويجيــــــــة الخاصــــــــة بهــــــــم وقامــــــــت 
األمانــة بتوزيعهــا. ولــم تتــرجم األمانــة 
أي وثـــــــائق. ولـــــــم تـــــــدون المحاضـــــــر 

  الحرفية أو السجالت

    الترجمة الفورية  
  واألسبانيةاإلنكليزية والفرنسية   واألسبانيةاإلنكليزية والفرنسية     واألسبانيةاإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية 

    التكاليف  
 تحمل الُمرشَّحون والدول األعضـاء والـدول
المشاركة والدول األعضاء المنتسبة جميـع 
ــــي منتــــدى  ــــة بمشــــاركتها ف ــــات المتعلق النفق

ـــحين. وفـــي حزيـــران ، ٢٠١٢/ يونيـــو الُمرشَّ
ــــة تكــــاليف الترجمــــة الفوريــــة  غطــــت األمان

ـــغ إجماليهـــا  دوالر أمريكـــي  ٦٤٨٠التـــي بل
/ فـــــي زمـــــن انعقـــــاد المنتـــــدى فـــــي حزيـــــران

  ٢٠١٢  يونيو

ات الجهـاز ما يعادل دورة عاديـة مـن دور 
ــــة  ــــغ تكلف ــــوم واحــــد (تبل ــــد لي الرئاســــي تمت
الــــــدورة التــــــي تســــــتمر لمــــــدة ثالثــــــة أيــــــام 

ألف دوالر أمريكي تقريبًا، بمـا فـي  ٣٩٠
ذلــــك تكــــاليف الســــفر والبــــدالت اليوميــــة 

  لبعض أعضاء الجهاز الرئاسي

ألــــــــف فرنــــــــك سويســــــــري، منهــــــــا  ٣٠
ـــــك سويســـــري للترجمـــــة  ٢٥ ـــــف فرن أل

فرنــــــــك سويســــــــري  ٥٠٠٠الفوريــــــــة و
  ّلوجستياتل

  
  

                                                           
ـــة ( انظـــر نمـــوذج جلســـات اســـتماع المرشـــحين لمنصـــب مـــدير عـــام   ١ -http://www.ilo.org/gb/aboutمنظمـــة العمـــل الدولي

governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175732/lang--en/index.htmفـــــــــــي م االطـــــــــــالع عليـــــــــــه ؛  تـــــــــــ
  ).٢٠١٢/ ديسمبر كانون األول  ٤
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  ٣الملحق 
  

  الُمرشَّحينتفاصيل التكاليف المنظورة لمنتدى 
  
قبيل انعقاد المجلس   

  التنفيذي مباشرة
قبل انعقاد المجلس 
  التنفيذي بشهرين

  ٤ ٥٠٠  ١ ٧٠١  رئيس المجلس التنفيذي
  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ين (عدد تقديري)ُمرشَّح ١٠

  صفر  صفر  إيجار قاعة المجلس التنفيذي 
  ٢٢ ٨٣٦  ٢٢ ٨٣٦  الترجمة الفورية

اب و تكاليف موظفي المؤتمر (ثالثة    ١ ٦٠٠  ١ ٦٠٠  تشغيل واحد) مسؤولُحجَّ
  ٢ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  عمل إضافي

  ٧٠ ٩٣٦  ٦٨ ١٣٧  المجموع
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  ٤الملحق 
  

  نموذج السيرة الذاتية الموحد المقترح
  

  الصحة العالمية منظمة
  

  *نموذج السيرة الذاتية
  
  
  

  اسم العائلة (اللقب):
  
  

  االسم األول/ أسماء أخرى:
  

  
  
  
  
  
  

  يرجى إرفاق صورة حديثة

    نوع الجنس: 

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

  الجنسية: 
قـــد ســـبقت إدانتـــك بانتهـــاك أحـــد القـــوانين (باســـتثناء مخالفـــات المـــرور البســـيطة) يرجـــى ســـرد التفاصـــيل  انـــتإذا ك

  الكاملة:
  
  

  عدد المعالين:   الحالة االجتماعية: 
  عنوان المراسالت:

  
  الهاتف:  

  
  الهاتف المحمول: 

  
  الفاكس:

  
  البريد اإللكتروني:

  
  

العـام فـي موعـد  ) فضًال عن اسم الُمرشَّح، إلى المدير٥صفحة تقديم هذا النموذج والرد على البيان الكتابي المرفق ( *ينبغي
  أقصاه [........].
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  الدرجات / الشهادات العلمية:
  

الشـــهادات العلميــة التــي تـــم الحصــول عليهـــا، مــع بيــان التـــواريخ وأســماء المؤسســـات  /الــدرجاتتحديـــد هنــا (يرجــى 
  لمية. يمكن إضافة صفحات أخرى.)الع
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  الكتابة  القراءة  التحدث  اللغة األم    إجادة اللغات
األم، يرجـــى فيمـــا يتعلـــق باللغـــات بخـــالف اللغـــة 

ـــرقم المناســـب  ـــاه إدخـــال ال وفقـــًا للكـــود المبـــين أدن
فـــي حـــال عـــدم و لتحديـــد مســـتوى اإللمـــام باللغـــة. 

  باللغة ال توضع أي عالمات.اإللمام 
  

  محادثة محدودة،    -١الكود: 
  قراءة الصحف،

  المراسالت الروتينية.
  

  المشاركة بطالقة في المناقشات،  -٢
  كتابة وقراءة 

  مواد أشد صعوبة 

      العربية

       الصينية

      اإلنكليزية

      الفرنسية

      األسبانية

      الروسية

  غير ذلك (يرجى التحديد)  
التحدث بطالقة (تكـاد) تماثـل اللغـة   -٣

  األم 
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  المناصب التي سبق شغلها
  

يرجــى اإلشــارة إلــى المناصــب التــي ســبق لكــم شــغلها وخبــرات العمــل األخــرى المكتســبة خــالل حيــاتكم المهنيــة، مــع 
  التواريخ والمهام واإلنجازات والمسؤوليات المتعلقة بكل منها. يمكن إضافة صفحات أخرى.تحديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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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يرجــى إدراج قائمــة تضــم عشــرة منشــورات علــى األكثــر، وخاصــة المنشــورات الرئيســية فــي مجــال الصــحة العموميــة، 
وأسـماء الصـحف أو الكتـب أو التقـارير التـي وردت فيهـا. يمكــن عنـد الضـرورة إضـافة صـفحة أخـرى لهـذا الغــرض. 

  م إرفاق المنشورات نفسها.يرجى عدو (في استطاعتكم أيضًا إرفاق قائمة شاملة لجميع المنشورات.)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يرجى بيان الهوايات والرياضات والمهارات وأي وقائع ذات صلة قد تساعد على تقييم طلبكم.
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  ] كلمة).----[ لىبيان كتابي (ينبغي أال تزيد اإلجابة عن كل سؤال ع
  

  
ــحيرجــى تقيــيم مــدى اســتيفائكم "للمعــايير الخاصــة بال  -١ ين لمنصــب مــدير عــام منظمــة الصــحة العالميــة" ُمرشَّ

سيرتكم الذاتية تدعم هذا التقيـيم.  (انظر الصحيفة المرفقة). وعند القيام بذلك يرجى اإلشارة إلى عناصر محددة من
  فيما يلي:  ١٥-٦٥ج ص عتتمثل المعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار و 
  
ـــحأن تكـــون لـــدى ال  )١( خلفيـــة تقنيـــة قويـــة فـــي ميـــدان الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك الخبـــرة فـــي مجـــال الصـــحة  ُمرشَّ

  العمومية؛
  
  الصحة الدولية؛خبرة واسعة في مجال  ُمرشَّحأن تكون لدى ال  )٢(
  
  مهارات وخبرات قيادية واضحة؛ ُمرشَّحأن تكون لدى ال  )٣(
  
  مهارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛ ُمرشَّحأن تكون لدى ال  )٤(
  
  مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛ ُمرشَّحأن تكون لدى ال  )٥(
  
  وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛ ُمرشَّحأن يكون لدى ال  )٦(
  
  التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛ ُمرشَّح)    أن يكون لدى ال٧(
  
  باللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛ ُمرشَّحأن يتمتع ال  )٨(
  
قــل مــن لغــات عمــل المجلــس التنفيــذي وجمعيــة إجــادة كافيــة للغــة واحــدة علــى األ ُمرشَّــحأن تكــون لــدى ال  )٩(

  الصحة؛
  

  
  يرجى بيان رؤيتكم حول أولويات منظمة الصحة العالمية واستراتيجياتها.   -٢
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  ٥الملحق 
  

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢إدخالها على المادة  التعديالت المقترح
  

  النص المنقح الُمقترح  النص الحالي 
قبل التاريخ المحدد الفتتاح دورة من دورات المجلـس   -١

ُيقتضــــى أن يرشــــح فيهــــا مــــدير عــــام، بســــتة أشــــهر علــــى 
األقــل، يخطــر المــدير العــام الــدول األعضــاء بــأن لهــم أن 

يرشــح المجلــس أحــدهم لمنصــب المــدير يقترحــوا أشخاصــًا 
  العام.

قبل التـاريخ المحـدد الفتتـاح دورة مـن دورات المجلـس ُيقتضـى 
أن يرشــح فيهــا مــدير عــام، بتســعة أشــهر علــى األقــل، يخطــر 
المــدير العــام الـــدول األعضــاء بــأن لهـــم أن يقترحــوا أشخاصـــًا 

  يرشح المجلس أحدهم لمنصب المدير العام.

ترشــح لمنصــب المــدير العــام ولكــل دولــة عضــو أن   -٢
شخصــًا أو أكثــر، وعليــه أن يرفــق بترشــيحه ســيرة ذاتيــة أو 
ـــة معلومـــات داعمـــة أخـــرى لكـــل شـــخص. وترســـل هـــذه  أي
الترشيحات في مظروف سري مختـوم إلـى رئـيس المجلـس 
التنفيــــذي علــــى عنــــوان منظمــــة الصــــحة العالميــــة بجنيــــف 
 (سويسرا)، بحيث تصـل إلـى المقـر الرئيسـي للمنظمـة قبـل

  التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بما ال يقل عن شهرين.

ولكل دولة عضـو أن ترشـح لمنصـب المـدير العـام شخصـًا أو 
أكثــر، وعليــه أن يرفــق بترشــيحه ســيرة ذاتيــة أو أيــة معلومــات 
داعمــــة أخــــرى لكــــل شــــخص. وترســــل هــــذه الترشــــيحات فــــي 
مظــــروف ســــري مختــــوم إلــــى رئــــيس المجلــــس التنفيــــذي علــــى 

الصــــحة العالميــــة بجنيــــف (سويســــرا)، بحيــــث عنــــوان منظمــــة 
تصل إلى المقر الرئيسي للمنظمة قبل التاريخ المحدد الفتتـاح 

  الدورة بما ال يقل عن أربعة أشهر.
ويفتح رئيس المجلس مظـاريف الترشـيحات المقترحـة   -٣

ـــدء االجتمـــاع بوقـــت يضـــمن ترجمـــة جميـــع  ـــواردة قبـــل ب ال
ــــى جميــــع اللغــــات  الســــير الذاتيــــة والمعلومــــات الداعمــــة إل

الرسمية ونسخها وٕارسالها فـي مظـاريف سـرية، إلـى جميـع 
الـــدول األعضـــاء قبـــل شـــهر مـــن التـــاريخ المحـــدد الفتتـــاح 

  الدورة.

ويفــتح رئــيس المجلــس مظــاريف الترشــيحات المقترحــة الــواردة 
قبــل بــدء االجتمــاع بوقــت يضــمن ترجمــة جميــع الســير الذاتيــة 

الرســــمية ونســــخها  والمعلومــــات الداعمــــة إلــــى جميــــع اللغــــات
وٕارسالها في مظاريف سـرية، إلـى جميـع الـدول األعضـاء قبـل 

  ثالثة أشهر من التاريخ المحدد الفتتاح الدورة. 
بعــــد أن يرســــل المــــدير العــــام الترشــــيحات المقترحــــة والســــير و 

الذاتيـــة والمعلومـــات الداعمـــة مباشـــرة، ســـيتولى بالتشـــاور مــــع 
ــــحين بــــا ب المشــــاركة فيــــه رئــــيس المجلــــس عقــــد منتــــدى للُمرشَّ

مفتـــوح لجميـــع الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء المشـــاركة، 
وســُيدعى الُمرشَّــحون كافــة لتعريــف الــدول األعضــاء بأنفســهم 
وبرؤيــــاهم علــــى قــــدم المســــاواة. وســــيرأس منتــــدى الُمرشَّــــحين 

قبــــل  رئــــيس المجلــــس وســــُيعقد فــــي موعــــد ال يتجــــاوز شــــهرين
يب الخاصــة بمنتــدى افتتــاح الــدورة.  وســيقرر المجلــس األســال

ــــحين فــــي حــــال ترشــــيح  ــــحين. ولــــن ُيعقــــد منتــــدى الُمرشَّ الُمرشَّ
  شخص واحد لمنصب المدير العام.

ترشــيحات بحلــول  الموعــد  النهــائي وٕاذا لــم تــرد أيــة   -٤
المشار إليه في الفقرة الثانية مـن هـذه المـادة، يقـوم المـدير 
العام فورًا بإبالغ جميع الدول األعضاء بهـذا األمـر، ولهـا 
أن تقترح أشخاصـًا لترشـيحهم وفقـًا لهـذه المـادة شـريطة أن 

تـــاريخ تصـــل هـــذه الترشـــيحات إلـــى رئـــيس المجلـــس قبـــل ال
المحدد الفتتاح دورة المجلس بأسبوعين على األقل. ويبلغ 
الرئيس الدول األعضاء بتلك الترشيحات في أقرب فرصـة 

  ممكنة.

  [ال يوجد تغيير]
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وينبغــــي أن تتــــاح لجميــــع أعضــــاء المجلــــس فرصــــة   -٥
المشاركة في الفرز المبدئي لكافة الُمرشَّحين بغية استبعاد 

ايير المحـددة مـن قبـل المجلـس أولئك الـذين ال يفـون بالمعـ
  والمعتمدة من قبل جمعية الصحة.

  [ال يوجد تغيير]

ويقـــرر المجلـــس، مـــن خـــالل آليـــة يـــتم تحديـــدها مـــن   -٦
وضـــع هــذه القائمـــة  قبلــه، قائمـــة مــوجزة بالُمرشَّـــحين. ويــتم

المــوجزة عنــد بــدء الــدورة، ويقــوم المجلــس بكامــل أعضــائه 
ـــــحين المختـــــارين فـــــي أقـــــرب  بـــــإجراء مقـــــابالت مـــــع الُمرشَّ

  فرصة ممكنة بعدها.

  [ال يوجد تغيير]

وتتــألف المقــابالت مــن عــرض يقدمــه كــل ُمرشَّــح يــتم   -٧
اختيــاره إضــافة إلــى اإلجابــة علــى أســئلة أعضــاء المجلــس 

جلــس إذا اقتضــت الضــرورة، تمديــد فتــرة الــدورة ويمكــن للم
  إلجراء هذه المقابالت واختيار الُمرشَّح. 

  [ال يوجد تغيير]

ويقـــوم المجلـــس بتحديـــد موعـــد لعقـــد جلســـة يـــتم فيهـــا   -٨
ـــــحين  انتخــــاب شــــخص بـــــاالقتراع الســــري مـــــن بــــين الُمرشَّ

  الواردة أسماؤهم في القائمة الموجزة.

لعقد جلسة يتم فيها ترشـيح ثالثـة  المجلس بتحديد موعد قوموي
أشخاص باالقتراع السري من بين الُمرشَّـحين الـواردة أسـماؤهم 

فــــي الظــــروف االســــتثنائية، إذا تعــــذر و فــــي القائمــــة المــــوجزة. 
عمليًا ترشيح ثالثة ُمرشَّحين، كما في حال وجود ُمرشَّـح واحـد 
أو اثنــين فقــط، يجــوز للمجلــس أن يقــرر ترشــيح عــدد أقــل مــن 

  ة ُمرشَّحين.ثالث
ويكتـــــب كـــــل عضـــــو مـــــن أعضـــــاء المجلـــــس، لهـــــذا   -٩

الغرض، على ورقة االقتراع الخاصة بـه اسـم ُمرشَّـح واحـد 
ــــح  يختــــاره مــــن القائمــــة المــــوجزة. وٕاذا لــــم يحصــــل أي ُمرشَّ
على األغلبية الالزمة، يستبعد الُمرشَّح الذي يحصـل علـى 
أقل عدد من األصوات فـي كـل اقتـراع. وٕاذا انخفـض عـدد 
ــحين إلــى اثنــين وحصــل كــل منهمــا علــى نفــس عــدد  الُمرشَّ
ـــح اآلخـــر بعـــد إجـــراء  األصـــوات الـــذي حصـــل عليـــه الُمرشَّ
االقتـــراع ثـــالث مـــرات، تعـــاد العمليـــة علـــى أســـاس القائمـــة 

  الموجزة التي أعدت أصًال في بداية عملية االقتراع.
  

ـــــحين يكتـــــب كـــــل عضـــــو مـــــن أعضـــــاء ول تســـــمية ثالثـــــة ُمرشَّ
االقتراع الخاصة به أسماء ثالثة ُمرشَّحين  المجلس على ورقة

ــــحون الــــذين  يختــــارهم مــــن القائمــــة المــــوجزة. وســــُينتخب الُمرشَّ
ٕاذا و يحصــــلون علــــى األغلبيــــة المطلوبــــة فــــي االقتــــراع األول. 

ــحين الحاصــلين علــى هــذه األغلبيــة أقــل مــن  كــان عــدد الُمرشَّ
ن عــدد المراكـــز المــراد شـــغلها، سيســتبعد الُمرشَّـــحون الحاصـــلو 

ٕاذا تعــــادل و علــــى أقــــل عــــدد مــــن األصــــوات فــــي كــــل اقتــــراع. 
ُمرشَّــحان فــي الحصــول علــى أقــل عــدد مــن األصــوات، ُيجــرى 
ـــح الـــذي يحصـــل علـــى  اقتـــراع منفصـــل بينهمـــا وُيســـتبعد الُمرشَّ
أقــل عــدد مــن األصــوات. وتنطبــق اآلليــة نفســها عنــدما يقــرر 
ــــحين، وذلــــك بعــــد  المجلــــس ترشــــيح عــــدد أقــــل مــــن ثالثــــة ُمرشَّ

  راء التعديالت الالزمة.إج
وُيعلــن اســـم الشـــخص الــذي سيرشَّـــح بهـــذه الطريقـــة   -١٠

  في جلسة علنية للمجلس وُيرفع إلى جمعية الصحة.
ـــن اســـم الشـــخص أو األشـــخاص الـــذين سيرشَّـــحون بهـــذه  وُيعل

  الطريقة في جلسة علنية للمجلس وُيرفع إلى جمعية الصحة.
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  ٦الملحق 
  
  

  ١التعديالت المقترح إدخالها على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية
  

  ٧٠ المادة
  

تُتخــذ قــرارات جمعيــة الصــحة فــي المســائل الهامــة بأغلبيــة ثلثــي الــدول األعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي 
وتتضــمن هــذه المســائل: إقــرار االتفاقيــات أو االتفاقــات؛ والموافقــة علــى االتفاقــات التــي تقــام بمقتضــاها التصــويت. 

مــن  ٧٢و ٧٠و ٦٩عالقــة بــين المنظمــة وبــين األمــم المتحــدة والمنظمــات والوكــاالت الدوليــة الحكوميــة وفًقــا للمــواد 
اصــة بمقــدار ميزانيــة العمــل الفعليــة؛ والقـــرارات والقـــرارات الخ وتعيــين المــدير العــام؛الدســتور؛  الدســتور؛ وتعــديالت

  من الدستور. ٧الخاصة بوقف امتيازات التصويت والخدمات لدولة عضو بمقتضى المادة 
  

  ١٠٨ المادة
  

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

  جراءات التالية:في حال ترشيح المجلس لثالثة أشخاص، ستنطبق اإلو  
  

إذا حصل أحد المشرحين في االقتراع األول على أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المصـوتين،   ) أ(
. وٕاذا لم يحصل أي ُمرشَّح علـى األغلبيـة الالزمـة، ُيسـتبعد الُمرشَّـح الـذي في منصب المدير العامُيعيَّن 

تعـادل ُمرشَّـحان فـي الحصـول علـى أقـل عـدد مـن األصـوات،  يحصل على أقـل عـدد مـن األصـوات. وٕاذا
  ُيجرى اقتراع منفصل بينهما ويستبعد الُمرشَّح الذي يحصل على أقل عدد من األصوات.

في االقتراع التالي، ُيعيَّن الُمرشَّح الذي يحصل على أغلبية ثلثي أصـوات األعضـاء الحاضـرين   ) ب(
  .في منصب المدير العامالمصوتين 

حال عدم حصول أي من الُمرشَّحين على األغلبيـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (ب)،  في  ) ج(
ُيعيَّن الُمرشَّح الذي يحصل في االقتراع التالي على أغلبية أصوات الـدول األعضـاء فـي منظمـة الصـحة 

  .في منصب المدير العامالعالمية 

ار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (ج)، في حال عدم حصول أي من الُمرشَّحين علـى األغلبيـة المشـ  ) د(
. وفي في منصب المدير العام صوتًا على األقل ٨٠ُيعيَّن الُمرشَّح الذي يحصل في االقتراع التالي على 

صـوتًا، ُيعـيَّن الُمرشَّـح الـذي يحصـل  ٨٠حال حصول كال الُمرشَّحين علـى عـدد مـن األصـوات يقـل عـن 
  .العامفي منصب المدير على أكبر عدد من األصوات 

في حال عدم حصول أي مـن الُمرشَّـحين علـى األغلبيـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (د)،   )ه(
فـي  ُيعيَّن الُمرشَّح الذي يحصل في االقتراع التالي على أغلبية أصوات األعضـاء الحاضـرين المصـوتين

  .منصب المدير العام

                                                           
  .الغليظ بالخط المضافة النصوص وترد عليها؛ خط بوضع المحذوفة النصوص إلى يشار    ١
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تي تنص عليها الفقرة السابقة باستثناء الفقرة وفي حال ترشيح المجلس لشخصين فقط تنطبق اإلجراءات ال
  الفرعية (أ).

  
وٕاذا رشــح المجلــس شخصــًا واحــدًا يجــوز لجمعيــة الصــحة أن تقــرر تعيــين هــذا الشــخص دون اللجــوء إلــى 
االقتراع، وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض. وٕاذا لزم إجراء اقتراع تتخذ جمعيـة الصـحة قرارهـا بأغلبيـة ثلثـي 

  اء الحاضرين المصوتين.أصوات األعض
  
  
  

=     =     =  


