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 أسئلة متكررة بشأن عملیة انتخاب المدیر العام
 لمنظمة الصحة العالمیة

 
 

 عمومیات أوًال:
 
 ما هو الجدید هذه المرة؟ -١

. وتتعلـــق أبـــرز االبتكـــارات ٢٠١٢تعـــدیالت واســـعة منـــذ عـــام  العملیـــة الشـــاملة النتخـــاب وتعیـــین المـــدیر العـــام شـــهدت
 یلي: بما

 على انتخاب المدیر العام على امتداد العملیة؛مدونة قواعد سلوك  قابلیة تطبیق (أ)
قبـل دورة  مباشرآخر منتدى و  على اإلنترنتمنتدى احتمال تفاعل الدول األعضاء والمرشحین في إطار  (ب)

 ما یصل إلى ثالثة مرشحین؛ تسمیةفیها  تمتسالمجلس التنفیذي التي 
 إمكانیة قیام جمعیة الصحة بتعیین المدیر العام الجدید من بین ما یصل إلى ثالثة مرشحین؛ (ج)
 استخدام نظام التصویت اإللكتروني للترشیح والتعیین؛ (د)

هـام منصـبه مـن خمسـة أشـهر اختصار الفترة االنتقالیة الفاصلة بین تعیین المـدیر العـام الجدیـد وتسـنمه م )ه(
 خمسة أسابیع. إلى نحو

 
 االقتراحات :ثانیاً 

 
 متى تبدأ العملیة الشاملة لالنتخاب؟ -١

 أشـــهر مـــن افتتـــاح الـــدورة األربعـــین بعـــد المائـــة للمجلـــس التنفیـــذي، أي فـــي نیســـان/ تســـعةعملیـــة االنتخـــاب قبـــل ســـتبدأ 
اقتـراح  ، بـأن بمقـدورها٢٠١٦أبریـل  نیسـان/ ٢٢األعضـاء، بحلـول . وسیقوم المدیر العام بإخطـار الـدول ٢٠١٦ أبریل

 منصب المدیر العام.شغل أشخاص ل
 
 ؟٢٠١٦أبریل  كیف سیكون شكل المذكرة الشفویة التي یبعثها المدیر العام في نیسان/ -٢

منصـب المـدیر شـغل سیرسل المدیر العام إلى كـل الـدول األعضـاء رسـالة یعلمهـا فیهـا بـأن بمقـدورها اقتـراح أشـخاص ل
 العام، وستتضمن هذه الرسالة أیضًا ما یلي:

 النموذج الموحد للسیرة الذاتیة؛ (أ)
 تذكیر یتعلق بالحاجة إلى التعهد بأحكام مدونة قواعد السلوك؛ (ب)
 ؛بمنتدى اإلنترنت مذكرة تتعلق (ج)
 مذكرة تتعلق بنشر المعلومات عن المرشحین. (د)

 
 لمدیر العام، ماذا علي أن أفعل؟أود الترشح إلى منصب ا -٣

ن مــن الواجــب أن تتقــدم إحهم مباشــرة. إذ ال یمكــن للمرشــحین الــراغبین بالتقــدم لمنصــب المــدیر العــام رفــع طلبــات ترشــی
 دولة عضو واحدة أو أكثر بطلب الترشیح مشفوعًا بالوثائق المعنیة األخرى.
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 ما الذي یجب أن تتضمنه وثائق الترشیح؟ -٤
 تتضمن طلبات الترشیح ما یلي:ینبغي أن 
 االقتراح المقدم من الدولة العضو؛ (أ)

وینبغــي أن تــرد الســیرة الذاتیــة للمرشــح وفقــًا للنمــوذج الموحــد  .الداعمــةالســیرة الذاتیــة للمرشــح والمعلومــات  (ب)
كلمــة، وأن ُترســل  ٣٥٠٠، وأال یتجــاوز عــدد كلماتهــا ١٨-٦٦ج ص عمــن القــرار  ٣المــدرج فــي الملحــق 

 .المذكور من عدم تجاوز الحد التحققوعلى الرئیس  أیضًا في صیغة إلكترونیة.
 تعهد الدولة العضو والمرشح بالتقید بأحكام مدونة قواعد السلوك؛ (ج)
بیــان حــول مــا إذا كــان المرشــحون ال یرغبــون فــي نشــر معلومــاتهم وتفاصــیل االتصــال بهــم علــى الموقــع  (د)

 میة.اإللكتروني لمنظمة الصحة العال
 
 كلمة؟ ٣٥٠٠على ماذا ینطبق حد  -٥

جمعیة الصحة أال یتجاوز النموذج الموحد للسـیرة الذاتیـة الـذي ستسـتخدمه الـدول األعضـاء المقترحـة ألشـخاص  قررت
وأن یتحقق الرئیس من عـدم تجـاوز هـذا الحـد. وبمـا أن أیـة صـفحات إضـافیة  كلمة ٣٥٠٠منصب المدیر العام شغل ل

تعتبر جزءًا من السیرة الذاتیـة، فـإن حـد الكلمـات ینطبـق كمـا هـو مفهـوم علـى السـیرة الذاتیـة بمـا فـي ذلـك أیـة صـفحات 
 .األسئلة نص یشمل ال الكلمات لعدد األقصى الحد أن أیضاً  المفهوم منو  إضافیة فیها.

 
 هو الموعد النهائي لتقدیم طلبات الترشیح؟ ما -٦

مختـوم إلـى رئـیس المجلـس علـى أن  مظـروف سـريمن الواجب إرسـال االقتراحـات المتعلقـة بمنصـب المـدیر العـام فـي 
 .٢٠١٦سبتمبر  أیلول/ ٢٢یصل إلى المقر الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیة في موعد أقصاه یوم 

 
 قائمة المرشحین؟متى سُتعلن األمانة رسمیًا  -٧

ـــــحة، یـــــوم  ـــــول/ ٢٣ستنشـــــر األمانـــــة أســـــماء المرشـــــحین رســـــمیًا وعلـــــى المـــــأل، إلـــــى جانـــــب أســـــماء البلـــــدان المرشِّ  أیل
وقبــل ذلــك  ، أي الیــوم الــذي یلــي الموعــد النهــائي المحــدد كــي تقــدم الــدول األعضــاء أســماء المرشــحین.٢٠١٦ ســبتمبر

مرشـحین المحتملـین فـي موقـع المنظمـة اإللكترونـي، بعـد موافقـة الـدول التاریخ یمكن أن یعتـرف المـدیر العـام بترشـیح ال
 األعضاء المرشِّحة المعنیة.

 
 هل ستُتاح االقتراحات التي تتلقاها األمانة للدول األعضاء؟ -٨

 تُنسـخ وترسـل إلـى الـدولس، و إلـى جمیـع اللغـات الرسـمیة الداعمـةستُترجم كل االقتراحات، والسـیر الذاتیـة، والمعلومـات 
ـــذي، أي فـــي موعـــد أقصـــاه  ـــدورة األربعـــین بعـــد المائـــة للمجلـــس التنفی ـــاح ال ـــة أشـــهر مـــن افتت األعضـــاء كافـــة قبـــل ثالث

 .٢٠١٦أكتوبر  تشرین األول/ ٢٢
 
 هم؟ءهل ینبغي أن یكون المرشحون من مواطني الدول األعضاء التي تقترح أسما -٩

یقضي بأن على األشخاص المقترحین لمنصب المدیر العام لیس هناك في النظام الداخلي أو مدونة قواعد السلوك ما 
 .أن یكونوا من مواطني الدولة العضو الداعمة لهم

 
 هل بمقدور دولة عضو أن تقترح اسم أكثر من شخص واحد لمنصب المدیر العام؟ -١٠

أن بمقــدور دولــة عضــو التقــدم  علــىومدونــة قواعــد الســلوك علــى حــد ســواء للمجلــس التنفیــذي النظــام الــداخلي  یــنص
 بترشیح أكثر من شخص واحد.
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 هل یمكن لدولة عضو أن ترشح أحد موظفي منظمة الصحة العالمیة لمنصب المدیر العام؟ -١١
هــذا  إلــىمدونــة قواعــد الســلوك  وتشــیریمكــن اقتــراح أســماء مــوظفي منظمــة الصــحة العالمیــة لمنصــب المــدیر العــام. 

 االحتمال.
 

 ؟محددةالتزامات موظفي منظمة الصحة العالمیة المقترحین لمنصب المدیر العام التقید ب هل یجب على -١٢
یخضــع موظفــو منظمــة الصــحة العالمیــة المقتــرحین لمنصــب المــدیر العــام لاللتزامــات المنصــوص علیهــا فــي دســتور 

النظام األساسي لموظفي المنظمة والئحة موظفي المنظمة، وأیة توجیهات أخـرى صـادرة عـن المـدیر العـام. المنظمة، و 
أیـة صـورة مـن صـور عـدم وعلى وجه الخصوص فإن علیهم مراعـاة أعلـى درجـات السـلوك األخالقـي، والسـعي لتفـادي 

  الصحة العالمیة.منظمة وخدمة االنتخابیة اللیاقة، وضمان الفصل الواضح بین أنشطة الحملة 
 

 هل یواصل موظفو منظمة الصحة العالمیة المقترحون لمنصب المدیر العام أداء مهامهم في المنظمة؟ -١٣
المرشــحین الــداخلیین  أن تطلــب مــنأعلمــت المــدیرة العامــة المجلــس فــي دورتــه الثامنــة والثالثــین بعــد المائــة أنهــا تعتــزم 

إجـازة خاصـة بنصـف  مـنحهماستنفاد استحقاقاتهم من اإلجازات السنویة، اعتبارًا من تاریخ نشر قائمـة المرشـحین، قبـل 
. وفي حال تسـمیة ٢٠١٧ینایر  المرتب إلى حین انتهاء الدورة األربعین بعد المائة للمجلس التنفیذي في كانون الثاني/

حتـى موعـد انعقـاد الـدورة إجـازة خاصـة بمرتـب كامـل  مـنحهمكثـر فـإن المـدیرة العامـة تعتـزم المجلس لمرشح داخلي أو أ
(أي المــدراء  مــوظفي المنظمــة مــن المســؤولین المنتخبــین ه لــن یكــون علــىأنــ غیــرالســبعین لجمعیــة الصــحة العالمیــة. 

 اإلقلیمیون) الحصول على إجازة خاصة نظرًا إلى وضعهم ووظیفتهم.
 

 قواعد السلوك وعلى من تنطبق؟ ما هي مدونة -١٤
كبیــان غیــر ملــزم بشــأن الممارســات المناســبة  ١٨-٦٦ج ص عاعتمــدت جمعیــة الصــحة مدونــة قواعــد الســلوك بــالقرار 

خــالل العملیــة االنتخابیــة. وتهــدف المدونـــة إلــى تــرویج اعتمــاد عملیــة صـــریحة، وعادلــة، ومنصــفة، وشــفافة النتخـــاب 
. وتنطبـــق المدونـــة علـــى كـــل الـــدول األعضـــاء، والمحـــددةمـــن المتطلبـــات العامـــة تحدیـــد عـــدد المـــدیر العـــام مـــن خـــالل 

 والمرشحین، واألمانة طیلة العملیة االنتخابیة.
 

التـي قـدمتها خـالل السـنوات  المعونـةعـن المـنح أو أمـوال  اإلفصاحلدول األعضاء المقترحة للمرشحین لهل ینبغي  -١٥
 القلیلة الماضیة؟

أن على الدول األعضاء التي تقترح أشخاصًا لمنصـب المـدیر العـام أن تنظـر فـي اإلفصـاح  على تنص مدونة السلوك
افیة التامــة فالتــي قــدمتها إلــى الــدول األعضــاء األخــرى خــالل العــامین الســابقین لضــمان الشــ عــن المــنح وأمــوال المعونــة

 والثقة المتبادلة بین الدول األعضاء.
 

 األعضاء إلى أیة قیود؟هل یخضع سفر المرشحین إلى الدول  -١٦
ینبغــي أن یكــون محــدودًا لتجنــب النفقــات  بالحملــة االنتخابیــةتــنص مدونــة الســلوك علــى أن ســفر المرشــحین المتعلــق 

وینبغي النظـر فـي اسـتخدام اآللیـات القائمـة  المفرطة التي قد تؤدي إلى عدم المساواة بین الدول األعضاء والمرشحین.
 لعقد االجتماعات وغیرها من األنشطة الترویجیة. (مثل جلسات اللجان اإلقلیمیة والمجلس التنفیذي وجمعیة الصحة)
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 تسمیة المجلسالفترة الفاصلة بین اإلفصاح عن الترشیحات و  :ثالثاً 
 
 ؟ینبغي القیام بهما هو السبب في اشتراط الفحص الطبي ومتى  -١

، فــإن علــى المــدیر العــام أن یطلــب ١٩ق١٢٠م تات الترشــیح وبموجــب القــرار بعــد انقضــاء الموعــد النهــائي لتقــدیم طلبــ
إلـى  المدیر العام، والخدمات الصحیة والطبیـة فـي المنظمـة، واسترعاء انتباه ،طبي صالمرشحین الخضوع إلى فح من

المقتـرحین یتمتعـون باللیاقـة  بغیة التأكد من أن المرشـحین النموذج المستكمل للفحص الطبي لمنظمة الصحة العالمیة،
إلـى  تقـدیم تقریـراً ویقوم مدیر الخدمات الصحیة والطبیة بدوره  المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة.البدنیة الجیدة 

یتمتعون باللیاقـة البدنیـة الجیـدة المشـترط توفرهـا فـي یبدو أم ال أن المرشحین ان رئیس المجلس التنفیذي بشأن ما إذا ك
 ، ویبلغ الرئیس المجلس وفقًا لذلك.كافة موظفي المنظمة

 
 ومنتدى المرشحین؟ منتدى اإلنترنت ما هو الفرق بین -٢

هو منتدى إلكتروني لألسئلة واألجوبة وهو مفتوح أمام كل الدول األعضاء والمرشحین ممن یرغب  اإلنترنتإن منتدى 
للمرشحین لتعریف الدول األعضاء بأنفسهم وبرؤیتهم على قـدم  مباشرةفي المشاركة. أما منتدى المرشحین فهو منصة 
 .والدول األعضاء المنتسبةالمساواة، وهو مفتوح أمام كل الدول األعضاء 

 
 یستغرقان؟ من الوقت ومنتدى المرشحین وكم اإلنترنتُیعقد منتدى سمتى  -٣

تشرین األول/ أكتوبر إلى یـوم  ٢٤موقع المنظمة اإللكتروني من یوم االثنین الموافق  على اإللكترونيسُیفتتح المنتدى 
  .٢٠١٦/ أكتوبر األولتشرین  ٣٠األحد الموافق 

 
مكتــب المجلــس مدتــه  أعضــاء. ویحــدد ٢٠١٦/ أكتــوبر األولتشـرین  ١وسـیبدأ منتــدى المرشــحین یــوم الثالثــاء الموافــق 

 الفعلیة بناًء على عدد المرشحین، ولكن مدته لن تتجاوز ثالثة أیام. 
 

 كیف سُیدار منتدى المرشحین؟ -٤
 ٦٠لــك األســئلة واألجوبــة لمــدة كلیــة قــدرها دقیقــة كحــد أقصــى، وتعقــب ذ ٣٠ســیقدم كــل مرشــح عرضــًا إیضــاحیًا لمــدة 

 أثنــاءكــل مرشــح األســئلة التــي ســُتطرح علــى إلــى إعــداد  والــدول األعضــاء المنتســبةدقیقــة. وســُتدعى الــدول األعضــاء 
 وسیتحدد ترتیب المقابالت واألسئلة الموجهة إلى كل مرشح بالقرعة. العرض األولي.

 
 منتدى المرشحین؟هل یمكن للجمهور العام المشاركة في  -٥

ـــدول األعضـــاء المنتســـبة.منتـــدى المرشـــحین تقتصـــر المشـــاركة فـــي  ـــدول األعضـــاء وال ـــى ال وســـتُبث وقـــائع منتـــدى  عل
 المرشحین في موقع المنظمة اإللكتروني بكل اللغات الرسمیة.

 
 هل سُیمنح المرشحون المشاركون في منتدى المرشحین الدعم الخاص بالسفر؟ -٦

مة المجلس التنفیذي في دورته الثامنـة والثالثـین بعـد المائـة أنـه اسـتنادًا إلـى الممارسـات القائمـة فـإن أعلمت المدیرة العا
األمانة ستقدم الدعم الخاص بالسفر إلى المرشحین المشاركین في منتدى المرشحین في جنیف. ویتألف هذا الدعم من 

 للمشاركة في المنتدى.وبدل المعیشة الیومي طیلة الوقت الالزم  )السیاحیةاالقتصادیة (تذكرة طائرة على الدرجة 
 
التـي سـیجري هل سُیمنح المرشحون الدعم الخاص بالسفر لحضور الـدورة األربعـین بعـد المائـة للمجلـس التنفیـذي  -٧

 فیها الترشیح؟
منصــوص علیهــا فــي النظــام ســتوفر األمانــة الــدعم الخــاص بالســفر للمرشــحین الــذین ســیقابلهم المجلــس وفقــًا للعملیــة ال

 الداخلي.
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 هل ستنشر السیر الذاتیة للمرشحین والمعلومات األخرى على المأل؟ -٨
علــى موقــع منظمــة الصــحة العالمیــة علــى خــالف ذلــك فــي االقتــراح المقــدم فــإن األمانــة ستنشــر صــراحة مــا لــم ُیــنص 

المعلومات المتعلقة بالمرشحین، بما في ذلك السیر الذاتیة والتفاصیل األخرى لمؤهالتهم وخبـراتهم علـى نحـو مـا وردت 
 المواقع اإللكترونیة الفردیة، إن وِجدت.من الدول األعضاء، وكذلك معلومات االتصال بهم والوصالت إلى 

 
 ب المجلس والتعیین من ِقبل جمعیة الصحةمن جان التسمیة :رابعاً 

 
 التســمیةالمجلــس التنفیــذي وجمعیــة الصــحة التــي تجــري فیهــا عملیتــا  اجتماعــاتهــل بإمكــان المرشــحین حضــور  -١

 والتعیین؟
 التـي الصـحة وجمعیـة التنفیـذي المجلـس ینبغي على الُمرشَّحین عدم حضور اجتماعاتتنص مدونة قواعد السلوك أنه 

وینسـجم ذلـك مــع  حتـى وٕان كـانوا مـن أعضـاء وفــود الـدول األعضـاء. المـدیر العــام وتعیینـه، تسـمیة عملیتـا فیهـا تجـري
 العرف السائد الذي اتُبع في االنتخابات السابقة.

 
 ما هو "الفرز األولي" للمرشحین؟ -٢

، وذلـك عـادة فـي صـبیحة المائـةإن "الفرز األولي" هو الخطوة األولى التـي سـیتخذها المجلـس فـي دورتـه األربعـین بعـد 
المعـاییر التـي اعتمـدتها جمعیـة الصـحة. وتقتصـر ب یفـونالیوم الثـاني، وتهـدف إلـى اسـتبعاد أولئـك المرشـحین الـذین ال 

مثـل هـذه المعـاییر فـي ب یفـونتحدیـد مـا إذا كـان هنـاك توافـق فـي اآلراء علـى أن مرشـحًا أو أكثـر ال  هذه المرحلة علـى
 والمعلومات الداعمة األخرى التي قدمتها الدول األعضاء المرشِّحة.ضوء السیر الذاتیة 

 
 للمرشحین؟ الموجزةكیف سیضع المجلس القائمة  -٣

یجــب فیهــا علــى األعضــاء  متتالیــةعملیــات اقتــراع مؤلفــة مــن خمســة مرشــحین عبــر  مــوجزةقــرر المجلــس وضــع قائمــة 
ویـتم اسـتبعاد  قـل مـن خمسـة أسـماء باطلـة والغیـة.أل أوألكثـر  األصـوات المعطـاةالتصویت لخمسة مرشـحین. وتعتبـر 

مـــن ٪ ١٠ أقـــل مـــن علـــى یحصـــلونعلـــى أقـــل عـــدد مـــن األصـــوات وكـــذلك أي مرشـــحین المرشـــحین الـــذین یحصـــلون 
  إلى أن یتبقى خمسة مرشحین فحسب.األصوات المدلى بها 

 
 ما هو عدد المرشحین الذین یسمیهم المجلس لتنظر فیهم جمعیة الصحة؟ -٤

لتنظـر فـیهم جمعیـة  المـوجزةُیسمي المجلـس عـددًا یصـل إلـى ثالثـة مرشـحین مـن بـین المرشـحین المـدرجین فـي القائمـة 
الصــحة. وفــي الحــاالت االســتثنائیة التــي ال تكــون فیهــا تســمیة ثالثــة مرشــحین ممكنــة، كالحالــة التــي یكــون فیهــا هنــاك 

 رر تسمیة عدد یقل عن ثالثة مرشحین.مرشح واحد فقط أو مرشحان اثنان، فإن المجلس یمكن أن یق
 
 ما هي المعاییر التي سیستخدمها المجلس في تقییم المرشحین؟ -٥

مــع التشــدید ، الــواردة أدنــاهفــإن المرشــحین الــذین یســمیهم المجلــس یجــب أن یفــوا بالمعــاییر  ١٥-٦٥ج ص عوفقــًا للقــرار 
والنزاهـة، وضــرورة المراعـاة الواجبـة للتمثیــل الجغرافـي العــادل، فـي الوقـت ذاتــه علـى األهمیــة البالغـة للمـؤهالت المهنیــة 

 وكذلك التوازن بین الجنسین:
 الصـــحة مجـــال فـــي الخبـــرة ذلـــك فـــي بمـــا الصـــحة، میـــدان فـــي قویـــة تقنیـــة خلفیـــة المرشـــح لـــدى تكـــون أن (أ)

  العمومیة؛
  الدولیة؛ الصحة مجال في واسعة خبرة المرشح لدى تكون أن (ب)
  واضحة؛ قیادیة وخبرات مهارات المرشح لدى تكون أن (ج)
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  والدعوة؛ التواصل مجالي في ممتازة مهارات المرشح لدى تكون أن (د)
  التنظیمیة؛ اإلدارة مجال في واضحة مؤهالت المرشح لدى تكون أن )ه(

  والسیاسیة؛ واالجتماعیة الثقافیة بالفروق وعي المرشح لدى یكون أن (و)
  وأهدافها؛ المنظمة برسالة قوي التزام المرشح لدى یكون أن (ز)
  المنظمة؛ موظفي جمیع في توافرها یلزم التي الجیدة الصحیة باللیاقة المرشح یتمتع أن (ح)
 وجمعیــة التنفیــذي المجلــس عمــل لغــات مــن األقــل علــى واحــدة للغــة كافیــة إجــادة المرشــح لــدى تكــون أن (ط)

 .الصحة
 
 ؟ستقدمه األمانة للمرشحین الذین یسمیهم المجلسما هو نوع الدعم الذي  -٦

وســتتولى طلــب، وبطریقــة شــفافة. العلــى  بنــاءً و المجلــس التنفیــذي علــى قــدم المســاواة،  یــتم ترشــیح المرشــحین مــن جانــب
األمانة تحدیدًا إنشاء "مركز اتصال" یجیب أو یسّهل اإلجابة على أي طلـب بشـأن الحصـول علـى معلومـات قـد یرغـب 
المرشــحون المقترحــون لشــغل منصــب المــدیر العــام فــي توجیهــه إلــى المنظمــة. وضــمانًا لتحقیــق اإلنصــاف والشــفافیة، 

 .جمیع إجابات األمانةعلى  كل المرشحین اطالعسیجري 
 
 شفوي أمام جمعیة الصحة؟ توضیحي عرض إجراءالمرشح  هل یستطیع -٧

أن یتحــدث المرشــحون الــذین یقتــرحهم المجلــس لشــغل منصــب المــدیر والســتون جمعیــة الصــحة العالمیــة التاســعة قــررت 
 علــى أســاس أن یكــون العــام لمنظمــة الصــحة العالمیــة أمــام جمعیــة الصــحة قبــل التصــویت علــى تعیــین المــدیر العــام،

 دقیقــة، وأن ُیحــدد ترتیــب إلقــاء البیانــات بالقرعــة، وأال تكــون هنــاك أیــة أســئلة وأجوبــة بعــد ١٥الوقــت المخصــص لــذلك 
 .أن تُبث البیانات على موقع المنظمة اإللكتروني بجمیع اللغات الرسمیةو  ،اإلدالء بالبیانات

 
 من الذي یحق له التصویت أثناء جمعیة الصحة؟ -٨

التــي تــم وقــف  األعضــاء الــدول، باســتثناء التصــویت أثنــاء جمعیــة الصــحةالحــق فــي  األعضــاءالــدول ســیكون لجمیــع 
 )٩انظر السؤال رقم ( من دستور منظمة الصحة العالمیة. ٧وفقًا للمادة ها الخاصة بالتصویت امتیازات

 
 ماذا یحدث في حالة وقف امتیازات التصویت الخاصة بإحدى الدول األعضاء؟ -٩

 األعضاء التي تم وقف امتیازاتها الخاصة بالتصویت أن تصوت على تعیین المدیر العام.لن یحق للدول 
 

 ما هي األغلبیة المطلوبة للتعیین من جانب جمعیة الصحة؟ -١٠

أغلبیـة الثلثـین وهذا األمر معرَّف في النظام الداخلي على أنـه  یتم تعیین المدیر العام الجدید بأغلبیة واضحة وقویة.
فـي االقتـراعین األولـین؛ وأغلبیـة الـدول األعضـاء فـي منظمـة الصـحة أو أكثر من األعضاء الحاضـرین والمصـوتین 

 .الرابعـة  االقتـراع عملیةالعالمیة أو أكثر في االقتراع الثالث؛ وأغلبیة األعضاء الحاضرین والمصوتین أو أكثر في 
 عن ذلك إذا ما قام المجلس بتسمیة أقل من ثالثة أشخاص. وسیتم تطبیق إجراء مختلف بصورة طفیفة

 
 كیف ستجري عملیة التصویت في المجلس وجمعیة الصحة؟ -١١

ذي مردودیة ومأمون للتصویت فإن عملیة تسمیة وتعیین المدیر العام ستتم من خالل نظام  ٢-٦٧ج ص عوفقًا للقرار 
والتاســعة بعــد المائــة عملیــات تصــویت صــوریة فــي الــدورتین الثامنــة والثالثــین فــي  اإللكترونــي. وقــد اختُبــر هــذا النظــام

وسـیتلقى أعضـاء المجلـس  .جمعیـة الصـحة العالمیـة التاسـعة والسـتینوالثالثین بعد المائة للمجلس التنفیذي وكذلك في 
 التصویت اإللكتروني. قبل الدورة التاسعة والستین لجمعیة الصحة مجموعة من اإلرشادات بشأن كیفیة تشغیل معدات
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 ماذا یحدث في حالة رغبة دولة عضو في تعلیق الجلسة التي یتم فیها التصویت؟ -١٢
إن النظام الداخلي للمجلس التنفیذي والنظام الداخلي لجمعیة الصحة یحوالن دون قیام أیة دولة عضو بمقاطعة عملیة 
التصــویت إال بخصــوص نقطــة نظــام فیمــا یتعلــق بــإجراء التصــویت فعلیــًا. ومــع ذلــك فــإن مــواد النظــام الــداخلي تســمح 

ویبت المجلس التنفیذي وجمعیة الصحة في الطلبات من هذا . أیضًا بتقدیم اقتراح لتعلیق الجلسة بین جولتي التصویت
 القبیل طبقًا للنظام الداخلي.

 
 متى ُتعتبر الدولة العضو "غائبة"؟ -١٣

حاضرة في  الدولة العضو سیسجل نظام التصویت اإللكتروني الدولة العضو على أنها "غائبة" عن االقتراع إذا لم تكن
أو إذا لـــم تـــدخل رقـــم تعریـــف  ؛ و/(touchpad)لوحـــة لمـــس ذا لـــم تجمـــع إ / أوالقاعـــة التـــي یجـــري فیهـــا التصـــویت؛ و

 دل بصوت أو إذا امتنعت بین افتتاح عملیة التصویت وٕاغالقها.لم تُ إذا أو  شخصي؛ و/
 

 السبعین؟عضو حضور جمعیة الصحة العالمیة على أیة دولة ماذا سیحدث إذا تعذر  -١٤
إذا تعـــذر علـــى أیـــة دولـــة أن تكـــون ممثلـــة فـــي جمعیـــة الصـــحة العالمیـــة الســـبعین فلـــن تـــتمكن تلـــك الدولـــة العضـــو مـــن 

 المشاركة في التصویت، وبالتالي سُتعتبر "غائبة".
 

 ماذا سیحدث إذا تغیبت أیة دولة عضو عن إحدى جوالت التصویت؟  -١٥
الدولة العضو "غائبة"، وبالتالي لـن ُتحسـب ضـمن  التصویت سُتعتبر تلكإذا تغیبت أیة دولة عضو عن إحدى جوالت 

وال ُتحـرم أیـة دولـة عضـو  "الدول األعضاء الحاضرة والمشتركة في التصویت" أثناء تلك الجولة من جوالت التصـویت.
 تتغیب عن إحدى جوالت التصویت من التصویت في جوالت التصویت األخرى.

 
 شرح أسباب تصویتها بعد إعالن النتائج؟أیة دولة عضو في سیحدث إذا رغبت  اماذ -١٦

إن شــرح أســباب التصــویت ُیعتبــر، مــن حیــث المبــدأ، أمــرًا ال یتســق مــع طبیعــة االقتــراع الســري. لــذا نــدعو الوفــود إلــى 
 االمتناع عن شرح أسباب تصویتها بعد انتهاء التصویت.

 
 تعطل نظام التصویت اإللكتروني؟ ةسیحدث في حال ماذا -١٧

في حالة تعذر استخدام نظام التصویت اإللكتروني في بعض أو كل جوالت  احتیاطي ورقي ستكفل األمانة توافر نظام
 التصویت. 

 
 متى تبدأ فترة والیة المدیر العام الجدید؟ -١٨

فــي  تبــدأ فتــرة والیــة المــدیر العــام الجدیــدســوف . و ٢٠١٧یونیــو  حزیــران/ ٣٠للمــدیرة العامــة فــي  الحــاليالعقــد  ینتهــي
 .٢٠١٧تموز/ یولیو  ١

 
إلـى بـدء  ٢٠١٧مـایو  الدورة السبعین لجمعیة الصـحة العالمیـة فـي أیـار/ من الممتدةكیف سُتدار الفترة االنتقالیة  -١٩

 ؟لمنصبه المدیر العام الجدید تولي
 الواقعــة بــین تعیینــه مــن جانــب جمعیــة الصــحة العالمیــة فــي أیــار/ســتقدم األمانــة الــدعم للمــدیر العــام الجدیــد فــي الفتــرة 

 تیسیر عملیة االنتقال إلى أقصى حد ممكن. تولیه لمنصبه، وذلك من أجلبدء و  ٢٠١٧ مایو
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