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  :المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  ١٩ق١٢٠م ت ألحكام القرار وفقاًتقرير مقدم 

  
  

  مانةتقرير من األ
  

  
، فـي تقريـر     ٢٠٠٧يناير  /  في كانون الثاني    بعد المائة  أثناء دورته العشرين  نظر المجلس التنفيذي،      -١

قدمته األمانة وتناول عدداً من القضايا التي ناقشها المجلس في دورته االستثنائية ودورته الثامنة عـشرة بعـد                  
   واعتمـد المجلـس القـرار       ١. لـي  -ر جونـغ ووك      الوفاة المفاجئة للمدير العام الراحل الـدكتو       إثرالمائة  

 دورة المجلس الحادية والعشرين بعد      إلى أن يقدم المدير العام تقريراً     الذي طلب جملة أمور منها       ١٩ق١٢٠م ت 
المائة عن التناوب الجغرافي على منصب المدير العام، وعن اشتراط تعيين نائب للمدير العام، مـع مراعـاة                  

  . أعضاء المجلسن قبل م عنهاالمعرباآلراء 
  

  التناوب الجغرافي على منصب المدير العام
  

  معلومات عامة
  
 المجلس التنفيذي في    قبلنوقشت قضية التناوب الجغرافي على منصب المدير العام للمرة األولى من              -٢

ـ     المجلس  وتلبية لطلب   . ٢٠٠٦مايو  / دورته الثامنة عشرة بعد المائة في أيار       د مـن   الحـصول علـى المزي
تابعة لمنظومة األمـم    الخرى  األمنظمات  اللممارسات المتبعة في    الخاصة با المعلومات، بما في ذلك المعلومات      

المتحدة، ُأبلغ المجلس في دورته العشرين بعد المائة بأن المديرين العامين السبعة الذين تولوا المنـصب منـذ                  
 وبـأن   أصل األقاليم الجغرافية الستة التابعـة للمنظمـة،       ثالثة أقاليم من    إنشاء منظمة الصحة العالمية أتوا من       

ـ         المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة ال       تها اتنص دساتيرها وال قواعدها ذات الصلة وال ممارس
  ٢. ذلك بأية طريقة أخرىتتوخىالراسخة على التناوب الجغرافي على منصب الرئيس التنفيذي، وال 

  
أكد بعض أعضاء المجلس مجـدداً علـى         التي جرت في الدورة العشرين بعد المائة         وأثناء المناقشات   -٣

اهتمامهم بتعديل النظام الداخلي لكي يكفل في المستقبل التناوب بانتظام على منصب المدير العام بـين أقـاليم                  
قاليم لـضمان   بين األ " تكافؤ الفرص "كر لهذا الطلب هو ضرورة      وكان السبب الرئيسي الذي ذُ    . المنظمة الستة 

                                                      
رة ، المحضر الموجز للجلسة الثانية عشرة للدو٢/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م - ١١٩/٢٠٠٦م تانظر الوثيقة    ١

 ).النص اإلنكليزي(، ١، والمحضر الموجز للجلسة الثالثة عشرة، الفرع ٤العشرين بعد المائة، الفرع 
 .١٢٠/٣٠م تانظر الوثيقة    ٢
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أيدوا النظـام    آخرين   بيد أن هناك أعضاء   . العدالة وإعطاء فرصة النجاح للمرشحين المؤهلين من األقاليم كافة        
 أن اختيار أكفأ المرشحين ينبغي أن يظـل هـو االعتبـار             إلى مشيرينتعيين المدير العام،    الحالي المتبع في    

  .لة في مفهوم التناوب الضوء على بعض المشكالت المتأصومسلطين، الرئيسي
  

  االعتبارات الدستورية
  
 على ترشيح من المجلس     عين جمعية الصحة المدير العام بناء     تُ"  أن  من الدستور على   ٣١تنص المادة     -٤

ذات طابع عام للغاية فيما يتعلق بـشروط وإجـراءات          عد هذه المادة     ومن ثم تُ   .".وفقاً لما قد تحدده من شروط     
كي تحدد الشروط التي تنظم التعيين وظروف العمل في منصب المدير           معية الصحة   ك لج األمر مترو التعيين، ف 

 من الدستور والتي تـنص علـى أن االعتبـار           ٣٥ر على ضوء المادة      هذا الحكم ينبغي أن يفس     بيد أن  .العام
ة وطـابع   ضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاه       ... "الرئيسي في استخدام موظفي المنظمة هو       

وظفين على أوسـع أسـاس جغرافـي        ويجب كذلك أن تراعى أهمية اختيار الم      . التمثيل الدولي لألمانة العامة   
العالميـة بيـان إجـراءات       من النظام الداخلي لجمعية الـصحة        ١١٤ إلى ١٠٨رد في المواد من     وي". .ممكن

.  الترشيح إجراءاتفيذي هي التي تحكم      من النظام الداخلي للمجلس التن     ٥٢، في حين أن المادة      وشروط التعيين 
منصب المدير العام شخـصاً     لكل دولة عضو أن ترشح ل     "وتنص هذه المادة األخيرة في فقرتها الثانية على أن          

  "....، أكثر أو
  
٥-  بأن عملية التناوب اإلقليمي على منصب       االحتجاج على ذلك فإنه من المنظور الدستوري يمكن         وبناء 

ي شـرط   ومع ذلك ففي الوقت نفسه يمكن أل      .  من الدستور  ٣١تتوافق مع األحكام العامة للمادة      المدير العام ال    
يقضي بالتناوب على منصب المدير العام بانتظام بين األقاليم وفقاً لنمط محدد سلفاً أن يثير هاجسين في                 قانوني  

 إقليم معين بما يتسق مع      إلى  الترشيح على المرشحين المنتمين    قصرويتمثل الهاجس األول في     . هذا المضمار 
 بالنسبة  ثانوياًعتبر التمثيل الجغرافي أمراً     ، حيث ي  ٣٥ الهرمي الواضح للمعايير التي تنص عليها المادة         الترتيب

  .تمثل في ضمان أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهةم االعتبار الرئيسي الإلى
  
رشح لمنصب المدير العام على الدول األعضاء       أما الهاجس الثاني فيتمثل في قصر الحق في اقتراح م           -٦

السيادة بين الدول   تساوي   إقليم معين، بما يتسق مع مبدأ        من  فقط  إقليم معين، أو اقتراح المرشحين     إلىالمنتمية  
 الرئيـسي فـي    العملي  وهذا هو المبدأ األساسي الذي تقوم عليه منظومة األمم المتحدة، ويتمثل أثره            .األعضاء
نص علـى    منظمة دولية في ممارسة حقوق والتزامات العضوية، ما لم ي          ةالدول األعضاء في أي    بين   التساوي

 بأن اقتراح مرشح لمنـصب المـدير        يمكن االحتجاج وفي هذا الصدد    . خالف ذلك في دستور المنظمة المعنية     
ا الحـق أو     وال المجلس تقليص هذ    ليس بإمكان جمعية الصحة    من حقوق العضوية، وأنه      هو حق أساسي  العام  
ومن الناحية األخرى فإن إجراء تقدير أدق ألثر أي .  دون وجود حكم صريح ينص على ذلك في الدستورتقييده

يمكـن  و. محددة للنظام المعني  السمات  ال يعتمد على     هو أمر  نظام للتناوب اإلقليمي في حقوق الدول األعضاء      
، ولكنـه،   مرشح األعضاء من الحق في اقتراح       دول في هذا الصدد بأن التناوب اإلقليمي لن يحرم ال         االحتجاج

  .باألحرى، سينظم توقيت ممارسة هذا الحق
  

  القضايا القانونية واإلجرائية الرئيسية
  
لتناوب اإلقليمي عدداً من المسائل التي ينبغي أن ينظـر          ليطرح تحليل األساليب المحتملة لتنفيذ نظام         -٧

الحق في اقتراح   والمسألة األولى هي    .  في هذا الخصوص   ت ملموسة فيها المجلس قبل أن يتسنى إعداد اقتراحا      
 إقليم معين   إلى السماح للدول األعضاء المنتمية      والبديل األول هو   .ويمكن توخي بديلين في هذا الصدد     . مرشح

 أما.  أن يكون هذا المرشح من مواطني إحدى الدول األعضاء في ذلك اإلقليم أيضاً وينبغي،فقط باقتراح مرشح
 مـن   بيد أن من يتم ترشيحه يجب أن يكون        فهو السماح ألي دولة عضو باقتراح مرشح أو أكثر،           اآلخرالبديل  
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 ويمكـن أن يطـرح كـال        .مواطني إحدى الدول األعضاء في اإلقليم الذي يحين دوره بموجب نظام التناوب           
  . المشار إليها في الفقرة السابقة، في السيادةالتساويالبديلين قضية 

  
 ويمكن أن يترك هذا األمر تماماً للتفاوض بين الـدول           .نمط التناوب بين األقاليم   والمسألة الثانية هي      -٨

      األعضاء نظراً ألهميته السياسية، أو أن يعلى الترتيب األلف    حد د بناء     بائي ألسماء األقاليم، أو أن ي د عـن   حـد
التناوب ينبغي أن يراعي االختالف في الحجم بين        ويمكن أيضاً النظر في ما إذا كان نمط         . طريق إجراء قرعة  

  . األقاليمشتى
  
فتـرات  عـدد    إلىمعقدة بشكل خاص، فهي أثر نظام التناوب بالنسبة          وهي مسألة    ،أما المسألة الثالثة    -٩

 فترة واليـة المـدير العـام     أن من النظام الداخلي لجمعية الصحة تنص على ١٠٨فالمادة  . المدير العام  والية
ول األعـضاء تغييـر هـذين     وإذا لم ترد الـد    . على أنه جدير بأن يعاد تعيينه مرة واحدة فقط        ونوات  خمس س 

يتمثل القرار األساسي الذي يجب     و. لتناوب اإلقليمي عدة إمكانيات لتطويعهما مع نظام ل     يمكن توخي   الحكمين ف 
 فترتـي   أمفترة والية واحـدة     اتخاذه في هذا الخصوص في تحديد ما إذا كان دور اإلقليم المعني ينطبق على               

 واحـدة   واليـة  يقصر استحقاق كل إقليم على فتـرة       أنوهناك بديالن يشكالن طرفي نقيض، أال وهما        . والية
 على العكس من ذلك، علـى        أن ينص،  ن مدير عام جديد من األقاليم المتتالية كل خمس سنوات؛ أو،          عّيبحيث ي 

والبديل السابق يمكن .  فقط الذي يمكن ترشيحه لفترة والية ثانية في المنصب هوالموجودالمدير العام يكون أن 
 دور األجهزة   فسيلغي أساساً  االستمرارية في منصب المدير العام، أما البديل األخير          يهدد إمكانية  اعتباره بديالً 

وباإلضافة .  من الدستور  ٣٥ و ٣١ مع المادتين    يتعارضالرئاسية في تعيين المدير العام، ويمكن اعتباره بديالً         
 بفاصل مدته عشر سنوات، األمر الذي يمكن معه         طبق ذلك فإنه يعني أن نمط التناوب اإلقليمي يمكن أن ي          إلى

  .أن يحين دور كل إقليم كل ستين سنة
  
ل المثـال فـإن      سبي فعلى. بين طرفي النقيض هذين   الممكنة  بيد أن هناك عدداً من التباديل والتوافيق          -١٠

   المدير العام الذي يترة والية ثانية، ويمكـن اقتـراح       لتناوب اإلقليمي يمكن أن يكون أهالً لف      لن بموجب نظام    عي
ومع ذلك فإنه في هذه الحالة إذا كـان سـيتم تعيـين             .  فقط آخرين لفترة الوالية هذه من اإلقليم نفسه      مرشحين  

 هـل   فقـط، أو نصب فهل سيكون ذلك التعيين لفترة والية واحدةخر غير المدير العام الموجود في الم  آمرشح  
 شروط سيتم ذلك فيمـا يتعلـق        ةأيبسيكون ذلك الشخص أهالً لفترة والية ثانية أم ال، وإذا كان األمر كذلك، ف             

وإذا . تباعهـا ا مجموعة اإلجراءات التي سيتم      حسبنمط التناوب   رشحين المحتملين؟ وسيلزم تطويع     بسائر الم 
 لفترة والية ثانية سيكون البـديل       ،لتناوب اإلقليمي ن بموجب نظام ل   عي الم ،كن اقتراح ترشيح المدير العام    كان يم 

 سـيتم وإذا ما كان    .  دولة عضو باقتراح مرشحين بصرف النظر عن االنتماء اإلقليمي         ةخر هو السماح ألي   اآل
يمكن اقتراح مرشـحين    ال  ية ثانية، ولكن    فترة وال أيضاً ل  فإنه سيمكن اقتراحه،     اآلخرينتعيين أحد المرشحين    

.  الذي يكون دوره التالي بموجب نظام التناوب اإلقليمـي          ذاته  اإلقليم إال إذا كانوا من   آخرين لفترة الوالية تلك     
ح ، بدالً من ذلك، تعيين المدير العام الموجود في المنصب لفترة والية ثانية فال يمكن أن يرشَّسيعادوإذا ما كان 

 وبناء علـى  .  بموجب نظام التناوب اإلقليمي    يكون دوره التالي  لالنتخابات التالية إال من اإلقليم الذي       أشخاص  
 إرشادات المجلس   إلىذلك هناك بدائل أو تباديل وتوافيق أخرى يمكن توخيها، ولكن ستكون هناك حاجة ماسة               

  .ى فترتي والية علم نظام التناوب سينطبق على فترة والية واحدة ألتحديد ما إذا كان
  

  االعتبارات األخرى
  
ما هو مفهوم مـن تفـاوت       من حيث   " تكافؤ الفرص "نوقشت مسألة التناوب اإلقليمي في سياق ضمان          -١١

بيد أن قدرة البلدان داخل إقليم معين       .  مختلف الحكومات على دعم مرشحيها أثناء الحملة االنتخابية        القدرة بين 
  . األقاليمعلى ذلك عبركتفاوت قدرة البلدان على توفير هذا الدعم قد تتفاوت 
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وقد يتطلب إنشاء نظام للتناوب اإلقليمي إجراء تعديالت على النظام الداخلي لكل من جمعية الـصحة                  -١٢
 اآلثار الدستورية والسياسية الهامة التـي       إلىومع ذلك فإنه بالنظر     .  المختار النموذجوالمجلس التنفيذي، حسب    

عـد جمعيـة الـصحة    على منصب المدير العام تُ بين األقاليم   ظام يقتضي التناوب المنتظم     تترتب على األخذ بن   
ويمكن أن يقدم المجلس التنفيـذي اقتراحـاً        . الجهاز الذي له صالحية إنشاء هذا النظام وتقرير سماته الرئيسية         

  . جمعية الصحةإلى بهذا الخصوص
  

  التعيين اإللزامي لنائب المدير العام
  

  يينعملية التع
  
 الصحة العالمية أو النظام األساسي لموظفيها        منظمة ص في دستور  ال يوجد، في الوقت الحالي، أي ن        -١٣

 تعيين نائب المدير العام بواسطة المديرين العامين في إطار          اآلنحتى  قد تم   و. يقتضي تعيين نائب للمدير العام    
لموظفيها، وعلى أساس تقديرهم لكيفيـة إدارة       ممارستهم لصالحيتهم بموجب دستور المنظمة والنظام األساسي        

  .المنظمة
  

  وخلفية الموضوعاألحكام المعنية في دستور المنظمة والنظام األساسي لموظفيها، 
  
 الفني واإلداري األعلـى     هو المسؤول ... " من دستور المنظمة على أن المدير العام         ٣١المادة  تنص    -١٤

ن المدير العام موظفي األمانة وفقاً للنظام األساسي للموظفين الـذي           يعي" على أن    ٣٥المادة  وتنص  .". للمنظمة
يعـين المـدير العـام     " علـى أن     النظام األساسي للموظفين   من   ١-٤المادة   وتنص   .."تضعه جمعية الصحة  

  .".الموظفين بحسب حاجة المنظمة
  
ربعـين سـنة    ثنتـين وأ  انائب المدير العـام لمنظمـة الـصحة العالميـة طيلـة             غل منصب   وقد شُ   -١٥
 ١. لمدة سنتين تقريبـاً    غل هذا المنصب بصفه مؤقتة     والخمسين، وقد شُ   سنوات وجود المنظمة التسع    من باًتقري

 المـديرة العامـة     عينـت عدم وجود أي نص إلزامي يقتضي تعيين نائب للمدير العام فقـد             من  وعلى الرغم   
وقد رأت أن ذلك في مـصلحة المنظمـة،   . ها منصب مهامهذا المنصب فور توليهافي  باه   - أساموا. أ الدكتور

بـاه دون    - أسـاموا علن تعيين الـدكتور     وقد أُ .  المجلس في شغل هذا المنصب     رغبةووضعت في اعتبارها    
 كانون ٩ وتولى مهامه في ٢،)٢٠٠٦ مايو/  أيار٢٣(تأخير، مثلما طلبه المجلس التنفيذي في دورته االستثنائية 

  .٢٠٠٧يناير / الثاني
  
ها، أو في   يؤدي مهام المديرة العامة إذا تعذر عليها أداؤ        الواجبات األخرى لنائب المدير العام أن        ومن  -١٦

  .يتخذه المجلس التنفيذيذي صلة  بأي قرارحالة خلو منصبها، رهناً 
  

  األساليب المحتملة
  
ـ    المحتمل  مسألة التعيين اإللزامي   ،طرح المجلس، في دورته العشرين بعد المائة        -١٧   نائـب  صب في من

  ٣.تفعيلهاالمدير العام، وكيفية 
                                                      

 . لالطالع على المزيد من التفاصيل١٢٠/٣٠م ت و١١٨/١٩م تانظر الوثيقتين    ١
 .ز للدورة االستثنائية، المحضر الموج١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦م ت -  إ د ت م انظر الوثيقة   ٢
، المحضر الموجز للجلـسة الثانيـة عـشرة للـدورة     ٢/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧م ت -١١٩/٢٠٠٦م تانظر الوثيقة    ٣

 ).النص اإلنكليزي(العشرين بعد المائة، 
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 هـذا   إلـى لجمعية الصحة أن تضيف     " على أن     من النظام األساسي للموظفين    ١-١٢المادة  وتنص    -١٨
 مـن النظـام     ١-٤المـادة    وتنص   .." بالحقوق المكتسبة للموظفين   اإلخاللله دون   النظام األساسي أو أن تعد    

 مـن   ١-١٢وفقاً ألحكام المادة    و.". لموظفين بحسب حاجة المنظمة   يعين المدير ا  " على أن    األساسي للموظفين 
 أو تعديله   إلى هذا النظام   من النظام األساسي للموظفين يمكن اإلضافة        ١-٤النظام األساسي للموظفين والمادة     

  .على هذا النحو للنص على التعيين اإللزامي لنائب المدير العام
 

 النظام األساسي للموظفين من ١-٤ المادة إلى اإلضافة :١الخيار 
  

 من النظام األساسي للمـوظفين يمكـن أن تقـرر           ١-٤في المادة   " بحسب حاجة المنظمة  " عبارة   إلىباإلشارة  
  . النظام عن طريق قرار ينص على تعيين نائب للمدير العامإلىجمعية الصحة اإلضافة 

  
   من النظام األساسي للموظفين١-٤تعديل المادة : ٢الخيار 

  
 مـن النظـام األساسـي     ١-٤تعديل المـادة    لجمعية الصحة    إلزامياً يمكن     أمراً تعيين نائب للمدير العام   لجعل  

  : على النحو التالي،للموظفين
  

  ."يعين المدير العام نائباً للمدير العام ويعين سائر الموظفين بحسب الحاجة"
  
 وتحديـداً   ، مـن الدسـتور    ٣١ة في المادة    كما هي وارد  ولكفالة االحترام التام المتيازات المدير العام         -١٩

 أي قـرار    تتخذ جمعية الصحة  كونه المسؤول الفني واإلداري األعلى للمنظمة، ينبغي أن         الخاصة ب االمتيازات  
المـدير  نائـب   مسؤولية المدير العام عن تحديد مهام       وبما يتوافق مع    من هذا القبيل دون المساس بهذا الحكم،        

  .العام وتفويضه فيها
  
م هو الذي يقـرر     ينبغي أن يظل المدير العا    هل  ) أ (: ما يلي  وقد يرغب المجلس في النظر في تحديد        -٢٠

 أو  ؟ نائباً للمدير العـام     محدد  ما إذا كان ينبغي أم ال أن يشمل هيكل اإلدارة العليا في أي وقت              بناء على تقديره  
  .؟ستمرة أم ال ينبغي ضمان شغل منصب نائب المدير العام بصفة إلزامية ومهل) ب(
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 اإلحاطة علماً بالتقرير وإلى إعطاء المزيد مـن اإلرشـادات فـي هـذا               إلىالمجلس التنفيذي مدعو      -٢١

  .الخصوص
  
  
  

=     =     =  


