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 ١١٨/١٩م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٦ مايو/  أيار٢٦   المائة بعد  عشرةالثامنةالدورة 
  EB118/19  األعمال المؤقت  من جدول ١٠البند 

  
  
  
  

   لمنظمة الصحة العالميةنائب المدير العام
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
 
تحل "، إلى األمانة أن ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٣قودة في طلب المجلس التنفيذي، في دورته االستثنائية المع      -١

 وقد جاء ذلك الطلب في سياق مداوالت المجلـس بـشأن            ١".مشكلة نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية      
  . EBSS/2تعيين نائب المدير العام المشار إليه في الوثيقة 

  
تاريخ التعيينات  ) ١: (يتعلق بأمور منها   من أعضاء المجلس إلى استيضاح األمانة فيما         عددوقد سعى     -٢

الشروط التي تحكـم توظيـف نـواب المـديرين     ) ٢(؛ صحة العالميةل منظمة افيالخاصة بنائب المدير العام    
  .وهذه القضايا من بين المسائل التي يجري التصدي لها أدناه. عملية تعيين نائب المدير العام) ٣(العامين؛ 

  
  تاريخ

  
تـم شـغله    تاحة على أن منصب نائب المدير العام في منظمة الصحة العالمية قد             تنص السجالت الم    -٣

طوال أربعة وأربعين عاماً تقريباً من أصل السنوات الثماني والخمسين التي مرت من عمر المنظمة تم شـغل                  
 ملحـق   وذلك ال يشمل التعيين المشار إليه في      . منصب نائب المدير العام أثناء عامين منها على أساس مؤقت         

  .EBSS/2الوثيقة 
  
أغسطس /  آب ١ إلى   ١٩٥٠أغسطس  /  آب ٢١وعلى األخص، تم شغل منصب نائب المدير العام من            -٤

أغسطس /  آب ٢١الدكتور بيير دورول من     : وخالل تلك الفترة شغل ذلك المنصب ثالثة موظفون هم        . ١٩٩٢
 إلى ١٩٧٣نوفمبر /  تشرين الثاني١ ن والدكتور توماس المبو م؛١٩٧٣أكتوبر /  تشرين األول٣١ إلى ١٩٥٠

 ؛)لدكتور دورول ذلـك المنـصب      شغل خاللها ا   ١٩٧٤في عام    فيما عدا فترة قصيرة    (١٩٨٨يوليو  / تموز ١
 تقلد الدكتور محمد عبـد المـؤمن ذلـك    ١٩٩٢أغسطس /  آب١ إلى ١٩٨٨يوليو /  تموز٢١وفي الفترة من    

  .المنصب
  
  
  

                                                      
  .٣/م ت د إالمقرر اإلجرائي    ١
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ن المديرين العامين المساعدين منصب نائب المدير العام في الفترة          وعالوة على ذلك، فقد شغل اثنان م        -٥
، تم تعيينهما نائبين للمدير العام على أساس مؤقـت    ١٩٩٨يوليو  /  تموز ٢١ إلى   ١٩٩٦يونيو  /  حزيران ١من  
ـ  ٢١ إلـى    ١٩٩٧مايو  /  أيار ١ ومن   ١٩٩٧مايو  /  أيار ١ إلى   ١٩٩٦يونيو  /  حزيران ١من   يوليـو  / زو تم

  .توالي، على ال١٩٩٨
  

 شروط التوظيف
 
شروط توظيف نائب المدير العام وفقاً للنظام األساسي للموظفين والئحة موظفي منظمة الصحة             تحدد    -٦

  .العالمية
  
رواتب نائب المـدير العـام، والمـديرين        " من النظام األساسي للموظفين على أن        ١-٣وتنص المادة     -٧

ي تحديدها من قبل جمعية الصحة العالمية بناء على توصية يتقدم           العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين يجر    
  ".بها المدير العام وبمشورة من المجلس التنفيذي

  
وتعد مناصب المدير العام، ونائب المدير العام والمديرين اإلقليميين والمديرين العامين المساعدين كلها         -٨

م األمـم  ل هذه الفئة غير المحددة الدرجات في نظـا   وهناك ثالثة مستويات داخ   . مناصب غير محددة الدرجات   
فيأتي المديرون اإلقليميون والمديرون العامون المساعدون في المستوى األول، ويأتي نائـب            . المتحدة الموحد 

وقد درجت جمعية الصحة، عند . المدير العام في المستوى الثاني في حين يأتي المدير العام في المستوى الثالث
صحة لألمناء العامين المساعدين    لة ا يع المحددة من قبل جم    مستوياتتحديد رواتب تلك المستويات، على اتباع ال      

وجرت العادة على أن تتولى جمعية الصحة تحديـد          ).المستوى الثاني (الء األمين العام    ووك) المستوى األول (
راتب المدير العام عند مستوى يعادل راتب الرئيس التنفيذي لكل كيان من سائر الكيانات الكبرى في منظومـة          

أو اليونيسيف أو برنـامج األمـم المتحـدة         ) الفاو(لمتحدة مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة        األمم ا 
  .اإلنمائي

  
 وهو بالتالي في حاجة إلى مراجعـة      ١٩٩٨ في عام    ،وقد تم تحديد راتب نائب المدير العام، آخر مرة          -٩

وسيطرح . ك الذين قد يشغلونه في المستقبل     سواء بالنسبة إلى شاغل منصبه في الوقت الحالي أو بالنسبة ألولئ          
مقترح مناسب في هذا الصدد على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة وعلى جمعية الصحة                 

  .العالمية الستين
  

  عملية التوظيف
  
المدير العام هو المـسؤول الفنـي واإلداري األعلـى          " من دستور المنظمة على أن       ٣١المادة  تنص    -١٠

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

  ".الموظفين حسب الحاجة
  
من قبل المديرين العامين لدى ممارسة سلطتهم بموجـب          فقد تم تعيين نواب المديرين العامين        ،وعليه  -١١

  .أحكام دستور المنظمة والنظام األساسي للموظفين
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  الوضع الراهن
  

 في أعقـاب    ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٢بدأ الدكتور نوردستروم االضطالع بمهامه كنائب للمدير العام في            -١٢
وقد تـولى المجلـس التنفيـذي       . بالنيابة في ذلك الحين   القرار الذي اتخذه المدير العام كما أصبح مديراً عاماً          

استعراض الوضع وعمد، في ممارسته للسلطة التي خُولها، إلى تعيين الدكتور نوردستروم مديراً عاماً بالنيابة               
وسينتهي تعيينه سواء في منصب نائب المدير العام أو منصب المدير العام بالنيابة عند تقلـد                . في اليوم التالي  

  .وعندها يعود الدكتور نوردستروم إلى منصبه كمدير عام مساعد. ير العام الجديد ألعباء منصبهالمد
  

  خالصة
  

من الواضح أن قرار تعيين أو عدم تعيين نائب للمدير العام قد اتخذ من قبل المديرين العامين استناداً                    -١٣
  .إلى ما كانوا يعتقدونه من آراء حول كيفية إدارة المنظمة

  
من الواضح أيضاً، مع ذلك، أن هناك حاجة إلى تفادي ظهور أي شك أو ريبة فيمـا يتعلـق بـذلك                     و  -١٤

  .المنصب
  
. وبناء عليه، فإن جداول مالك المنظمة ستبرز اآلن منصب المدير العام سواء تم شـغله أولـم يـتم                    -١٥

 يـتم علـى مـستوى       وعالوة على ذلك سيجري تعديل الئحة الموظفين لضمان اإلعالن فوراً عن أي تعيـين             
  .الوظائف غير المحددة الدرجات

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -١٦
  
  
  

=     =     =  


