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 SSA1/INF. DOC./1  جمعية الصحة العالمية       

  ٢٠٠٦ سبتمبر/  أيلول٦  الدورة االستثنائية األولى 
     من جدول األعمال المؤقت ٢البند 

  
  
  
  

  المدير العام
  

  مذكرة من المستشار القانوني
  

  
 ٢لمادة  لة األولى لجمعية الصحة وفقاً      دعا القائم بأعمال المدير العام بالنيابة إلى عقد الدورة االستثنائي           -١

 مـن القـرار     ٦من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، وذلك بناء على طلب المجلس التنفيذي في الفقرة               
مـن  المائة  وشكّل هذا الطلب إحدى الخطوات التي اتخذها المجلس في دورته الثامنة عشرة بعد              . ٢ق١١٨ت م

ووك لي، وتسريع اإلجراء الخاص بانتخـاب        -ر العام السابق، الدكتور جونغ      أجل مواجهة عواقب وفاة المدي    
  .القادمالمدير العام 

  
  مسائل إجرائية

  
 الدورة االستثنائية، بما في ذلك كونها تنعقـد بعـد           عقدإلى  دعي في ظلها    إن الظروف الخاصة التي       -٢

ترشيح أحد األشخاص  فيها يتمهي الدورة التي اختتام دورة المجلس التاسعة عشرة بعد المائة بيوم واحد فقط، و 
منصب المدير العام، تطرح عدداً من المسائل اإلجرائية التي يرد أدناه ملخص ألهمها من أجل إحاطة الـدول                  ل

  .األعضاء علماً
  
ـ                  -٣ داً وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة االستثنائية فإن القائم بأعمال المدير العام بالنيابة لم يدرج إال بن

، ويتألف  "العامالمدير  "واحداً في جدول األعمال المؤقت، بناء على طلب المجلس التنفيذي، وهو يحمل عنوان              
 ٧ وعمالًَ بأحكام المادة     .، على التوالي  "الموافقة على العقد  "وعنوان  " ينالتعي"ين فرعيين بعنوان    هذا البند من بند   

صر جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية على البنود التـي          من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية يقت      
  .وال يجوز إدراج أية بنود أخرى. يقترحها المجلس

  
فـي  "للرئيس   من النظام الداخلي على انتخاب رئيس لجمعية الصحة وخمسة نواب            ٢٦وتنص المادة     -٤

ومن ثـم   ". تم انتخاب من يخلفونهم   حتى ي "، وعلى أن يظل هؤالء في مناصبهم        "كل دورة من الدورات العادية    
 في دورة عادية سابقة يظلون في مناصبهم نظراً ألن الدورة االستثنائية تُعقد             اُنتخبواالذين  المكتب  أعضاء  فإن  
 مـن قبـل   نتخبوا  وبناء على ذلك فإن الرئيس ونواب الرئيس الخمسة الذين اُ         . الدورة العادية التالية  افتتاح  قبل  

 يتالفـى لمية التاسعة والخمسين سيظلون في مناصبهم طيلة الدورة االستثنائية، وهذا األمر            جمعية الصحة العا  
  . لجنة للترشيحاتوانعقاد تشكيل ضرورةأيضاً 
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ونظراً ألن جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية ال يحتوي إال على بند واحد سيتم تناولـه فـي                    -٥
فإنه ال توجد ضرورة     ،، ولكون الدورة قصيرة للغاية    "ب"وال اللجنة   " أ"لن تجتمع اللجنة    وبالتالي   ،جلسة عامة 

  .عامةاللجنة ال انعقادنشاء وإل
  
وبما أن هذه الدورة من دورات جمعيات الصحة قائمة بذاتها فإن أوراق االعتماد المقدمة من الـدول                   -٦

سعة والخمسين لـم تعـد صـالحة،    األعضاء والدول األعضاء المنتسبة فيما يخص جمعية الصحة العالمية التا    
 سـيتم تعيـين لجنـة       ٢٣ووفقاً للمادة   .  من النظام الداخلي   ٢٢وسيتعين تقديم أوراق اعتماد جديدة طبقاً للمادة        

  .ألوراق االعتماد في بداية الدورة
  
 تـشرين   ٩ صباح يـوم     ، وذلك لن تعقد لجنة أوراق االعتماد إال اجتماعاً واحداً       ونظراً لقصر الدورة      -٧
 تقديم أوراق االعتمـاد     مدعوة بقوة إلى   الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة       ومن ثم فإن  . فمبرنو/ لثانيا

أي الوثائق األصلية الصادرة عن رئيس الدولة أو        (الرسمية الخاصة بأعضاء وفودها أو ممثليها، على الترتيب         
، ))ب(٢٢صة، كما هو مبين في المادة       عن وزير الخارجية أو عن وزير الصحة أو عن أية سلطة أخرى مخت            

  . الدعوةإشعار، كما هو مذكور في ٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني٦ يوم بحلولوذلك 
  

  ) من جدول األعمال المؤقت١-٢البند  (التعيين
  
 من دستور المنظمة على أن تعين جمعية الصحة المدير العام بناء على ترشيح مـن                ٣١تنص المادة     -٨

وستنظر جمعية الصحة في هذا البند من جدول األعمال         .  من شروط   جمعية الصحة  لما قد تحدده  المجلس وفقاً   
 مغلقة من أجل    وتجتمع جمعية الصحة في جلسة    . ١١٢ إلى   ١٠٨لمواد من   وفقاً لنظامها الداخلي، وخصوصاً ا    

فـي بنـود عقـد      في جلسات مغلقة عند النظر       تجتمع دائماً النظر في ترشيح المجلس، وجرت العادة على أن         
  .التعيين

  
عقد فـي   وسيرشح المجلس شخصاً لمنصب المدير العام في دورته التاسعة عشرة بعد المائة التي سـتُ                -٩

قوم على الفور بتقديم هذا الترشيح إلى جمعية الـصحة           نوفمبر، وسي  / تشرين الثاني  ٨ إلى   ٦الفترة الممتدة من    
وستقرر جمعية الصحة ما إذا كانت ستقبل أم ال هذا الترشيح،           . نوفمبر/ رين الثاني  تش ٩ بتاريخلكي تنظر فيه    

التالي، باستثناء  نصها ك  جمعيات الصحة السابقة،     له صيغة قياسية منذ   وذلك من خالل النظر في مشروع قرار        
  :اسم الشخص المرشح من قبل المجلس، والذي سيعلنه الرئيس قبل بدء االقتراع السري

  
   في دورتها االستثنائية األولى،ة الصحة العالميةجمعي

  
  بناء على ترشيح المجلس التنفيذي،

  
  .مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية..................................................  تعين

  
" نعـم "اع خيار   يتيح االقتر سو.  على أن ُيتخذ قرار قبول الترشيح باالقتراع السري        ١١٠وتنص المادة     -١٠
ح ـ، أي لـصال   "نعم"ة بـ   ـُيقبل الترشيح إذا صوتت أغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمصوت         سو". ال"و

 الذي ُأقـر بموجـب   ٧٢ تعديل المادة ضمنين المدير العام   يوقد ُأدخل شرط أغلبية الثلثين لتع     . القرار المقترح 
  .٨-٥٧ج ص عالقرار 
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  ) من جدول األعمال المؤقت٢-٢البند  (الموافقة على العقد
  
 وسيوصـي المجلـس     ١.منح للشخص المعين في المنـصب     ستنظر جمعية الصحة في العقد الذي سيُ        -١١

التنفيذي بالعقد في دورته التاسعة عشرة بعد المائة، وسيحال على الفور القرار الذي يتـضمن توصـيته إلـى                   
  . بنص العقدمشفوعاًجمعية الصحة 

  
ـ  العقود التي  لمحتوى   مشابهاً إلى حد بعيد   ن يكون محتوى العقد     ومن المنتظر أ    -١٢  إلـى جمعيـة     ت ُأحيل

 بالذكر، أال وهو مدة العقد وتـاريخ        اًبيد أن هناك استثناء جدير    . ين السابق ين العام ينالصحة فيما يخص المدير   
عالمية تحدد فترة واليـة      من النظام الداخلي لجمعية الصحة ال      ١٠٨وعلى الرغم من أن المادة      . بدايته وانتهائه 

 االستثنائية نتيجة غير عملية في ظل الظروف        ستترتب عليه إن تطبيق هذا الحكم     فالمدير العام بخمس سنوات     
في منتصف الفترة الفاصلة بين دورتين      التي تحكم العملية الحالية، ألن فترة والية المدير العام القادم ستنقضي            

 توقـف  بأن   ٢ق١١٨م ت  من القرار    ٧ه أوصى المجلس التنفيذي في الفقرة       بناء علي و. عاديتين لجمعية الصحة  
 من نظامها الداخلي لكي تحدد فترة والية المدير العام القادم بحيث تنقـضي              ١٠٨جمعية الصحة العمل بالمادة     

تبـدأ  وعالوة على ذلك فبينما كانت عقود المديرين العامين الـسابقين           . بعد اختتام جمعية الصحة بفترة وجيزة     
  .يوليو لن يكون األمر كذلك فيما يتعلق بالمدير العام القادم/ تموز ٢١دائماً في 

  
ولتلك األسباب تُرك فراغ لتاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه في مسودة العقد المقدمة من األمانة إلـى                   -١٣

م توصية مناسبة إلى جمعيـة       لكي يتسنى للمجلس تقدي    ٢ في دورته التاسعة عشرة بعد المائة،       التنفيذي المجلس
ولتسهيل تحديد تاريخ بداية العقد ستطلب األمانة من كل شخص مقترح للترشيح أن يكـون مـستعداً                 . الصحة

  .لتعريف المجلس بالتاريخ الذي سيكون فيه متاحاً لتولي المنصب إذا تم تعيينه
  
 ستجتمع جمعية الصحة مجدداً      من جدول األعمال في جلسة مغلقة      ٢-٢ و ١-٢وبعد النظر في البندين       -١٤

وعندئذ سيطلب من المـدير العـام       . في جلسة علنية من أجل إعالن نتائج جلستها المغلقة لتدون في المضابط           
 مـن النظـام األساسـي       ١١-١ و ١٠-١المعين أداء قسم تولي الوظيفة، كما هو منصوص عليه في المادتين            

  . الصحة الذي ينوب عن المنظمة مع رئيس جمعية المعتمد وتوقيع العقد٣للموظفين،
 
 
  

=     =     =  

                                                      
  .SSA1/2الوثيقة    ١
 .١١٩/٢م تالوثيقة    ٢
) أتعهد، أؤكـد، أعـد  (أقسم  : من النظام األساسي للموظفين١٠-١فيما يلي نص قسم تولي الوظيفة الوارد في المادة   ٣

            كموظف مدني دولي في منظمة الصحة العالميـة،        بأن أقوم بكل والء وإدراك وضمير، بأعباء الوظائف التي تسند إلي
بهذه األعباء ال يحدوني في سلوكي سوى صالح منظمة الصحة العالمية، وأال ألتمس أو أقبـل فـي أداء                   وأن أنهض   

 من النظام األساسي للموظفين على أن       ١١-١ وتنص المادة    . المنظمة واجباتي تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارج       
 .علنية لجمعية الصحة العالمية في جلسة شفوياً هذا القسمعام يؤدي المدير ال


