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  :المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  استعراض المسائل التي طُرحت في دورة

  االستثنائية ودورتهالمجلس التنفيذي 
  الثامنة عشرة بعد المائة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

ودورته الثامنة عشرة بعد المائة،     ) ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٣(قام المجلس التنفيذي، في دورته االستثنائية         -١
 والبنـد    المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالميـة       بالتعجيل بإجراءات انتخاب  وأثناء النظر في البند الخاص      

الخاص بنائب المدير العام، باستعراض ومناقشة عدة جوانب متعلقة بالوضع الذي نشأ عن وفاة المدير العـام                 
 وانصب تركيزه بوجه خاص على الطريقة التي تم بها تعيين نائب للمدير         ١. ووك لي  –الراحل، الدكتور جونغ    

 والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي في  العالميةلصحةالعام، وعلى االتساق المنقوص بين النظام الداخلي لجمعية ا
  .وطرح بعض األعضاء أيضاً مسألة التناوب اإلقليمي في منصب المدير العام. حالة خلو منصب المدير العام

  
ويتناول هذا التقرير، بناء على الطلب، الجوانب المعنية المتعلقة بالقضايا المذكورة أعاله، إلى جانـب          -٢

ب العملية من اإلجراء الخاص بترشيح شخص لمنصب المدير العام، والتي تتطلب توضيحاً، وذلك بعض الجوان
  .باالستناد إلى الخبرة المكتسبة من العملية التي تمت لتوها

  
   والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي العالميةالنظام الداخلي لجمعية الصحة

  
نة عشرة بعد المائة، بتعليقات كان الغرض منها بيان عدم          أدلى المجلس، في دورتيه االستثنائية والثام       -٣

 من النظام الـداخلي للمجلـس       ٥٢ من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية والمادة         ١٠٩االتساق بين المادة    
، على وجه الخصوص، على أنه كلما ١٠٩وتنص المادة . التنفيذي في حالة الخلو المفاجئ لمنصب المدير العام

 ب المدير العام يعد المجلس في اجتماعه التالي ترشيحاً يقدمه إلى الدورة التاليـة لجمعيـة الـصحة                 خال منص 
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي عملية هيكلية تبـدأ قبـل            ٥٢وعلى النقيض من ذلك تحدد المادة       . العالمية

أما في حالة الخلو المفاجئ     . على األقل افتتاح دورة المجلس التي يقتضى أن يرشَّح فيها مدير عام بستة أشهر             
فمن . لمنصب المدير العام فقد يكون من العسير التوفيق بين متطلبات هاتين المادتين إذا ما فسرتا تفسيراً حرفياً              

                                                            
جلسات األولى ، المحضر الموجز للدورة االستثنائية والمحاضر الموجزة لل١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت مانظر الوثيقة    ١

 .والثانية والثالثة والرابعة للدورة الثامنة عشرة بعد المائة



   EB120/30    ١٢٠/٣٠ت م

2 

ناحية صيغت تلك األحكام في أوقات مختلفة، وينبغي تفسيرها بمرونة في األحوال الخاصة، مع مراعاة غايتها                
ومـن ثـم رأى     . هي ضمان أن تتم عملية ترشيح مدير عام جديد بسالسة ولكن بنظام ودقـة             األساسية، أال و  

المجلس، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، أن في سلطته، بمقتضى نظامه الداخلي، إرجاء ترشـيح المـدير                
  .العام القادم إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائة

  
ن بها التوفيق بين المادتين كافية لتوجيه المجلس في حالـة الخلـو             وقد ال تكون تلك الطريقة التي يمك        -٤

ويمكن، بدالً من ذلك، النظر في تعديل النظام الـداخلي لجمعيـة            . المفاجئ لمنصب المدير العام في المستقبل     
ويمكن أن ينص التعديل علـى أن       .  والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي من أجل توضيح الوضع         العالمية الصحة

  .وم المجلس بالترشيح بأسرع ما يمكن، بدالً من أن يقوم بذلك في اجتماعه التالي تحديداًيق
  

  اإلجراء الخاص بترشيح المدير العام
  
 مـن النظـام الـداخلي       ٥٢يستند اإلجراء الخاص بترشيح المدير العام من ِقَبل المجلس إلى المـادة               -٥

الذي يتضمن األحكام المفصلة لتنفيذ جوانب معينة مـن         ) ٧(١٠٠ت مالتنفيذي، وإلى المقرر اإلجرائي      للمجلس
  . المعايير التي ينبغي أن يفي بها الشخص المرشح من ِقَبل المجلس١٠ق٩٧ت مويحدد القرار . ٥٢المادة 

  
قـد  ) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ و ١٩٩٨أعوام  (وحتى إذا كانت العملية الشاملة التي اتُبعت في ثالث مناسبات             -٦

 القانوني لبعض الجوانب غير واضح وضوحاً تاماً، ويمكن أن يطرح أمـوراً غيـر               تمت بسالسة فإن األساس   
  .يقينية أو يتسبب في صعوبات بالنسبة إلى رئيس المجلس التنفيذي أو بالنسبة إلى األمانة، كما هو مبين أدناه

  
قة البدنية الجيـدة  الليا"ومن المعايير التي ينبغي أن يفي بها الشخص المرشح من ِقَبل المجلس التنفيذي     -٧

بيد أن المجلس لم يوضح الطريقة التي ينبغي اتباعها في تنـاول            ". المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة     
وتدعو األمانـة األشـخاص     . وبناء عليه فقد حددت األمانة اإلجراء التالي لضمان الوفاء بهذا المعيار          . المسألة

خضوع لفحص طبي واستيفاء استمارة الفحـص الطبـي بمنظمـة    المقترحين لشغل منصب المدير العام إلى ال      
ويقـدم مـدير إدارة     . الصحة العالمية وتقديمها لعناية مدير إدارة الخدمات الصحية والطبية في المقر الرئيسي           

الخدمات الصحية والطبية بدوره تقريراً إلى رئيس المجلس يحدد فيه ما إذا كـان يبـدو أم ال أن المرشـحين                     
للياقة البدنية الجيدة المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة، ويقوم الرئيس بإبالغ المجلس بنـاء               يتمتعون با 
  .على ذلك

  
وقد امتثل المرشحون في عمليات الترشيح الثالث الماضية لطلب تقديم استمارة الفحص الطبي، وتبين                -٨

وكانت العملية، كما هي موصوفة، مقبولة مـن        . أنهم، جميعاً، يتمتعون باللياقة البدنية الجيدة المشترط توفرها       
 يتبـع لـضمان     وعلى الرغم من ذلك فإن عدم تعريف المجلس إلجراء محـدد          . المرشحين وأعضاء المجلس  

االمتثال للمعيار السالف الذكر يجعل أثره القانوني غير واضح، وذلك على سبيل المثـال فـي حالـة رفـض            
ر قضية خصوصية المعلومات إذا كـان يتعـين تبليـغ           يويمكن أن يث  المرشح استيفاء استمارة الفحص الطبي،      

  .المجلس بمعلومات معينة عن الحالة الصحية للمرشح
  
ينبغي وضع إرشادات يتراوح طولهـا      "على أنه   ) ٧(١٠٠ت ممن المقرر اإلجرائي    ) ١(وتنص الفقرة     -٩

وبمناسبة كل عملية مـن عمليـات       . ..."بين صفحتين وثالث صفحات فيما يتعلق بالسيرة الذاتية لكل مرشح؛           
الترشيح الثالث الماضية عالج رئيس المجلس مسألة المواد التي تتجاوز كثيراً الثالث صفحات، وذلك باقتباس               

وقد أدت الـصعوبة    . األجزاء األساسية من الوثائق المتلقاة، بغية اختصارها إلى الحد المتوخى في اإلرشادات           
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 الفروق في طول الوثائق الموزعة على المجلس، على الرغم من عدم توجيه             العملية في هذا الصدد إلى بعض     
وعلى الرغم من عدم وضـوح األثـر القـانوني          . أية انتقادات بهذا الخصوص من ِقَبل األعضاء والمرشحين       

ض رئيس المجلس لمشاكل إذا اعترض المرشـح، أو اعترضـت           رعي، وهو األمر الذي يمكن أن       "لإلرشادات"
ويحبذ في هذا الصدد أن يعين المجلس الحد البـالغ          . عضو التي اقترحته، على اختصار المواد المقدمة      الدولة ال 

وعالوة على ذلك فبالنظر إلى االختالفات الكبيرة فـي         . ثالث صفحات كشرط يمكن أن يعمله رئيس المجلس       
لمجلس في النظـر فـي      قد يرغب ا  ) مثل حجم الخط والمسافة بين السطور وتصميم الصفحات       (السير الذاتية   

 كلمة على سبيل    ٢٠٠٠التحول عن الحد الذي يستند إلى عدد الصفحات إلى إجمالي عدد الكلمات، والذي يبلغ               
  .المثال

  
 على ترجمة االقتراحات الواردة من الدول األعضاء والسير الذاتيـة والمعلومـات             ٥٢وتنص المادة     -١٠

سالها إلى جميع الدول األعضاء قبل شهر من التاريخ المحـدد           الداعمة إلى جميع اللغات الرسمية ونسخها وإر      
ونظراً الرتفاع مستوى . وال تبين المادة ما المعلومات التي لألمانة أن تنشرها على المأل. الفتتاح دورة المجلس

. تاالهتمام بانتخاب مدير عام لمنظمة الصحة العالمية تضغط وسائل اإلعالم على األمانة لكي تنشر المعلومـا  
وتجد األمانة نفسها في موقف صعب بسبب عدم وجود أساس قانوني واضح فيما يخص مـا لهـا أن تفعلـه                     

وفيما يتصل بعملية االنتخاب التي تمت لتوها لم تنـشر األمانـة إال أسـماء               . بالمعلومات المتعلقة بالمرشحين  
ها عبر وسائل اإلعالم اإللكترونيـة      ونظراً للسهولة التي يمكن بها استرجاع هذه المعلومات وتعميم        . المرشحين

وقد يرغب المجلس في النظر فيما . يمكن المحاجاة بأن شفافية العملية ومشروعيتها تستفيد من كشفها على المأل
باإلضافة إلى أسـماء المرشـحين،      و،   على موقع المنظمة على اإلنترنت     إذا كان يجوز لألمانة أم ال أن تنشر       

مات الداعمة بصيغتها المرسلة إلى الدول األعضاء، إلى جانب معلومات االتـصال،           السير الذاتية وسائر المعلو   
  . ذلك من ِقَبل المرشح المعني أو الدولة العضو التي اقترحتهفما لم ينص على خال

  
  نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

  
  عرض تاريخي

  
 عاماً تقريباً، وشُغل على أساس      ٤٢ة على مدى    شُغل منصب نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمي         -١١

  ١. عاماً هي عمر المنظمة٥٩مؤقت لمدة عامين تقريباً خالل 
  
أغـسطس  /  آب١ إلـى  ١٩٥٠أغـسطس   /  آب ٢١وتم، تحديداً، شغل منصب نائب المدير العام من           -١٢

الدكتور بييـر   : فين هم وخالل تلك الفترة شغل ذلك المنصب ثالثة موظ       .  مع انقطاع مدته ثالثة أسابيع     ١٩٩٢
؛ والدكتور تومـاس المبـو مـن    ١٩٧٣أكتوبر /  تشرين األول ٣١ إلى   ١٩٥٠أغسطس  /  آب ٢١دورول من   

 شـغل   ١٩٧٤فيما عدا فترة قصيرة فـي عـام          (١٩٨٨يوليو  /  تموز ١ إلى   ١٩٧٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١
 ١٩٩٢أغـسطس   /  آب ١ إلى   ١٩٨٨يوليو  /  تموز ٢١؛ وفي الفترة من     )خاللها الدكتور دورول ذلك المنصب    

وعالوة على ذلك فقد شغل اثنـان مـن المـديرين العـامين             . شغل الدكتور محمد عبد المؤمن ذلك المنصب      
، تم  ١٩٩٨يوليو  /  تموز ٢١ إلى   ١٩٩٦يونيو  /  حزيران ١المساعدين منصب نائب المدير العام في الفترة من         

مـايو  /  أيـار  ١  إلـى  ١٩٩٦يونيو  /  حزيران ١لمدير العام على أساس مؤقت من       تعيينهما في منصب نائب ا    
  .، على التوالي١٩٩٨يوليو /  تموز٢١ إلى ١٩٩٧مايو /  أيار١، ومن ١٩٩٧

                                                            
 .١١٨/١٩ت مانظر الوثيقة    ١
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وعين مؤخراً الدكتور آندرس نوردستروم نائباً للمدير العام من ِقَبل المدير العام الراحـل، الـدكتور                  -١٣
واسـتعرض  . ٢٠٠٦مـايو   /  أيـار  ٢٢سة هذه المهام فور وفاة الدكتور لي في          ووك لي، وبدأ ممار    –جونغ  

  ١.المجلس الوضع أثناء دورته االستثنائية، وعين الدكتور، نوردستروم قائماً بأعمال المدير العام بالنيابة
  

  االستخدامشروط 
  
حة الموظفين بمنظمة الصحة    تحدَّد شروط تعيين نائب المدير العام وفقاً للنظام األساسي للموظفين والئ            -١٤

تحدد جمعية الصحة العالمية، بناء علـى توصـية         " من النظام األساسي للموظفين      ١-٣ووفقاً للمادة   . العالمية
المدير العام وبمشورة المجلس التنفيذي، مرتبات نائب المدير العام والمديرين العامين المـساعدين والمـديرين               

  .".اإلقليميين
  
 المدير العام ونائب المدير العام والمديرين اإلقليميين والمديرين العامين المـساعدين            ووظائف كل من    -١٥

وفي هذه الفئة من الوظائف غير المصنفة على رتـب ثالثـة مـستويات،              . هي جميعاً غير مصنفة على رتب     
ئب المـدير   فالمديرون اإلقليميون والمديرون العامون المساعدون يندرجون ضمن المستوى األول، ويندرج نا          

  .العام ضمن المستوى الثاني، أما المدير العام فيندرج ضمن المستوى الثالث
  
وكانت آخر  . ويعادل مستوى أجر نائب المدير العام مستوى أجر وكيل األمين العام في األمم المتحدة               -١٦

لمجلس أثناء دورته   وسينظر ا . ١٩٩٨مرة حدد فيها مرتب نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام             
 ١٨٥ ٨٧٤الحالية في المرتب الذي سيوصي به جمعية الصحة العالمية الستين، الذي سيبلغ مستواه اإلجمـالي     

لغيـر  ( دوالراً   ١٢٠ ٤٢٩أو  ) للمعيـل ( دوالراً   ١٣٣ ٨١٨دوالراً وسيكون المرتب الصافي الـذي يقابلـه         
  ٢).المعيل

  
عالمية لتبين وظيفة نائب المدير العـام، سـواء أكانـت           وتم تحديث جداول موظفي منظمة الصحة ال        -١٧

  .مشغولة أم ال
  

  تعيين نائب المدير العام
  
إن نائب المدير العام هو مسؤول يعينه المدير العام المعني في إطار ممارسته لسلطته بمقتضى دستور                  -١٨

  .منظمة الصحة العالمية والنظام األساسي للموظفين
  
المـسؤول الفنـي واإلداري     " من دستور المنظمة على أن المدير العام هـو           ٣١ وتنص تحديداً المادة    -١٩

يعين المدير العام موظفي األمانة العامة وفقاً       " من دستور المنظمة على أن       ٣٥وتنص المادة   .". األعلى للمنظمة 
لمـوظفين   من النظام األساسـي ل     ١-٤وتنص المادة   .". للنظام األساسي للموظفين، الذي تضعه جمعية الصحة      

 من النظام األساسي نفـسه      ٥-٤، وتشير المادة    ."يقوم المدير العام بتعيين الموظفين، حسب االقتضاء      "على أن   
  .إلى تعيين نائب المدير العام بالتحديد

  
  

                                                            
 ).١(إ د ت مالمقرر اإلجرائي     ١
 .١٢٠/٢٩ت مانظر الوثيقة     ٢
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  واجبات نائب المدير العام
  
. للمنـصب بغرض تعيين نائب للمدير العام يتوخى المدير العام المنتخب بعض البارامترات العامـة                -٢٠

ويتخذ نائب المدير العام، حسب التكليف، مبادرات خاصة ذات أولوية عالية ويضطلع بمهام تقنيـة وإداريـة                 
ويتعين أن يقوم بدور هام في مساعدة المدير العام على قيادة وإدارة برامج المنظمـة               . محددة ورفيعة المستوى  

في ضمان اتساق األنشطة والبرامج التي تـشمل عـدة          ويقوم نائب المدير العام بدعم المدير العام        . وعملياتها
ويساعد أيضاً المدير العام في الجهود التي يبذلها من أجل إذكاء وعـي الجمهـور بأنـشطة                 . قطاعات وظيفية 

ويؤدي أيضاً من يشغل هذا المنصب مهام المدير العام إذا تعذر على المدير العـام أداء     . المنظمة ذات األولوية  
  .في حالة خلو هذا المنصب، وذلك رهناً بأي قرار ذي صلة يصدر عن المجلس التنفيذيمهام منصبه أو 

  
وال يتوقع أن يعمل نائب المدير العام نيابة عن المدير العام في حال غيابه للسفر في مهمة أو إلجازة،                     -٢١

ضطالع بعمل المنظمة   وال أن يحل محله في دوره األساسي المتمثل في التعاون مع المديرين اإلقليميين في اال              
  .على المستوى العالمي

  
  .وأكد المدير العام المنتخب أن تعيين نائب للمدير العام أمر يتعين إعالنه على المأل ودون تأخير  -٢٢
  

  التناوب الجغرافي في منصب المدير العام
  
اليم المنظمة الـستة    ال ينص دستور المنظمة وال النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية على تناوب أق              -٢٣

المـدير العـام     تعين جمعية الصحة  " من الدستور، وحدها، على أن       ٣١وتنص المادة   . في منصب المدير العام   
 من النظام   ١٠٨ المادة   ٣١وتتوافق مع المادة    .". بناء على ترشيح من المجلس، وفقاً لما قد تحدده من الشروط          

  .الداخلي لجمعية الصحة العالمية
  
  :لى قيادة المنظمة سبعة مديرين عامين، هموقد تو  -٢٤
  

  ١٩٥٣-١٩٤٨، )كندا(الدكتور بروك تشيزولم 

  ١٩٧٣-١٩٥٣، )البرازيل(الدكتور ماركولينو غوميز كانداو 

  ١٩٨٨-١٩٧٣، )الدانمرك(الدكتور هافدان ماهلر 

  ١٩٩٨-١٩٨٨، )اليابان(الدكتور هيروشي ناكاجيما 

  ٢٠٠٣-١٩٩٨، )ويجالنر(الدكتورة غرو هارليم برونتالند 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٣، )جمهورية كوريا( ووك لي –الدكتور جونغ 

 كـانون   ٤، المدير العام المنتخب، وستتولى مهام المنـصب فـي           )الصين(الدكتورة مارغريت تشان    
  .٢٠٠٧يناير / الثاني

  



   EB120/30    ١٢٠/٣٠ت م

6 

ـ                -٢٥ صلة وجرت استشارة عدد من المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمـات ذات ال
 وأفادت كل المنظمات التي استجابت بأن دساتيرها ولوائحها ال تتـضمن            ١.النظاميةبشأن أحكامها وممارساتها    

ومعظم المنظمات ليست لديها ممارسة راسـخة       . شرطاً خاصاً بالتناوب الجغرافي في منصب الرئيس التنفيذي       
االعتبار الخاص بالتناوب اإلقليمـي   من أن في هذا الصدد، ويبين نمط انتخاب الرئيس التنفيذي أنه على الرغم  

  .على عملية االختياره ال يؤثر مباشرة  ثقل ما على المستوى السياسي فإنله
  
   من دستور المنظمة تنص على أنه،٣٥ومن المنظور القانوني تجدر اإلشارة إلى أن المادة   -٢٦
  

حفاظ على أعلى مـستوى مـن       يجب أن يكون االعتبار الرئيسي في استخدام الموظفين هو ضمان ال          
ويجب كذلك أن تراعى أهمية اختيار الموظفين       . الكفاءة والنزاهة وطابع التمثيل الدولي لألمانة العامة      

  .على أوسع أساس جغرافي ممكن
  

وعلى الرغم من أن هذا الحكم موجه، إلى حد بعيد، للمدير العام الذي له السلطة الدستورية في تعيين مـوظفي      
 كان اعتباراً هاماً، هو أمر ثانوي بالنسبة إلى المعيار          وإن توضح أن التمثيل الجغرافي      ٣٥ المادة   المنظمة فإن 

وقد يرغب المجلس التنفيذي في وضع هـذا االعتبـار فـي            . األساسي، أي أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة      
  .الحسبان لدى مناقشة مسألة التناوب الجغرافي في منصب المدير العام

  
  ء المطلوب من المجلس التنفيذياإلجرا

  
  :قد يرغب المجلس في النظر في مشروع القرار التالي  -٢٧
  

  المجلس التنفيذي،  
  

بعد النظر في االقتراحات الواردة في التقرير الخاص بالمدير العام ونائـب المـدير العـام                  
ـ         : لمنظمة الصحة العالمية   ذي االسـتثنائية   استعراض المسائل التي طُرحت في دورة المجلـس التنفي

  ٢:ودورته الثامنة عشرة بعد المائة
  
 المجلس التنفيذي   فيما يتعلق بالطريقة التي يقدر بها      على اإلجراء الذي وضعته األمانة       يوافق  -١

لمنصب المدير العام يتمتع أم ال باللياقة البدنية الجيدة المـشترط           من قبله   ما إذا كان الشخص المرشح      
  لمنظمة؛توفرها في كافة موظفي ا

  
 ٥٢ أال تتجاوز السيرة الذاتية والمعلومات الداعمة لكل مرشح مقترح بمقتضى المـادة              يقرر  -٢

 كلمة، وأن تقدم أيضاً في شكل إلكتروني يتـيح لـرئيس            ٢٠٠٠من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي      
  المجلس التحقق من عدم تجاوز هذا الحد؛

                                                            
د الجويـة،  األمم المتحدة، والمنظمة العالميـة لألرصـا  : استجابت المنظمات التالية طلب الحصول على المعلومات   ١

واليونسكو، واالتحاد الدولي لالتصاالت، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمـة              
األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة العمل الدوليـة،               

 .وصندوق النقد الدوليوالمنظمة البحرية الدولية، 
 .١٢٠/٣٠ت مالوثيقة    ٢
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أن تفي السيرة الذاتية بالمعايير الموضوعة من ِقَبـل          السابق القاضي ب   مقرره اإلجرائي يثبت    -٣
  ١المجلس التنفيذي وأن تتضمن بياناً بشأن رؤية المرشح لألولويات واالستراتيجيات؛

  
 أن للمدير العام أن ينشر على موقع المنظمة على اإلنترنت، وباإلضـافة إلـى أسـماء              يقرر  -٤

مة، بصيغتها المرسلة إلى الدول األعضاء ومعلومات        السير الذاتية وسائر المعلومات الداع     ،المرشحين
لم ينص على خالف ذلك من ِقَبل المرشح المعني أو الدولة العـضو     ، ما االتصال الخاصة بكل مرشح   

  .التي اقترحته
  

  
  

=     =     =  

                                                            
 )٧(١٠٠ت م  المقرر اإلجرائي  ١


