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 املدير اإلقليميسمية ت

 لهذه الوثيقة مبّين ت .1
ً
صا

ّ
 .دور اللجنة اإلقليمية في تسمية املدير اإلقليمي لشرق املتوسطلخ

ر   .2 تتتتر 
 
ق

 
وستتترنار اللجنتتتة اإلقليميتتتة لشتتترق املتوستتتط فتتتي تستتتمية متتتتدير يقليمتتتي ثديتتتد وتقتتتد  تو تتتية فتتتي  ور  استتتت نا ية ت

 يتتو  
ً
التتدوتور مومتتو  فتتي ثنيتتوي سو،ستراي ويلتتق فتتي أعقتا  ر يتت   2018أيتتارم متايو  191عقتدها لذتتذا ال تترا  صترا

 بفكري 
ً
ر يسته ششت ن علت  املقرترا املقتد  مت  االتفاق التذي تو ت  يليته أع تاء اإلقلتي  الذي ثاء في غير أوانهي وعمال

تاا شذد تتتذص الفر تتتة أمتتتا  امل لتتتي التنفيتتتذي ل تتت  يناتتتر فتتتي تذيتتتين متتتدير يقليمتتتي ثديتتتدتعجيتتت  يثتتتراءاة تستتتمية 
ح
. وستتتر

 .2018املدير اإلقليمي أثناء انذقا   ورته الثالثة واألربذين شذد املا ة في أيارم مايو 

 ومات أساسيةمعل

ر تتتيي املكتتتل اإلقليمتتتي هتتتو املتتتدير اإلقليمتتي التتتذي  ذينتتته امل لتتتي "ي تتتون  أننامتتة علتتت  املمتتت   ستتتتور  52تتتنا املتتتا    .3
  باالتفتاق متتل اللجنتة اإلقليميتتة

ّ
 الذمليتتة متت  الناتا  التتداللي للجنتة اإلقليميتتة لشترق املتوستتط 51   املتا"ي فيمتا تتتنا

 موثبها بسّمي ت التي
ً
ت ا

ّ
 الناتا  التداللي للم لتي التنفيتذي. أمتا منصتل املتدير اإلقليمتيشت   ل اللجنة اإلقليميتة مّر

ح لش   هذا املنصل.ذيين ّخا  ينئذص في تامل لي فيها بّت الكيفية التي يفيبّين 
ّ
ّر  يح

 تستتمية عمليتتة 2012فتتي  وراهتتا التاستتذة وا خمستتين املذقتتو   فتتي عتتا  للجنتتة اإلقليميتتة لشتترق املتوستتط قتتد نّقوتتت او  .4
ي فتتي تستتمية املتتدير الذتتا  1998 اإلقليمتتيي وأّيتتدة التتني  التتذي يوا تتل امل لتتي التنفيتتذي علتت  اتباعتته منتتذ عتتا  املتتدير

ت ين قا متة يعتدا  ذمليتة ويلق ع  طريق االضتالال  ش
ّ
ت ينمتوثة  ب ستماء املّر

ّ
ي فتي  التة وثتو  أومتر مت  لمستة مّر

 يني ووضل و 
ّ
ه .لتيار املذايير الالزمة ال يثراء مقابالة مل املّر

2
 

تسمية املتدير اإلقليمتي إلقلتي   ترق شش ن سلوك ال مدونة قواعد 2016قد اعتمدة في عا  اللجنة اإلقليمية كانت و  .5
تلتتتتق تبارهتتتتا لتتتتدوع األع تتتتاء فتتتتي اعت لتتتتذ امتتتت  الناتتتتا  التتتتداللي للجنتتتتة اإلقليميتتتتة علتتتت  أن  51تتتتتنا املتتتتا   . و املتوستتتتط

تتته يليهتتتا ناتتتر دونتتة امل  ت تتتم فيدونتتتة امل. أمتتتا تتتتذيي  منصتتتل املتتتدير اإلقليمتتتية أستتتما ه  لشتت   املقرر تتت األّتتتخا وتوّثِّ
ذتمتتتتتد  فتتتتتي عتتتتتا املذتتتتتايير الستتتتتتة 

ح
تتتتت ين لششتتتتت ن  2012 امل

ّ
ر تتتتت  متتتتت  التتتتتدوع ذكور. نصتتتتتل املتتتتتشتتتتت   املتقيتتتتتي  املّر وعليتتتتتهي يح

  لمقرر تتتاةذا لعنتتتد تقتتتديماألع تتتاء 
ً
تفا تتتي  عتتت  متتتاهالة األّتتتخا  أن تقتتتد  مدونتتتة قواعتتتد الستتتلوك   تتتا  أل  وفقتتتا

تتد    فيمتتا يتذلتتتق اهتتتذه املذتتايير ة أستتتما ه  لشتت   املنصتتتل وعتت  ستتتمااه  املقرر تت
ح
مراعااهتتتا  اللجنتتتة اإلقليميتتة ي تتت التتتتي ت

 أ د املذملية تسمية االضالال  شعند 
ّ
 .ينّر

تبعة قبل انعقاد اللجنة اإلقليمية
ُ
 اإلجراءات امل

 ةأيتتتت متتتت  التتتتدوع األع تتتتاء فتتتتي اإلقلتتتتي  ب نتتتته ستتتتيتلق  ولتتتتة كتتتت   2017تشتتتتري  الثتتتتان م نتتتتوفم ر  17فتتتتي أبلتتتتد املتتتتدير الذتتتتا   .6
تتت ين متتت   التتت  اإلقلتتتي  لتقتتتدمذا تلتتتق مقرر تتتاة 

ّ
ل تتت  تناتتتر  منصتتتل املتتتدير اإلقليمتتتيشتتت   التتتدوع ششتتت ن أستتتماء املّر

يتتو   يسو،ستتراي  نيتتوبي تت  املتتدير الذتتا  وكتتان املوعتتد اليهتتاو  لو تتوع املقرر تتاة اللجنتتة اإلقليميتتة فتتي تلتتق املقرر تتاةي 
بلِّ تت ي ت  يلتقي  . ويضتتافةبتوقيتت وستط أورو تا 18‚00الستتاعة فتي  2018م ف رايتر  تبا  23

ح
تلتتق التتدوع األع تاء بت ن أ

                                                      
ذقد  1

ح
رِّا أن ت

ح
قررا  2018أيارم مايو  19الدور  االست نا ية للجنة اإلقليمية يو  اقر

ح
في ثنيوي وقد ثرى ت يير موعد عقدها هذا ع  ياك امل

تقا  يو      دوث ت ار  مل مراس  اال تفاع التي سح
ً
 م  الشذر نفسه ي ياًء للذورى السنوية السبذين إلنشاء املنامة. 20في البداية ت ّنبا

 .13م59إالوار  في الوثيقة ش  مع  3انار املقرر اإلثراو   2

http://applications.emro.who.int/docs/RC_Tech_paper_2017_EN_19694.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/governance/rules_of_procedure_of_eb_of_wha_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_WHO_EM_RDO_012_EN_20188.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_WHO_EM_RDO_012_EN_20188.pdf?ua=1
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رفتتتتتق املقرر تتتتتاة ي تتتتتل أن 
ح
تتتتت وا تتتتتد متتتتت  كتتتتت  املتذلقتتتتتة بمتتتتتاهالة   تفا تتتتتيالبت

ّ
قتتتتتد  بواستتتتتالة ول تتتتتر ين املّر

ح
ااه ي وأن ت

 النمويج املوّ  
ح
 .قواعد السلوكمدونة رفق بد امل

متتت   ياملوعتتتد اليهتتتاو  ي ي تتت  غايتتتةمتتتا ور ه ي تتت  التتتدوع األع تتتاء فتتتي اإلقلتتتي  املتتتدير الذتتتا  أرستتت ي 2018آيارم متتتار   9فتتتي و .7
 ين

ّ
 .ها الدوع األع اءتقدمسيره  الذاتية وغيرها م  املوا  الداعمة التي و  أسماء املّر

ت ي .8
ّ
 م  مدونتة قواعتد الستلوك علت  أن يقتو  املتدير الذتا  عقتل يرستاله ألستماء املّر

ً
ن والتفا تي  وينا القس  ثانيا

ا خا تتة اهتت  ي تت  التتدوع األع تتاء بافتتتتاا منتتتدى يلكررونتت  مومتتي ب لمتتة ستتر لالتترا األستتئلة واإلثابتتة عليهتتا علتت  موقتتل 
 ين مّم  ياللبتون املشتاروة فيته. 

ّ
 أما  ثميل الدوع األع اء واملّر

ً
املنامة اإللكررون ي بويث ي ون املنتدى مفتو ا

تتل  متت  التتدوع األع تتاء عنتتد ت لِّ
ح
ن متتا ييا كتتان األّتتخا  املقرر تتة أستتما ه  لشتت   قتتديمذا للمقرر تتاة أن تبتتيّ لتتذلق ط

منصل املدير اإلقليمي مستذدي  للمشاروة في هذا املنتدى اإللكررون . وقتد أرستلت كلمتة الستر والتذليمتاة املتذلقتة 
 ه م  مقرر اة.ور  باستخدا  املنتدى اإللكررون  في الوقت الذي أبلد فيه املدير الذا  الدوع األع اء بما

ت ين التذي  طلبتوا يلتقي بمتا فيهتا ستيره   .9
ّ
وما نشر املكتل اإلقليمتي علت  موقذته اإللكررونت  مذلومتاة عت  ثميتل املّر

 عتتتتتت  
ً
الذاتيتتتتتتة وستتتتتتواها متتتتتت  التفا تتتتتتي  ا خا تتتتتتة بمتتتتتتاهالاه  ول تتتتتترااه  بصتتتتتتي تها التتتتتتوار   متتتتتت  التتتتتتدوع األع تتتتتتاءي ف تتتتتتال

تتتحم تتت  ل املواقتتتل اإللكررونتتت ي تتت  ابتتتط نتتت  علتتت  ر مذلومتتتاة االتصتتتاع اهتتت . ويوتتتتوي املوقتتتل اإللكررو
ّ
وكتتت   .يلتتتق اللتتتلي ّر

تتح 
ّ
تتتل  متتت  التتدوع األع تتتاء لتتتدى تقتتتديمذا للمقرر تتتاة أن مّر لِّ

ح
مستتتاوع عتتت  ينشتتتاء موقذتتته اإللكررونتت  وتمويلتتته. وقتتتد ط

ن فتي نشتر ستيره  الذاتيتة وغيرهتا و غبتر ين متا ييا كتان األّتخا  املقرر تة أستما ه  لشت   منصتل املتدير اإلقليمتي تبيّ 
 عتت  التتروابط  تتر متت  التفا تتي  ا خا تتة بمتتاهالاه  ول

ً
متتواقذذ  اإللكررونيتتةي ي تت  ااه  ومذلومتتاة االتصتتاع اهتت ي ف تتال

 .عند اللةو ي عل  املوقل اإللكررون  للمكتل اإلقليمي

تبعة أثناء انعقاد اللجنة اإلقليميةا
ُ
 إلجراءات امل

تبذة أثناء انذقا  اللجنة اإلقليمية مالفة م  املرا   الثالث التالية: اإلثراءاة .10
ح
 امل

 ين؛ "1"
ّ
 ين في  الة وثو  أومر م  لمسة مّر

ّ
 يعدا  قا مة موثة  ب سماء املّر

 ين؛ "2"
ّ
 يثراء مقابالة مل املّر

ح ميه  "3"
ّ
 .التصويت عل  تسمية مّر

11.  
ً
متتتت   هأستتتتما ه  لشتتتت   منصتتتتل املتتتتدير اإلقليمتتتتيي ف نتتتتبموافقتتتتة اللجنتتتتة اإلقليميتتتتة وبذتتتتد  األّتتتتخا  املقرر تتتتة ورهنتتتتا

ت ين ويثتراء مقتابالة مذذت   تبيوة يتو 
ّ
ل يعدا  قا مة موثة  ب سماء املّر

ّ
توق

ح
ي والتصتويت 2018أيتارم متايو  193 امل

 أل  تا  املتا    4شذد  ذير  ياك اليو 
ً
 51عل  تسمية أ ده . وست ون اثتماعاة اللجنة اإلقليمية هذه م لقتة وفقتا

ذل  ع  نتا ج االنتخا  شذتد يلتق فتي ا جلستة الذلنيتة للجنتة. م  ال    تور االثتماعتاة امل لقتةو ناا  الدالليي وسيح
ويقتصتتتر علتتت  متتتو فين أساستتتيين متتت  األمانتتتة. و استتتت ناء متتتا يح تتترى متتت  املتتتدير الذتتتا   هيوتتتد  ي تتت  ثانتتتل أع تتتاء اللجنتتتة

 ملا ير  فتي القست 
ً
 يني ووفقا

ّ
 مت  مدونتة قواعتد الستلوكي ف نته ينبيتي أال يو تر  مقابالة مل ك  وا د م  املّر

ً
ثالثتا

 ون تلق االثتماعاة  تى وين كانوا أع اًء 
ّ
 .وفو  بلدانه في أولئق املّر

                                                      

 أعاله. 1انار ا  ا ية   3
 أعاله. 1 ا  ا يةانار  4
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 م  مدونة قواعد السلوكي ف نه ينبيتي أن تورتر  التدوع األع تاء سترية اإلثتراءاة  .12
ً
 ملا ير  في القس  ثالثا

ً
 أي ا

ً
ووفقا

وثتتتتته ا خصتتتتتو  عتتتتت  نقتتتتت  أو بتتتتتث االثتتتتتراءاة التتتتتتي تشتتتتتذدها االثتماعتتتتتاة امل لقتتتتتة وستتتتترية األ تتتتتواةي وأن تمتنتتتتتل علتتتتت  
 .باستخدا  األثذة  اإللكررونية

حين
ّ

 إعداد قائمة موجزة بأسماء املرش

 القرتتتراا أومتتتر .13
ً
تتت ين ةلمستتت متتت  ناتتترا تتت ين قا متتتة ست تتتل اللجنتتتة فتتت ن للمنصتتتلي مّر  بدايتتتة فتتتي متتتوثة  ب ستتتماء املّر

تت ين ا خمستتتة  ولذتتذا .ثلستتتها
ّ
 وأن ت تت  القا متتة املتتوثة  أستتماء املّر

ً
 ستتريا

ً
 تتري اللجنتتة اقرراعتتا

ح
ال تتراي يتذتتين أن ت

 ين أو أومر عل  نوو  تذا عالذي  يوصلون عل  أومر عد  م  األ واة. وفي  اع 
ّ
 ي راجيدعو  ي ت  األ واة بين مّر

تت ين 
ّ
تت ين املتذتتا لين فتتي فتتي القا متتة املتتوثة ي فأستتماء أومتتر متت  لمستتة مّر

ّ
 نتته يتذتتين يثتتراء اقرراعتتاة ألتترى بتتين املّر

األ تتواةي بويتتث  شتت   ا  ا تت  متتيه  علتت  أومتتر عتتد  متت  األ تتواة الشتتاغر املتبقتت  أو الشتتواغر املتبقيتتة فتتي القا متتة 
 املوثة .

حين
ّ

 إجراء املقابالت مع املرش

14.  
ح
ت ين ااملتا   ت

ّ
تحي 2 مكتّرر  (وا 51 ري اللجنة مقابالة مل املّر

ّ
 يقدمته كت  مّر

ً
(ي ويتذتّين أن تت تم  املقتابالة عرضتا

باإلضافة ي   تقدي  يثاباة عل  األسئلة التي يالر ذا األع اء. وتوّد  اللجنة الالرق التي تربذذا فتي يثتراء املقتابالةي 
ي وم  املفررا أن 

ً
 الني  الذي اعتمدته في  وراهتا الاللجنة  ربلتوفق ما تراه مناسبا

ً
ثالثتة والستتين التذي يماثت  أي تا

املتتدير الذتتا ي وياك التتذي  تستتميةفتتي  1998 ي تت   تتد شذيتتد ياك التتذي يوا تتل امل لتتي التنفيتتذي علتت  اتباعتته منتتذ عتتا 
 .تربذه  جان يقليمية ألرى 

قدرها وم  لصا ا الني  الذي اتبذته اللجنة اإلقليمية في  وراها الثالثة والستين أنه يوّد  وقت ك  مقابلة بمد   .15
تتح عتت  ر يتتته ألولويتتاة اإلقلتتي  فتتي الفرتتر  املقبلتتة  40

ّ
تتوّز  بالرستتاوي بتتين الذتترا الشتتفوي التتذي يقدمتته املّر

ح
 قيقتتة ت

 واالق
ً
ينبيتتتتتي اهتتتتتا  لتتتتتتياررا تتتتتاة املالرو تتتتتة ششتتتتت ن الكيفيتتتتتة بتتتتتاالقرران متتتتتل توليتتتتت  املشتتتتتاك  التتتتتتي ي ااهذتتتتتا اإلقلتتتتتي   اليتتتتتا

قّد  الذتروا مذا جتها؛ وثلسة لالرا األسئلة واإلثابة علي
ح
وّد   لذلق. وت

ح
ها. ويتذّين الرشديد في االلرزا  باألوقاة امل

ذقتتد ثلستتاة طتترا األستتئلة واإلثابتتة عليهتتا علتت   تتد ستتواء متت   ون االستتتذانة ب يتتة وستتا   يعانتتة بصتترية امتت  قبيتت  
ح
وت

وتتتتو   األمانتتة  ستتتا  تقتتدي  الذتتروا بواستتالة برنتتامج باور وينتتتت( أو توز،تتل أيتتة متتوا  مدّونتتة فتتتي قاعتتة االثتماعتتاة. 
تتت ين واللجنتتتة اإلقليميتتتة مذرفتتتة الل اتتتة التتتتي 

ّ
املتتتدتين كلتيهمتتتا بواستتتالة "ي تتتاراة املتتترور ال تتتو ية" ويمتتتا يرستتتلى للمّر

 ينتهي فيها الوقت املخّصا لذلق.

 عت  امل لتتي التنفيتذي .16
ً
واللجتتان  وفيمتا يلتتي اإلثتراءاة التتتي اتبذتهتا اللجنتتة اإلقليميتة فتتي  وراهتا الثالثتتة والستتيني ف تتال

فررا  اإلقليمية األلرىي في عقد ا جلسة ا خا ة بالرا األسئلة واإلثابة عليهاي  اإلثراءاة نفسذا:اللجنة أن تربل ويح

  متت  تتتدوي  ستتااع  "1"
ّ
لتتين ل تت  يتتتمك

ّ
ستتتقو  األمانتتة قبتت  بدايتتة كتت  عتترا بتوز،تتل ورقتتة علتت  كتت  وا تتد متت  املمث

 وا د فيها.
 متتتت  األستتتتئلةكتتتت  ستتتتااع  األمانتتتتة فتتتتي نهايتتتتة كتتتت  عتتتترا ثمتتتتل األوراق ومناولتهتتتتا ي تتتت  التتتتر يي التتتتذي   تتتت ل تتتتتتو   "2"

 ويالر ه
ً
ح. عشوا يا

ّ
 عل  املّر

ح وقت يص  ي   ثالث  قا ق لإلثابة عل  ك  سااع. "3"
ّ
تاا أما  املّر  يح

الرا أسئلة تكف  لش   الوقت املخّصا إلثراء املقابلةي ف ن "4"
ح
ح أن يد ي بماب م ان  هييا ل  ت

ّ
يرغل فيه  املّر

وّد   قيقة ألربذينامد  نتهي تم  بياناة ألرى  تى 
ح
 .للمقابلة امل
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رفقتتة اهتتذه الوثيقتتة ااملل تتق  .17
ح
تت ين امل

ّ
(ي وهتتي 1ويتتر  مةيتتد متت  التفا تتي  فتتي الالرا تتق املقرر تتة إلثتتراء املقتتابالة متتل املّر

 .2016ذا  لة والستين الالرا ق نفسذا التي اعتمداها اللجنة في  وراها الثالث

حين
ّ

 التصويت على تسمية أحد املرش

قتتّرر تقتتدي  استتمه ي تت  امل لتتي التنفيتتذي متت  أثتت  تذيينتتهي  .18
ح
تتح امل

ّ
تنالتتوي املر لتتة اليها يتتة علتت  التصتتويت لرستتمية املّر

ّتبذة في هذه املر لة. 51املا     موتبّين الفقراة م  از( ي   ا ( 
ح
 م  الناا  الداللي اإلثراءاة امل

تتتح علتتت  أغلبيتتتة و  .19
ّ
تتتح وا تتتد فتتتي ورقتتتة اقرراعتتته. وين لتتت  يوصتتت  أي مّر

ّ
تتت  استتت  مّر

ّ
 التصتتتاري يتذتتتين أن يتتتدّون كتتت  ممث

لين ا  اضري  املصّوِّ 
ّ
تيناأل واة م  املمث

5
ستربذد فتي كت  اقرترا  ي  ح ا  ا   عل  أقت  عتد  مت  األ تواة  ح

ّ
ف ن املّر

تتت ين علتتت  األغلبيتتتة الالزمتتتة متتت  األ تتتواة. وتتتتنا املتتتا   
ّ
متتت  الناتتتا  التتتداللي علتتت  يثتتتراء  51ي تتت  أن يوصتتت  أ تتتد املّر

 ي  
ّ
وّد  للتذام  مل ا  االة التي ترساوى فيها األ واة باستمرار بين مّر  .ثنينان مح

متت  الناتتا  التداللي للجنتتة اإلقليميتتة فتنّصتتان علتت   51متت  الناتتا  التتداللي للم لتي التنفيتتذي واملتتا    48أمتا املتتا    .20
ذتتّين  ي وييا عّينتته امل لتتي التنفيتتذي فتتي اثتماعتته املذقتتو  فتتي أوالتتر أيتتارم متتايو املتتدير اإلقليمتتي ملتتد  لمتتي ستتنواةأن  ح

ل أن يبدأ تذيينه شذد ي2018
ّ
توق . لذاي ف ن مت   ت ن متد  2018لق بفرر  وثيز ي أي في ماللل  ةيرانم يونيو ي فقد يح

 للقواعد املذكور ي وعليهي قتد ترغتل اللجنتة اإلقليميتة فتي التو تية  2023التذيين أن تنقض ي في نهاية أيارممايو 
ً
وفقا

ستتتتتّمى  تتتتتى نهايتتتتتة كتتتتانون الثتتتتتان م ينتتتتاير  فرتتتتر بتمديتتتتد 
ح
تتتتح امل

ّ
نتتتته امل لتتتتتي التنفيتتتتذي لشتتتتت   عيّ  ي ييا متتتتتا2024تذيتتتتتين املّر

ذقد فتتي لريتتو  تت  متت  يثتتراء انتخابتتاة فتتي التتدور  الذا يتتة للجنتتة اإلقليميتتة التتتي ستتتح
ّ
املنصتتل. ومتت   تت ن يلتتق أن يمك

ي 2024ي بتتتالتالز  متتتل تذيتتتين املتتتدير اإلقليمتتتي عقتتتل انذقتتتا   ور  امل لتتتي التنفيتتتذي فتتتي كتتتانون الثتتتان م ينتتتاير 2023عتتتا  
امل تتاع أمتا  يعتا   مواءمتتة ا جتدوع الةملتي لرر تتي  املتدير اإلقليمتي وتذيينتته متل ا جتتدوع  األمتر التذي متت   ت نه أن يرتي 

ّتبتتل فتتي أقتتالي  ألتترى. ايمكتت 
ح
 فتتي هتتذا الشتت نااإلثراوتت  قتترر امل مشتترو  علتتي االطتتال  الةملتتي التتذي ستتبق اتباعتته ويلتتق امل

 .(2 املل ق

  التسميةقرار 

ّتتح يمتت  أثتت  يت عقتتل التصتتو  .21 تتج   نري تتة التصتتويت فتتي القتترار الذرفتتي للجنتتة اإلقليميتتة ششتت ن تر تتي   تستتمية مر   
ح
ت

ن  الذ يالقرارعل  مشرو   3في املل ق   املدير اإلقليمي. ويمك  االطال  ي  ب 
ح
 .ة في الفقر  السابقةي  ذكي االعتباراة امل

  

                                                      
تيني و  42تنا املا    5 لين ا  اضري  املصّوِّ

ّ
 هو ما  ذلي م  الناا  الداللي للجنة اإلقليمية عل  أن تتخذ اللجنة قرارااها ب غلبية املمث

ً
وفقا

لين املمتنذين ع  التصويت في األغلبية الالزمة م  األ واة. و ناًء عل  يلقي ييا  41أل  ا  املا   
ّ
وسل  سا  املمث لينأ    أال يح

ّ
 ثميل املمث

 ب  وااه  في االقررا  وما ينبيي  21والبالد عد ه  يوق لذ  التصويت الذي  
ً
ال

ّ
ميه  ع  التصويتي ف ن األغلبية وا د ول  يمتنل أي ممث

. أما ييا امتنل  11األ واة هي بمقدار الالزمة م  
ً
لين  وتا

ّ
 لمسة ممث

ً
تين األع اء ا  اضري  عد  ف ن ي ع  التصويتميه  مثال واملصّوِّ

  16يصب  س
ً
 أ واة. 9 األغلبية الالزمة  بذلق ت ون و  ع وا
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  1امللحق 

حين لشغل منصب املدير اإلقليمي الطرائق املقترحة إلجراء املقابالت
ّ

  مع املرش
 إلقليم شرق املتوسط

( م  املتا   
ً
 ثانيا

ً
مت  الناتا  التداللي للجنتة اإلقليميتة لشترق املتوستط علت  أن ت تري اللجنتة  51تنا الفقر  او مكّررا

 يقدمتتته كتتت  
ً
تتت ين فتتتي أقتتتر  وقتتتت ممكتتت  وفتتتي اثتمتتتا  م لتتتقي وعلتتت  أن تت تتتم  املقابلتتتة عرضتتتا

ّ
اإلقليميتتتة مقتتتابالة متتتل املّر

حي باإلضافة ي   ما يالر ه عليه األع اء م  أسئلة
ّ
 .مّر

 ينوفيما يلي الالرا ق التي يقرر ذا امل
ّ
 :دير الذا  إلثراء املقابالة مل املّر

 ين ع  طريق س ل القرعة؛ (1ا
ّ
 رى بموثبه املقابالة مل املّر

ح
وّد  الررتيل الذي ت  يح

 ين بمد   (2ا
ّ
وّد  وقت يثراء املقابالة مل املّر قّس  بالرساوي وما يلي: 40يح

ح
  قيقة ت

تتتح عتت  ر يتتتته ألولويتتاة اإلقلتتتي  فتتي الفرتتتر   (أ)
ّ
املقبلتتة بتتتاالقرران متتل توليتتت  املشتتتاك  عتترا  تتتفوي يقدمتته املّر

 واالقررا اة املالرو ة شش ن الكيفية التي ينبيي اها مذا جتها؛
ً
 التي ي ااهذا اإلقلي   اليا

 .وثلسة لالرا األسئلة واإلثابة عليها (ب)

 ي لتذاي وتوذو هذه الالرا تق ي ت   تد شذيتد  تذو الالرا تق التتي يربذذتا امل لتي التنفيتذي فيمتا يتذلتق برستمية املتدير الذتا
 علتتت  يلتتتقي فتتت ن هتتتذه الالرا تتتق التتتتي تشتتتواها التالفتتتاة 

ً
. وعتتتالو 

ً
ينبيتتتي أن ت تتتون التتتدوع األع تتتاء فتتتي اللجنتتتة ملّمتتتة اهتتتا عمومتتتا

تقنيتتتتة شستتتتيالة لتتتتيي يالي هتتتتي طرا تتتتق تربذذتتتتا  جتتتتان يقليميتتتتة ألتتتترى علتتتت  نوتتتتو مالتتتتر  الةيتتتتا   فتتتتي تستتتتمية متتتتدير ها اإلقليميتتتتين 
 ميهتتتتتا اللجنتتتتتة اإلقليميتتتتتة ألف

ً
ريقيتتتتتاي واللجنتتتتتة اإلقليميتتتتتة  جنتتتتو   تتتتترق آستتتتتياي واللجنتتتتتة اإلقليميتتتتتة ل تتتتتر  املوتتتتتيط اولصو تتتتا

 الذا ئ(.

ناتتتر ي تتت  الالرا تتتق املبّينتتتة أ نتتتاه فتتتي يطتتتار ي تتتالا املنامتتتةي والستتتيما ثمذيتتتة ال تتت ة الذامليتتتة   أن يح
ً
تتتتدعي   –وينبيتتتي أي تتتا

 ((.9ا65ج    الذدف املتمث  في تذةية مواءمة يثراءاة اللجان اإلقليمية ا

 .ويقررا املدير الذا  عل  اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط أن توا   اتبا  الالرا ق املقرر ة عل  النوو التا ي

تتتتح للذتتتتترا بواستتتتتالة ناتتتتا  ي تتتتتاراة املتتتتترور ال تتتتو يةي وستتتتتياّ  ال تتتتتوء  .1
ّ
ستتتترتو   األمانتتتتتة ضتتتتبط توقيتتتتتت تقتتتتتدي  املّر

 ملد  
ً
ح ب ن الوقت املتبق  هو ثالث  قا ق  قيقة وم  ث  يت ّير ي   ال وء ا 17األل ر متوّهجا

ّ
ل رتقا ي إل ذار املّر

وتتتتّد   لتقتتتتدي  الذتتتترا بمقتتتتدار 
ح
 قيقتتتتةي وهتتتتي املر لتتتتة التتتتتي ياللتتتتل فيهتتتتا  20وبذتتتتدها ي تتتت  األ متتتتر عقتتتتل انتهتتتتاء املتتتتد  امل

ح ينهاء بيانه؛
ّ
 الر يي م  املّر

لتتين .2
ّ
  متت  تتتدوي  ستتااع وا تتد  ستتتقو  األمانتتة قبتت  بدايتتة كتت  عتترا بتوز،تتل ورقتتة علتت  كتت  وا تتد متت  املمث

ّ
ل تت  يتتتمك

 ب نتتته يمكتتت  استتتتخدا  أي ل تتتة رستتتمية 
ً
 استتت  الذ تتتو التتتذي يالتتترا الستتتااعي علمتتتا

ً
فيهتتتا. وينبيتتتي أن تبتتتّين الورقتتتة أي تتتا

 للجنة اإلقليمية لتدوي  األسئلة؛

ي ستتتيتو    اثتتتل متتت  متتتو ف  األمانتتتة ثمتتتل األوراق فتتتي نهايتتتة الذتتترا ووضتتتذذا فتتتي  تتتندوق يناولتتته ي تتت  التتتر يي التتتذ .3
 عتت  استت  الذ تتو التتذي يالر تته. التت  

ً
تتح ويف تتح أي تتا

ّ
 أ تتد األستتئلة ويقتترأه علتت  مستتمل املّر

ً
  تت ل منتته عشتتوا يا
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وّد   بمقدار 
ح
قرأ األسئلة التي ال تبّين أسماء م  يالر ذا م  األع اء(. وسربدأ املد  امل

ح
 قيقتة لذتذا ا جتةء مت   20ت

تتتتاا متتتد  قتتتدرها عمليتتتة تقتتتدي  الذتتترا باالنق تتتاء عنتتتدما يقتتترأ التتتر يي الستتت
ح
قرتتترا أن ت  قتتتا ق ووتتتد  3ااع األوعي ويح

ح ل   ي يل عل  ك  سااع.
ّ
 أقص ى أما  املّر

ستتخد  ي تداهما  .4
ح
سيح بط توقيت هذا ا جةء م  الذملية بواسالة م موعتين م  ي اراة املترور ال تو يةي يي سر

وّد  بمد  
ح
 قيقةي ومت  ثت   17ال رتقا ي شذد مرور  قيقة؛ ويت ّير فيها ال وء م  األل ر ي    20ل بط التوقيت امل

وتتتتّد   بمقتتتتدار 
ح
امل موعتتتتة الثانيتتتتة متتتت  ي تتتتاراة املتتتترور ال تتتتو ية   قيقتتتتة. أمتتتتا 20ي تتتت  األ متتتتر عقتتتتل انتهتتتتاء تلتتتتق املتتتتد  امل

فسرستتتتخد    ستتتتا  الوقتتتتت املخّصتتتتا ل تتتت  ستتتااع؛  يتتتتث ستتتتيت ّير فيهتتتتا ال تتتتوء األل تتتر ي تتتت  ال رتقتتتتا ي شذتتتتد مضتتتت ي 
تت ين ينهتاء يثتتابته   3 قيقتتين ومتت  ثت  ي تت  األ متر شذتتد مضت ي 

ّ
 قتتا قي وهتي املر لتتة التتي ياللتتل فيهتا التتر يي مت  املّر

 عل  ك  سااع؛

5.  
ح
وتتتّد   بمقتتتدار ستتتوف ت

ح
تتت ين ينهتتتاء يثتتتابته  علتتت   20كتتتّرر الذمليتتتة نفستتتذا  تتتتى تنقضتتت ي املتتتد  امل

ّ
 قيقتتتةي و  م تتتان املّر

تتح ي تت  اإل الء بمتتا يرغتتل 
ّ
د   املّر التترا أستتئلة تكفتت  لشتت لذاي ستتيح

ح
الستتااع املالتتروا علتتيه  عنتتد انق تتالها. وييا لتت  ت

وّد   بم
ح
خّصصة لذذا ا جةء م  الذرا 20قدار فيه م  بياناة ألرى  ريالة أال يت اوز املد  امل

ح
 . قيقة وامل

 يني ي   مر لتة يثتراء االقرترا  الستري التالز  لرستمية  .6
ّ
ي عقل يثراء املقابالة مل املّر

ً
قررا أن تنتق  اللجنة فورا يح

 أل  ا  املا   
ً
 م  ناامذا الداللي. 51املدير اإلقليمي وفقا
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 2امللحق 

 مشروع املقرر اإلجرائي

 للجنة اإلقليمية النظام الداخلي)ي( من  51تعليق العمل باملادة 

  الناتا  التداللياي( مت   51رة اللجنة اإلقليمية تذليق الذم  باملا   قر  
ّ
 فتي  تدو  متا يلتة  مت  أثت ي جنتة اإلقليميتةلل

 م  قلي  تذيين املدير اإلقليمي التا ي إل
ً
 تتى و ملد  لمي سنواة وثمانيتة أ تذر  2018 ةيرانميونيو  1 رق املتوسط بدءا

 .2024نهاية كانون الثان ميناير 
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 3امللحق 

 القرارع مشرو 

 املدير اإلقليميتسمية 

 ياللجنة اإلقليميةين 

ذ في اعتبارها املا   
ح
 ؛م   ستور منامة ال  ة الذاملية 52يي ت ل

 للما   
ً
جنة اإلقليمية لشرق املتوسط 51ووفقا

ّ
 ؛م  الناا  الداللي لل

 ...  ترشح .1
ً
 يقليمي مديرا

ً
 ؛إلقلي   رق املتوسط ا

 متت   ملتتد  لمتتي ستتنواة وثمانيتتة أ تتذر........ متت  املتتدير الذتتا  أن يقرتترا علتت  امل لتتي التنفيتتذي تذيتتين  تطلــب .2
ً
بتتدءا

 .2024نهاية كانون الثان ميناير   تىو  2018 ةيرانميونيو  1

 


