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 المدير اإلقليمي سميةت
 – مذكرة من المستشار القانوني -

 
 .المدير اإلقليمي لشرق المتوسط تسميةدور اللجنة اإلقليمية في لّخصًا لهذه الوثيقة مبّين ت -1
 
وتقتتدت توصتتية فتتي دورن استتتثنا ية جديتد متتدير لقليمتتي  تستتميةفتتي  وستتنرر اللجنتتة اإلقليميتتة لشتترق المتوستط -2
التدتتور رحيت  ، وذلك فتي أعقتا  في جنيف، سويسرا 2018أيار/ مايو  191 عقدها لهذا الغرض حصرًا يوت ر  ر  ق  ت  

علت  المقتترا المقتدت متن االتفتاق التذي توصت  لليت، أعاتاء اإلقلتيت أوانت،، وعمتً  بفي غير الذي جاء محمود فتري 
الفرصتة أمتات المجلتل التنفيتذي لتتي ينرتر وستتتتاا بعد تذ   .متدير لقليمتي جديتدستمية تتعجي  لجتراءا  ر يس، بشأن 

 .2018في تعيين المدير اإلقليمي أثناء انعقاد دورت، الثالثة واألربعين بعد الما ة في أيار/ مايو 
 

 معلومات أساسية
 
ر تيل المتتتت  اإلقليمتتي هتو المتتدير اإلقليمتتي التتذي "يتتتون  منرمتتة علتت  أنالمتتن دستتور  52تتن  المتتادن  -3

متتتن النرتتتات التتتداخلي للجنتتتة اإلقليميتتتة لشتتترق  51المتتتادن "، فيمتتتا تتتتنّرت تفتتتاق متتتة اللجنتتتة اإلقليميتتتةيعينتتت، المجلتتتل باال
النرتات التداخلي . أمتا المتدير اإلقليمتيمنصت  شتغ  ل اً مرّشتحاللجنتة اإلقليميتة موجبهتا بستّمي ت التي العملية المتوسط

 لشغ  هذا المنص .يترّشح عيين شخ  في تحين ذ  بها المجلل بّ  التيفية التي يفيبّين  للمجلل التنفيذي
 
 عمليتة 2012في دورتها التاسعة والخمسين  المعويةدف فيي  يا  للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط نّقح  اقد و  -4

 تستتميةفتتي  1998لتنفيتتذي علتت  اتباعتت، منتتذ عتتات وأّيتتد  التتنهذ التتذي يوارتت  المجلتتل ا، اإلقليمتتي المتتدير تستتمية
فتي حالتة وجتود أتثتر متن ين مرّشتحمتوجةن بأستماء القا متة لعتداد عمليتة ، وذلك عن طريق االاط ع بالمدير العات

جراء مقاب   مة الو ، منهت ينمرّشحخمسة   2هت.ختيار المعايير ال ةمة الين، وواة مرّشحا 
 
المتتدير اإلقليمتتي  تستتميةبشتتأن ستتلوك ال مدونتتة قواعتتد 2016قتتد اعتمتتد  فتتي عتتات اللجنتتة اإلقليميتتة تانتت  و  -5

لتتدو  األعاتتاء فتتي تأختتذ امتتن النرتتات التتداخلي للجنتتة اإلقليميتتة علتت  أن  51تتتن  المتتادن و  .إلقلتتيت شتترق المتوستتط
ت، لليهتا نرتر  التتي اعتمتدتها اللجنتة اإلقليميتةهتذه اعتبارها مدونة قواعتد الستلوك  ة أستماههت المقترحت األشتخا وتوجِّ

المتعتمتتتدن فتتتي المعتتتايير الستتتتة  فيجّستتتدالمتتتذتورن دونتتتة قواعتتتد الستتتلوك . أمتتتا تتتتذيي  ممنصتتت  المتتتدير اإلقليمتتتيلشتتتغ  
ها عنتتتد تقتتتديممتتتن التتتدو  األعاتتتاء يترجتتت  عليتتت،، و ذتور. منصتتت  المتتتال شتتتغ ين لمرّشتتتحتقيتتتيت البشتتتأن  2012 عتتتات

ة أستتماههت لشتتغ  تفاصتتي  عتتن متتهه   األشتتخا  المقترحتتأن تقتتدت مدونتتة قواعتتد الستتلوك حتتتات أل وفقتتاً  لمقترحتتا ل
عمليتة االاتط ع بعنتد تهتا مراعا اللجنتة اإلقليميتة للت تتتدع  التي  فيما يتعلق بهذه المعاييرسماتهت عن المنص  و 

 .ينمرّشحأحد ال تسمية
 

 قبل انعقاد اللجنة اإلقليميةالُمتبعة اإلجراءات 
 
األعاتتاء فتي اإلقلتيت بأنتت، ن متن التدو  واحتتدتت   2017/ نتوفمبر تشترين الثتتاني 17فتي أبلت  المتدير العتتات  -6

 المتتدير اإلقليمتتيمنصتت  شتتغ  ين متتن داختت  اإلقلتتيت لمرّشتحالتتدو  بشتتأن أستتماء التلتتك تقتتدمها مقترحتتا   ةأيتت ستيتلق 
فتي موعتد  ،سويسترا، جنيتفبيجت  أن تصت  للت  المتدير العتات ، التي لتي تنرر اللجنة اإلقليمية في تلك المقترحا 

                                                           

في جنيف، وقد جرى تغيير موعد عقدها  2018أيار/ مايو  19الدورن االستثنا ية للجنة اإلقليمية يوت اقتتِرا أن تتعقد     1
لحياًء من الشهر نفس،  20هذا عن ذاك المتقترا في البداية تجّنبًا لحدوث تاار  مة مراست االحتفا  التي ستتقات يوت 

 للذترى السنوية السبعين إلنشاء المنرمة.
 .59/13الوارد في الوثيقة ش ت/  ل 3 المقرر اإلجرا يانرر   2
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اتتافةبتوقيتت  وستتط أوروبتتا 18‚00الستتاعة فتتي  2018/ فبرايتتر شتتباط 23يتتوت أقصتتاه  التتدو  أتبِلغتت  للتت  ذلتتك،  . وا 
اتهت، وأن وخبتر ين مرّشتحالواحتد متن تت  المتعلقتة بمتهه   تفاصتي  البتترفق المقترحا  يج  أن تلك األعااء بأن 
 .قواعد السلوكمدونة رفق بد المت النموذج الموحّ تتقدت بواسطة 

 
ين بحلتتو  مرّشتتحأستتماء الرده متتن يتتمتتا رستتا  بإ أو قبلتت، 2018آذار/ متتارل  9وستتيقوت المتتدير العتتات يتتوت  -7

التتي الذاتيتة وغيرهتا متن المتواد الداعمتة  ستيرهتمتة جنبتًا للت  جنت  لل  الدو  األعااء في اإلقليت، الموعد النها ي 
 .الدو  األعااءتقدمها 

 
ين مرّشتتحستتماء العقتت  لرستتال، ألالمتتدير العتتات علتت  أن يقتتوت  متتن مدونتتة قواعتتد الستتلوكثانيتتًا القستتت يتتن  و  -8
محمتتي بتلمتتة ستتر لطتترا األستت لة واإلجابتتة بافتتتتاا منتتتدى للتترونتتي  للتت  التتدو  األعاتتاء هتتتالخاصتتة ب تفاصتتي الو 

مّمتن ين مرّشتحاألعاتاء والالتدو  جميتة ، بحيتث يتتون المنتتدى مفتوحتًا أمتات اإللتترونتيعل  موقة المنرمة عليها 
أن تبتتين متتا لذا تتتان األشتتخا   لمقترحتتا ها لتقتتديميترجتت  متتن التتدو  األعاتتاء عنتتد لتتذا فيتت،.  المشتتارتةيطلبتتون 
لمتة رست  توستت اإللتترونتي. المنتتدى هتذا ن للمشتارتة فتي مستتعدي منص  المتدير اإلقليمتية أسماههت لشغ  المقترح

فتتي الوقتت  التتذي يبلتت  فيتت، المتتدير العتتات التتدو  األعاتتاء يمتتا  المتعلقتتة باستتتخدات المنتتتدى اإللتترونتتي الستتر والتعل
 .مقترحا يرده من  ماب
 
ين التتذين يطلبتتون مرّشتتحمعلومتتا  عتتن جميتتة الاإللتترونتتي لتت  موقعتت، عالمتتتت  اإلقليمتتي أياتتًا وسينشتتر  -9

التتتدو  متتتن بصتتتيغتها التتتواردن متتتهه تهت وخبتتتراتهت الخاصتتتة بتفاصتتتي  الها متتتن ستتتوايرهت الذاتيتتتة و بمتتتا فيهتتتا ستتتذلتتتك، 
مواقتة فترادى الللت  مهديتة روابتط علت  الموقتة اإللتترونتي حتوي سي. و االتصا  بهتمعلوما  عن  األعااء، فا ً 

اإللتترونتي وتمويلت،. موقعت، نشتاء عتن ل مستهوالً منهت  مرّشحوسيتون ت  ، عند الطل  ، وذلكينمرّشحلاإللتترونية ل
ة أستتتماههت لشتتتغ  أن تبتتتين متتتا لذا تتتتان األشتتتخا  المقترحتتت لمقترحتتتا ل اهلتتتدى تقتتتديمويترجتت  متتتن التتتدو  األعاتتتاء 

متتتهه تهت وخبتتتراتهت وغيرهتتتا متتتن التفاصتتتي  الخاصتتتة ب نشتتتر ستتتيرهت الذاتيتتتةراغبتتتين فتتتي منصتتت  المتتتدير اإلقليمتتتي 
علتت  الموقتتة عنتتد اللتتةوت، اإللتترونيتتة،  واقعهتالتتروابط المهديتتة للتت  فتترادى متتعتتن  ومعلومتتا  االتصتتا  بهتتت، فاتت ً 

 .للمتت  اإلقليمياإللتتروني 
 
 اللجنة اإلقليميةات الُمتبعة أثناء انعقاد إلجراءا
 

 :الث ث التالية مراح من ال مهلفةاللجنة اإلقليمية اإلجراءا  المتتبعة أثناء انعقاد  -10
 ؛ين منهتمرّشحين في حالة وجود أتثر من خمسة مرّشحقا مة موجةن بأسماء اللعداد  (1)
 ين؛مرّشحلجراء مقاب   مة ال (2)
 .منهت مرّشحعل  تسمية تصوي  ال (3)

 
فتتإن منصتت  المتتدير اإلقليمتتي، ة أستتماههت لشتتغ  عتتدد األشتتخا  المقترحتتبو  بموافقتتة اللجنتتة اإلقليميتتةورهنتتًا  -11

جتتراء و ين مرّشتتحقا متتة متتوجةن بأستتماء اللعتتداد متتن المتتوّقتتة  ، 2018/ متتايو أيتتار 193معهتتت صتتبيحة يتتوت مقتتاب   ا 
ألحتتات  وفقتاً هتذه مغلقتة للجنة اإلقليميتة اتتون اجتماعا  عل  تسمية أحدهت. وس 3اليوت كبعد رهيرن ذاالتصوي  و 
يحتتدد المتتدير . و علنيتتة للجنتتةالجلستتة النتتتا ذ االنتختتا  بعتتد ذلتتك فتتي يتعلن عتتن وستت، متتن النرتتات التتداخلي 51لمتتادن ا

. األمانتتتةن أساستتتيين متتتن ويقتصتتتر علتتت  متتتورفي ،للتتت  جانتتت  أعاتتتاء اللجنتتتةمغلقتتتة، العتتتات حاتتتور االجتماعتتتا  ال
دونتتة قواعتتد متتن مًا ثالثتتمتتا يتترد فتتي القستتت ل ووفقتتاً ين، مرّشتتحال متتنواحتتد تتت  متتة مقتتاب   متتا يتجتترى متتن وباستتتثناء 
ن تانوا مرّشحالأول ك ينبغي أال يحار فإن، السلوك،   .هتانبلدأعااًء بوفود ون تلك االجتماعا  حت  وا 
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سترية  و  األعاتاءأن تحتترت التدينبغتي فإنت، من مدونتة قواعتد الستلوك،  اً لقست ثالثلما يرد في اأياًا  ووفقاً  -12
التتتتتي تشتتتتتهدها و بتتتتث االجتتتتراءا  نقتتتتت  ألتتتتت  وجتتتت، الخصتتتتو  عتتتتن عأن تمتنتتتتة األصتتتتوا ، و اإلجتتتتراءا  وستتتترية 

 .لتترونيةاألجهةن اإلجتماعا  المغلقة باستخدات اال
 
 ينمرّشحبأسماء ال ةموجز قائمة عداد إ
 

أستتماء اقتتتراا  فتتي حتتا ين مرّشتتحبإعتتداد قا متتة متتوجةن بأستتماء الجلستتتها  يتعتتّين أن تقتتوت اللجنتتة فتتي بدايتتة -13
أن تاتتت القا متتة المتتوجةن و  ستترياً  للجنتتة اقتراعتتاً يتعتتين أن تتجتتري الهتتذا الغتترض، . و متتنهت ينمرّشتتحأتثتتر متتن خمستتة 

فتي األصتتوا  تعتاد  حتتدوث فتي حتا  . و ر عتدد متن األصتتوا ثتتعلت  أتيحصتلون الخمستة التتذين ين مرّشتحأستماء ال
فإنتت، وجةن، القا متتة المتتإلدراجهتتا فتتي ين مرّشتتحأتثتتر متتن خمستتة تتحتتّدد فيتت، أستتماء علتت  نحتتو ين أو أتثتتر مرّشتتحبتتين 

ر عتدد ثتعلت  أتالمتعادلين في األصوا ، بحيث يشتغ  الحاصت  متنهت ين مرّشحبين الأخرى اقتراعا  يتعين لجراء 
 وجةن.في القا مة المالمتبقية شواغر المتبقي أو الشاغر المن األصوا  

 
 ينمرّشحال عمقابالت مإجراء ال

 
ًا راتتعالمقتتاب   متتتّررًا ثانيتتًا(، ويتعتتّين أن تتاتتمن  و51)المتتادن ين مرّشتتحمقتتاب   متتة ال تجتتري اللجنتتة -14

اللجنتتة الطتترق التتتي د تحتتدّ . و األعاتتاءالتتتي يطرحهتتا ستت لة األلجابتتا  علتت  تقتتديت باإلاتتافة للتت   ،مرّشتتحتتت  يقدمتت، 
اعتمدتت، فتي التنهذ التذي في اتبتاع تون راغبة ت أنمن المفترض وفق ما تراه مناسبًا، و لجراء المقاب  ، تبعها في ت

يوارتتت  المجلتتتل التنفيتتتذي علتتت  اتباعتتت، منتتتذ للتتت  حتتتد بعيتتتد ذاك التتتذي  أياتتتاً ماثتتت  التتتذي ي دورتهتتتا الثالثتتتة والستتتتين
 .تتبع، لجان لقليمية أخرىذاك الذي ، و المدير العات تسميةفي  1998 عات
 

تتت  مقابلتتة أنتت، يحتتّدد وقتت  التتنهذ التتذي اتبعتتت، اللجنتة اإلقليميتتة فتتي دورتهتتا الثالثتتة والستتين خصتتا   ومتن  -15
فتي الفتترن اإلقلتيت ألولويتا  عن رهيت،  مرّشحالالذي يقدم، شفوي العرض البالتساوي بين تتوّةع  دقيقة 40بمدن قدرها 

التتتي ينبغتتي تيفيتتة المطروحتتة بشتتأن القتراحتتا  االو حاليتتًا اإلقلتتيت هتتا هالتتتي يجابلمشتتات  اتحليتت  بتتاالقتران متتة  المقبلتتة
تتقتتّدت و المتحتتّددن لتتذلك. األوقتتا  االلتتتةات بالتشتتديد فتتي يتعتتّين و اإلجابتتة عليهتتا. ستت لة و لطتترا األجلستتة ؛ و تهتتامعالجبهتتا 

بصترية لعانتة االستتعانة بأيتة وستا   متن دون علت  حتد ستواء جلسا  طرا األس لة واإلجابة عليها عقد تت العروض و 
وتتتتول  االجتماعتتا . قاعتتة فتتي مدّونتتة متتواد أيتتة ( أو توةيتتة باوربوينتت برنتتامذ بواستتطة تقتتديت العتتروض متتن قبيتت  )

معرفتة واللجنتة اإلقليميتة ين مرّشتح" تيمتا يتستن  للالاتو ية األمانة حسا  المدتين تلتيهما بواستطة "لشتارا  المترور
 .لذلك خّص الوق  المفيها ينتهي اللحرة التي 

 
المجلتتتل ، فاتتتً  عتتتن الثالثتتتة والستتتتيناللجنتتتة اإلقليميتتتة فتتتي دورتهتتتا اإلجتتتراءا  التتتتي اتبعتهتتتا فيمتتتا يلتتتي و  -16

أن  اللجنتتةويتفتتترض ب ة بطتترا األستت لة واإلجابتة عليهتتا،الجلستتة الخاصتفتتي عقتتد  ،التنفيتذي واللجتتان اإلقليميتتة األخترى
 نفسها:اإلجراءا   اتباعراغبة في  تتون

متتن  ين لتتتي يتتتمّتنممّثلتتواحتتد متتن العلتت  تتت  بتوةيتتة ورقتتة قبتت  بدايتتة تتت  عتترض ستتتقوت األمانتتة  (1)
 ا.فيه واحد ها تدوين س

منهتتتا ستتتح  التتتر يل التتتذي يهتتتا للتتت  ومناولتاألوراق عتتترض جمتتتة تتتت  فتتتي نهايتتتة األمانتتتة تتتتول  ت (2)
 .مرّشحالواحد من األس لة ويطرح، عل  ت  عشوا يًا 

 عل  ت  سها .إلجابة يص  لل  ث ث دقا ق لوق   مرّشحلتاا أمات ايت  (3)
أن يتدلي  مرّشتحلفتإن بإمتتان ا، خّصت  إلجتراء المقابلتةالوق  الملشغ  تتفي أس لة تتطرا لذا لت  (4)

 . هاإلجرادقيقة  40المتحّدد بمقدار الوق  ينتهي حت  أخرى من بيانا  في، يرغ   بما
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 رفقتة بهتذه الوثيقتة، وهتيين المت مرّشحمقاب   مة الالتفاصي  في الطرا ق المقترحة إلجراء مةيد من الرد يو  -17
 .2016عات بتها الثالثة والستين التي اعتمدتها اللجنة في دور نفسها الطرا ق 

 
 ينمرّشحالتصويت على تسمية أحد ال

 
متن أجت  لل  المجلل التنفيتذي المتقّرر تقديت اسم،  مرّشحسمية الالتصوي  لتعل  المرحلة النها ية نطوي ت -18

 .حلةهذه المر المتتّبعة في ا  اإلجراءمن النرات الداخلي  51المادن في الفقرا  من )ة( لل  )ط( بّين تعيين،، وت
 

ن لتت يحصت  أي  .واحد فتي ورقتة اقتراعت، مرّشحاست  ممّث ت  دّون باختصار، يتعين أن يو  -19 علت   مرّشتحوا 
 يتستتبعدأقت  عتدد متن األصتوا  حاصت  علت  ال مرّشتحالفإن  4تين،ين الحاارين المصوِّ ممّثلأغلبية األصوا  من ال

متن النرتات  51المتادن وتتن  . ال ةمتة متن األصتوا علت  األغلبيتة  مرّشتحينلأحتد ات  اقتراع لل  أن يحصت  في 
ين مرّشتحمتن الين مرّشتحالحاال  التي تتساوى فيها األصتوا  باستتمرار بتين للتعام  مة متحّدد عل  لجراء الداخلي 

 ين.المتبقّ 
 

متتتن النرتتتات التتتداخلي للجنتتتة اإلقليميتتتة  51متتتن النرتتتات التتتداخلي للمجلتتتل التنفيتتتذي والمتتتادن  48المتتتادن أمتتتا  -20
ذا  ،المدير اإلقليمتي لمتدن خمتل ستنوا يتعّين عل  أن فتنّصان  فتي المعقتود فتي اجتماعت،  المجلتل التنفيتذي ،عّينتوا 

. 2018 وحةيتتران/ يونيتت مطلتتةأن يبتتدأ تعيينتت، بعتتد ذلتتك بفتتترن وجيتتةن، أي فتتي قتتد يتتوّقتتة ، ف2018أواختتر أيتتار/ متتايو 
ترغتت  قتتد وعليتت،،  لقواعتتد المتتذتورن،ل وفقتتاً  2023فتتي نهايتتة أيتتار/ متتايو أن تنقاتتي تعيتتين المتتدن لتتذا، فتتإن متتن شتتأن 

، لذا 2024ينتتتاير حتتتت  نهايتتتة تتتتانون الثتتتاني/ المتستتتّم   مرّشتتتحفتتتترن تعيتتتين الاللجنتتتة اإلقليميتتتة فتتتي التوصتتتية بتمديتتتد 
لجتراء انتخابتا  فتي التدورن العاديتة للجنتة مّتتن متن ذلتك أن يمتن شتأن و . عّين، المجلل التنفيذي لشتغ  المنصت  ما

دورن المجلتتتل انعقتتتاد عقتتت  المتتتدير اإلقليمتتتي متتتة تعيتتتين بتتتالت ةت ، 2023فتتتي خريتتتف عتتتات التتتتي ستتتتتعقد اإلقليميتتتة 
الجتدو  الةمنتي مواءمتة لعادن تيح المجا  أمات أن يمن شأن، ر الذي األم، 2024/ يناير التنفيذي في تانون الثاني
 أخرى.أقاليت في ذلك المتتّبة الةمني الذي سبق اتباع، و الجدو  مة وتعيين، لترشيح المدير اإلقليمي 

 
  

                                                           
 ين الحاارينممّثلبأغلبية القراراتها من النرات الداخلي للجنة اإلقليمية عل  أن تتخذ اللجنة  42المادن تن     4

األغلبية ال ةمة التصوي  في الممتنعين عن ين ممّثليتحس  حسا  الأال  41وفقًا ألحتات المادن هو ما يعني و تين، المصوِّ 
في أصواتهت  بممّث ً  21والبال  عددهت يحق لهت التصوي   الذين ينممّثلجمية الأدل  عل  ذلك، لذا . وبناًء من األصوا 

 أما صوتًا. 11هي بمقدار  األغلبية ال ةمة من األصوا منهت عن التصوي ، فإن واحد ولت يمتنة أي تما ينبغي االقتراع 
تين أن األعااء الحاارين من شأن عدد فإن ، عن التصوي منهت مثً  ين ممّثلخمسة لذا امتنة  يتقصر عل  والمصوِّ  أصوا . 9بمقدار  األغلبية ال ةمة من األصوا تتون عاوًا و  16
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 - الملحق -
 ين لشغ  منص  المدير اإلقليميمرّشحالطرا ق المقترحة إلجراء المقاب   مة ال
 المتوسطإلقليت شرق 

 
متتن النرتتات التتداخلي للجنتتة اإلقليميتتة لشتترق المتوستتط علتت  أن تجتتري  51تتتن  الفقتترن )و متتتّررًا ثانيتتًا( متتن المتتادن 

المقابلتتة اتتمن أن تتوفتتي اجتمتتاع مغلتتق، وعلتت   ين فتتي أقتتر  وقتت  ممتتتنمرّشتتحاللجنتتة اإلقليميتتة مقتتاب   متتة ال
 .من أس لة األعااءما يطرح، علي، باإلاافة لل   ،مرّشحت  عراًا يقدم، 

 
 :ينمرّشحالمدير العات إلجراء المقاب   مة الفيما يلي الطرا ق التي يقترحها و 

 القرعة؛سح  عن طريق ين مرّشحمة الالمقاب   تتجرى بموجب، الترتي  الذي حّدد يت  (1)
 ي:تما يلدقيقة تتقّست بالتساوي  40بمدن ين مرّشحوق  لجراء المقاب   مة اليتحّدد  (2)

عن رهيتت، ألولويتا  اإلقلتيت فتي الفتترن المقبلتة بتاالقتران متة  مرّشحقدم، اليشفوي عرض  -1
تحلي  المشات  التي يجابههتا اإلقلتيت حاليتًا واالقتراحتا  المطروحتة بشتأن التيفيتة التتي ينبغتي بهتا 

 معالجتها؛
 .وجلسة لطرا األس لة واإلجابة عليها -2

 
، لتذا، المتدير العتاتستمية تفيما يتعلتق بالمجلل التنفيذي ها تبعلتي يالطرا ق احذو لل  حد بعيد هذه الطرا ق حذو وت

التتتي تشتتوبها  علتت  ذلتتك، فتتإن هتتذه الطرا تتق عتت ونً . و عمومتتاً بهتتا ملّمتتة  لتتدو  األعاتتاء فتتي اللجنتتةاينبغتتي أن تتتتون 
عل  نحتو مطترد الةيتادن فتي تستمية متديريها لجان لقليمية أخرى هي طرا ق تتبعها ليل لال،  اخت فا  تقنية بسيطة

اللجنة اإلقليميتة ألفريقيتا، واللجنتة اإلقليميتة لجنتو  شترق آستيا، واللجنتة اإلقليميتة لغتر  خصوصًا منها )و اإلقليميين 
 (.المحيط الهادئ

 
 – العالميتتةستيما جمعيتة الصتحة والالمنرمتة، نتة أدنتاه فتي لطتار لصتت ا نرتر للت  الطرا تتق المبيّ أن يت  وينبغتي أياتاً 
 ((.9)65ج   عمواءمة لجراءا  اللجان اإلقليمية )المتمث  في تعةية تدعيت الهدف 

 
 .الطرا ق المقترحة عل  النحو التالياتباع أن تواص  ويقترا المدير العات عل  اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط 

، اتتو يةالالمتترور نرتتات لشتتارا  بواستتطة لعتترض ل مرّشتتحالتقتتديت توقيتت  اتتبط ألمانتتة ستتتتول  ا -1
بتأن  مرّشتحالبرتقتالي إلشتعار الالاوء لل  غّير ومن ثت يتدقيقة  17متوّهجًا لمدن خار األالاوء  ر ّ سيو 

المتتدن المتحتتّددن لتقتتديت العتترض بمقتتدار  انتهتتاءوبعتتدها للتت  األحمتتر عقتت   ثتت ث دقتتا قالوقتت  المتبقتتي هتتو 
 لنهاء بيان،؛ مرّشحالر يل من الهي المرحلة التي يطل  فيها ، و دقيقة 20

ين لتتتي يتتتمّتن متتن ممّثلتتستتتقوت األمانتتة قبتت  بدايتتة تتت  عتترض بتوةيتتة ورقتتة علتت  تتت  واحتتد متتن ال -2
، علمتتًا بأنت، يمتتتن العاتتو التذي يطتترا الستها  استت الورقتة أياتتاً أن تبتتّين وينبغتي تتدوين ستتها  واحتد فيهتتا. 

 األس لة؛تدوين استخدات أي لغة رسمية للجنة اإلقليمية ل

وواتعها فتي صتندوق يناولت، في نهاية العرض سيتول  حاج  من مورفي األمانة جمة األوراق  -3
استتت عتتن ويفصتتح أياتتًا  مرّشتتحالقتترأه علتت  مستتمة ويأحتتد األستت لة عشتتوا يًا منتت، التتذي يستتح   ر يلالتتللتت  

متتدن ستتتبدأ ال(. و ا متتن األعاتتاءيطرحهتتتتقتترأ األستت لة التتتي ال تبتتّين أستتماء متتن  ،. )لتتنالعاتتو التتذي يطرحتت
عنتتتدما يقتتترأ التتتر يل الستتتها  باالنقاتتاء العتتترض تقتتتديت الجتتةء متتتن عمليتتتة دقيقتتتة لهتتتذا  20المتحتتّددن بمقتتتدار 

 .عل  ت  سها لتي يجي   مرّشحلأمات اتحد أقص  دقا ق  3، ويتقترا أن تتتاا مدن قدرها األو 
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، لذ الاتتتو ية لشتتتارا  المتتترورمجمتتتوعتين متتتن بواستتتطة هتتتذا الجتتتةء متتتن العمليتتتة سيتاتتتبط توقيتتت   -4
البرتقتالي الاوء من األخاتر للت  فيها يتغّير و دقيقة؛  20لابط التوقي  المتحّدد بمدن اهما تتستخدت لحدس

. دقيقتتتتة 20المتحتتتتّددن بمقتتتتدار  المتتتتدنتلتتتتك  انتهتتتتاءاألحمتتتتر عقتتتت    ، ومتتتتن ثتتتتت للتتتتدقيقتتتتة 17متتتترور  بعتتتتد
حيتث ؛ لت  ستها  خّص الوق  المالاو ية فستستخدت لحسا  المجموعة الثانية من لشارا  المرور  أما

دقتا ق،  3 ماتي ثت للت  األحمتر بعتدومن دقيقتين ماي بعد البرتقالي لل  األخار الاوء فيها سيتغّير 
 ؛لجابت، عل  ت  سها لنهاء  مرّشحوهي المرحلة التي يطل  فيها الر يل من ال

ين مرّشتتحلبإمتتتان ا، و دقيقتتة 20المتتدن المتحتتّددن بمقتتدار تنقاتتي حتتت  نفستتها العمليتتة تتتتتّرر وف ستت -5
ذا و انقاتتا ها.  عنتتدالمطتتروا علتتيهت علتت  الستتها  تهت لجتتابلنهتتاء  ستتيتدع  ها، لتتت تتطتترا أستت لة تتفتتي لشتتغلا 

دقيقتة  20المتحتّددن بمقتدار المتدن تجتاوة أال يشتريطة  بما يرغ  فيت، متن بيانتا  أخترىلل  اإلدالء  مرّشحال
 .الجةء من العرض لهذاة خّصصوالمت 

االقتتتراع لجتتراء مرحلتتة للتت   ،ينمرّشتتحمقتتاب   متتة الاللجتتراء عقتت  ، أن تنتقتت  اللجنتتة فتتوراً يتقتتترا  -6
 .الداخلي هامن نرام 51لمادن حتات األ المدير اإلقليمي وفقاً سمية لتال ةت السري 


