
 

 
 

 
DECISIONS 

 2012أكتوبر /تشرين األول  اللجنة اإلقليمية
  لشرق املتوسط

  واخلمسون التاسعةالدورة 
  

  انتخاب هيئة املكتب  )  1(املقرر اإلجرائي 

    :انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل
  )السودان(  السيد حبر إدريس أبو قردةمعايل   :  الرئيس
  )الكويت(  علي سعد العبيديلدكتور معايل ا  :  للرئيس لاألوالنائب 
  )تونس(  عبد اللطيف مكيمعايل الدكتور   :  للرئيس الثاينالنائب 

  رئيساً للمناقشات التقنية )أفغانستان( أمحد جان نعيموانتخب معايل الدكتور 
  :غة من األعضاء التالية أمساؤهمتشكيل جلنة الصيا راح رئيس اللجنة اإلقليمية، قررت اللجنةتـوبناًء على اق

  )البحرين(  المهةاجلمرمي  ةالدكتور
  )جيبويت(  السيد حممد مهيوب حامت

  )األردن(  حممد بسام قاسمالدكتور 
  )تونس(  هشام عبد السالمالدكتور 

  )باكستان(  الدكتور غالم أصغر عباسي
  )اململكة العربية السعودية(  الدكتور حممد الصعيدي

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  ري بن حيمدالدكتور مس
  )ممثل املنظمة يف عمان(  الدكتور عبد اهللا الصاعدي

  )ممثل املنظمة يف السودان(  الدكتور أنشو بانريجي
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  مثني صديقيالدكتور 

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  الدكتور قاسم سارة
  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  يث جني نيكولسونالسيدة إليزاب

  )املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط(  السيد حسن جنيب عبد اهللا
  إقرار جدول األعمال  )  2(املقرر اإلجرائي 

  .واخلمسني التاسعةأقرت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورا 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

W O R L D  H E A L T H 
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  لشرق املتوسط قليميةالنظام الداخلي للّجنة اإلتنقيح   )3(املقرر اإلجرائي 
قررت اللجنة اإلقليمية أن تعتمد التعديالت اليت أُدخلت على النظام الداخلي يف املرفق هلذا املقرر، وأن تطبق على 

كما قررت استمرار العمل باملمارسة الـيت  . لتقييم املرشحني ملنصب املدير اإلقليمي 2الفور املعايري املبينة يف املرفق 
اً واملتعلقة بالترتيب الجتماعات فنية قبيل انعقاد اللجنة اإلقليمية، وأن تكون مفتوحة جلميع أعضـاء  دخلت مؤخرأُ

  .اللجنة

ن إقليم شرق املتوسـط إىل اإلقلـيم   مجنوب السودان  انتقال   )4( املقرر اإلجرائي
  األفريقي ملنظمة الصحة العاملية

ان االنتقال إىل اإلقليم األفريقي ملنظمة الصحة العامليـة،  قررت اللجنة اإلقليمية قبول طلب حكومة جنوب السود
  .وطلبت إىل املدير اإلقليمي إحالة هذا القرار إىل مجعية الصحة العاملية السادسة والستني للنظر فيه

دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية ة ائزج منح  )  5(املقرر اإلجرائي 
  م شرق املتوسطالوعائية، والسكَّري يف إقلي

، والسكَّري يف إقليم شرق بعد قيام جلنة مؤسسة جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية
كما قررت جلنة املؤسسة زيادة مبلـغ  . الترشيحات للجائزة، قررت عدم منح اجلائزة هذا العاماملتوسط، باستعراض 

  .دوالر أمريكي 5000دوالر أمريكي إىل  1500اجلائزة من 

  للّجنة اإلقليمية املقبلة عقد الدوراتمكان وموعد   )  6(املقرر اإلجرائي 
  .2013أكتوبر /تشرين األول 31 إىل 26من يف الفترة  تونسيف  نيالست دوراقررت اللجنة اإلقليمية عقد 
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  املرفق
  للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسطالنظام الداخلي ) 1(

  
  لنص املنقَّح املقترحا  النص احلايل

  العضوية واحلضور: أوالً
  املراقبون. 2املادة 

جيوز للّجنة، مع مراعاة شروط أي اتفاقات قائمة، أن 
ترتب لعقد مشاورات خارج املنظمة مع هيئات األمم 
املتحدة اإلقليمية املعنية، ومع املنظمات اإلقليمية الدولية 

ملنظمة، األخرى ذات االهتمامات املشتركة مع ا
والشتراك هذه اهليئات كمراقبني، بدون حق التصويت، 
يف مناقشات اللجنة، ويف مناقشات اللجان واللجان 
الفرعية اليت تدعى إىل االجتماع أو اليت يتم إنشاؤها 

  .بتفويض منها

جيوز للّجنة اإلقليمية، مع مراعاة شروط أي اتفاقات "
قليمية قائمة، أن ترتب لعقد مشاورات مع اللجان اإل

ذات الصلة يف األمم املتحدة، ومع جلان الوكاالت 
املتخصصة األخرى، ومع املنظمات الدولية اإلقليمية 
األخرى ذات االهتمامات املشتركة مع منظمة الصحة 
العاملية، من أجل دعوا للمشاركة يف مناقشاا، دون أن 

وجيوز للمدير اإلقليمي، . يكون هلا حق التصويت
ع اللجنة اإلقليمية، أن يدعو دوالً غري الدول بالتشاور م

األعضاء يف اللجنة اإلقليمية، للمشاركة يف دورات 
وجيوز للمدير . اللجنة، دون أن يكون هلا حق التصويت

اإلقليمي أيضاً، بالتشاور مع اللجنة اإلقليمية، أن 
يدعو منظمات غري حكومية للمشاركة يف مداوالت 

من  5منصوص عليه يف البند  اللجنة اإلقليمية، كما هو
املبادئ اليت حتكم العالقات بني منظمة الصحة العاملية "

  ".واملنظمات غري احلكومية
  التفويضوثائق : ثانياً
  وثائق التفويض. 3املادة 

توايف الدول األعضاء املدير اإلقليمي قبل املوعد احملدد 
بأمساء الفتتاح دورة اللجنة خبمسة عشر يوماً على األقل، 

كذلك . ممثليها، مبن فيهم مجيع املناوبني واملستشارين
، املدعوة إىل إيفاد 3تقوم املنظمات املشار إليها يف املادة 

  .ممثلني عنها إىل الدورة بإبالغ أمساء ممثليها
وتقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املناوبني 

ورة واملستشارين إىل املدير اإلقليمي قبل موعد افتتاح د
  .اللجنة بيومني على األقل إن أمكن

توايف الدول األعضاء املدير اإلقليمي قبل املوعد احملدد 
الفتتاح دورة اللجنة اإلقليمية خبمسة عشر يوماً على 
األقل، بأمساء ممثليها، مبن فيهم مجيع املناوبني 

املشار إليها يف ] والدول[وعلى املنظمات . واملستشارين
وة إىل إيفاد ممثلني عنها للمشاركة يف ، واملدع2املادة 

. الدورة، أيضاً أن ترسل أمساء األشخاص الذين ميثّلوا
وينبغي أن تقدم وثائق تفويض مجيع املمثلني وأمساء 
املناوبني واملشاورين واملراقبني إىل املدير اإلقليمي قبل 
موعد افتتاح دورة اللجنة اإلقليمية بيومني على األقل 
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تعين أن تكون وثائق التفويض هذه وي. إن أمكن
زير وصادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة، أو 

اخلارجية، أو وزير الصحة، أو عن أي سلطة أخرى 
  .مكافئة

يقوم مكتب اللجنة اإلقليمية بفحص وثائق التفويض و
اليت ختص املمثلني، وتقدمي تقرير بشأن ذلك إىل اللجنة 

 الدولرضت إحدى وجيب منح أي ممثل اعت. اإلقليمية
األعضاء على طلب مشاركته يف اللجنة اإلقليمية حق 
املشاركة، بصفة مؤقتة، مع متتعه باحلقوق ذاا اليت 
يتمتع ا املمثلون اآلخرون، حىت تعد هيئة املكتب 
تقريرها، وتتخذ اللجنة اإلقليمية قرارها يف هذا 

  ".الشأن
  تصريف األعمال: عاشراً

  متعددة مقترحات: 37املادة 

إذا قُدم اقتراحان أو أكثـر، صـوتت اللجنـة أوالً    
على االقتـراح الـذي يـرى الـرئيس أنـه األبعـد مـن        
حيــث املضــمون عــن االقتــراح الــذي قُــدم أوالً، مث 
على االقتراح األقل بعداً منه، وهكذا دواليـك حـىت   
تطرح مجيـع االقتراحـات للتصـويت، إال إذا كانـت     

قتراحات تغين عـن أي  نتيجة التصويت على أحد اال
تصــويت آخــر علــى االقتــراح أو االقتراحــات الــيت  

  .مازالت معلّقة

تصوت اللجنة علـى  إذا قُدم مقترحان أو أكثر، 
تلك املقترحات مـا مل تقـرر خـالف ذلـك، مبتدئـة      
بأقدمها عهداً من حيث تعميمه علـى مجيـع الـدول    

، إال إذا كانت نتيجة التصويت علـى أحـد   األعضاء
رحات تغين عن أي تصويت آخـر علـى املقتـرح    املقت

  .أو املقترحات اليت مازالت معلقة

  التصويت: حادي عشر
  االنتخابات: 48املادة 

بيـد  . تتقرر مجيع االنتخابات باالقتراع السري
أنه باستثناء ما خيتص بالتصويت الـالزم لترشـيح   
املدير اإلقليمي، جيوز قبول االنتخاب برفع األيدي 

تصفيق شريطة أن ال يكون هناك أكثـر مـن   أو بال
مرشح واحد ملنصب انتخايب واحد وأن ال يطلـب  

وحيثما تلزم االقتراعات يقـوم  . ممثل خالف ذلك
اثنان يعينهما الرئيس من بني املمثلني باملسـاعدة يف  

وأوراق االقتـراع الـيت عـدد    . إحصاء األصوات
لوب األمساء فيها مساو لعدد املناصب االنتخابية املط

غـري  . عادةً باالقتراع السري االنتخابـات جترى 
ما يتعلق بترشيح املـدير اإلقليمـي،    اأنه يف ماعد

وعندما ال يتجاوز عدد املرشحني لالنتخـاب يف  
عدد تلك املناصب، فإنّ احلاجة املناصب الشاغرة 

ال تدعو إلجراء اقتراع، ويـتم اإلعـالن عـن    
ويف احلاالت اليت تتطلب  .انتخاب هؤالء املرشحني

االقتراع، يعين رئيس اجللسة اثنني من بني املمـثلني  
وأوراق االقتـراع  . للمساعدة يف إحصاء األصوات

ها عدد األمساء مع عـدد املناصـب   اليت يتساوى في
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. شغلها هي وحدها اليت تعترب أصـواتاً صـحيحة  
ويتقرر ترشيح املدير اإلقليمي بـاالقتراع السـري   

  .47وفقاً للمادة 

االنتخابية املطلوب شغلها هي وحدها الـيت تعتـرب   
ر ترشيح املـدير اإلقليمـي   ويتقر. أصواتاً صحيحة

  .هلذا النظامباالقتراع السري وفقاً 
  ترشيح املدير اإلقليمي: 51املادة 

يبلغ املدير العام كل دولة من الدول األعضاء   )أ (
قتراحـات بأمسـاء   باإلقليم بأنـه سـيتلقّى ا  

ملنصـب املـدير    اللجنـة أشخاص ترشحهم 
اإلقليمي، وذلك قبل ستة أشهر على األقل من 
املوعد احملدد الفتتاح دورة اللجنة اليت يتعـين  

  .تسمية شخص فيها ملنصب املدير اإلقليمي

ألي دولة عضو باإلقليم أن ترشـح شخصـاً     )ب (
واحداً أو أكثر من اإلقليم يكون قـد أبـدى   

ه للعمل مديراً إقليمياً، على أن تقـدم  استعداد
مع الترشيح معلومات عن مـؤهالت ذلـك   

وترسل هذه الترشـيحات  . الشخص وخربته
إىل املدير العام على أن تصله قبل املوعد احملدد 
الفتتاح الدورة مبا ال يقل عـن اثـين عشـر    

 .أسبوعاً

يعترب الشخص الشاغل ملنصب املدير اإلقليمي   ) ج(
اً للمنصب من دون ترشيحه له لإلقليم مرشح

مبقتضى الفقرة السابقة، إذا هو أبدى للمـدير  
 .العام استعداده للترشيح

يتخذ املدير العام، قبل املوعد احملدد الفتتـاح    ) د(
الدورة بعشرة أسابيع على األقل، اإلجراءات 
الكفيلة بأن تصله نسخ من مجيع الترشـيحات  

مع معلومـات عـن   (ملنصب املدير اإلقليمي 
يف غضون املدة ) مؤهالت املرشحني وخربام

احملددة إلرساهلا إىل كل دولـة مـن الـدول    
كما يوضح املـدير العـام   . األعضاء باإلقليم

لكل دولة عضو ما إذا كان الشخص الشاغل 
ملنصب املدير اإلقليمي مرشحاً للمنصـب أم  

  .ال

إذا مل يتلق املدير العام ترشيحات يف املوعـد    )هـ(

يبلغ املدير العام كل دولة من الدول األعضاء   )أ (
مقترحـات بأمسـاء    سـيتلقى باإلقليم بأنه 

أشخاص ترشحهم اللجنـة ملنصـب املـدير    
، وذلك قبل ستة أشهر على األقـل  اإلقليمي

من املوعد احملدد الفتتاح دورة اللجنة اليت من 
 املقرر تسمية شخص فيهـا ملنصـب املـدير   

  .اإلقليمي

ألي دولة عضو باإلقليم أن ترشـح شخصـاً     )ب (
واحداً أو أكثر من اإلقليم يكون قد أبـدى  
استعداده للعمل مديراً إقليمياً، على أن تقدم 
مع الترشيح معلومات عن مـؤهالت ذلـك   

وترسل هذه الترشـيحات  . الشخص وخربته
إىل املدير العام على أن تصله قبـل املوعـد   

ورة مبا ال يقل عن اثىن عشر احملدد الفتتاح الد
 .أسبوعاً

يعترب الشخص الشاغل ملنصب املدير اإلقليمي   )ج (
لإلقليم مرشحاً للمنصب من دون ترشيحه له 
مبقتضى الفقرة السابقة، إذا هو أبدى للمدير 

 .العام استعداده للترشح

يتخذ املدير العام، قبل املوعد احملدد الفتتـاح    )د (
، اإلجـراءات  الدورة بعشر أسابيع على األقل

الكفيلة بأن تصله نسخ من مجيع الترشيحات 
مع معلومـات عـن   (ملنصب املدير اإلقليمي 

يف غضون املدة ) مؤهالت املرشحني وخربام
احملددة إلرساهلا إىل كل دولـة مـن الـدول    

كما يوضح املـدير العـام   . األعضاء باإلقليم
لكل دولة عضو ما إذا كان الشخص الشاغل 

اإلقليمي مرشحاً للمنصـب أم  ملنصب املدير 
 .ال
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ساهلا إىل الدول األعضاء وفقاً هلـذه  املقرر إلر
املادة، بلّغت الدول األعضاء بذلك قبل موعد 
. افتتاح دورة اللجنة بعشرة أسابيع على األقل

وتضع اللجنة قائمة باملرشحني مؤلفة من أمساء 
مقترحة سراً من قبل ممثلني حاضرين وهلم حق 

  .التصويت

الثانية يسري اإلجراء املنصوص عليه يف اجلملة   )و(
أعاله على احلاالت اليت يشـغر  ) هـ(للفقرة 

فيها منصب املدير اإلقليمي يف غضـون مـدة   
) أ(األشهر الستة املنصوص عليها يف الفقـرة  

  .من هذه املادة

يتم ترشيح املدير اإلقليمي يف اجتماع مغلـق    )ز(
وتتوىل اللجنـة انتقـاءه مـن بـني     . للّجنة

ـ    ذه األشخاص املرشحني للمنصـب وفقـاً هل
ويتقرر ترشيح املدير اإلقليمي باالقتراع . املادة

  .السري

هلذا الغرض، يكتب كل ممثل له حق التصويت   )ح(
على ورقة االقتراع اخلاصة به اسـم مرشـح   

فإذا . واحد خيتاره من القائمة املذكورة أعاله
مل حيصل أي مرشح على األغلبيـة املطلوبـة،   

د من استبعد املرشح الذي حيصل على أقل عد
فإذا اخنفـض عـدد   . األصوات يف كل اقتراع

املرشحني إىل اثنني مل يجر أكثر مـن ثالثـة   
فإن تساوت األصوات الـيت  . اقتراعات أخرى

حيصل عليها املرشحان بعد االقتراع الثالـث،  
يعاد كامل إجراءات التصـويت املنصـوص   

  .عليها يف هذه املادة

حو إىل يقدم اسم الشخص املرشح على هذا الن  )ط(
  .   الس التنفيذي

إذا مل يتلق املدير العام ترشيحات يف املوعد ) هـ(
املقرر إلرساهلا إىل الدول األعضاء وفقاً هلذه 
املادة، أُبلغت الدول األعضاء بـذلك قبـل   
موعد افتتاح دورة اللجنة بعشرة أسابيع على 

وتضع اللجنة قائمة باملرشحني مؤلفـة  . األقل
حة سراً مـن قبـل املمـثلني    من أمساء مقتر

 .احلاضرين الذين هلم حق التصويت

إذا مل يعد املدير اإلقليمـي قـادراً علـى    ) و"(
النهوض بأعباء وظيفته، أو إذا شغر منصـبه قبـل   
انتهاء مدة واليته، تسمي اللجنة اإلقليمية شخصاً 
لشغل منصب املدير اإلقليمي يف دورـا التاليـة،   

األحكام األخرى الواردة يف وذلك شريطة التقيد ب
هذه املادة، أما إذا تعذر التقيد باألحكام األخرى، 
تتخذ اللجنة اإلقليمية قراراً يف دورا التالية بغيـة  
تسمية شخص، وتقدمي امسه إىل الس التنفيذي يف 

  .أقرب فرصة ممكنة

إذا تلقى املدير العام أكثر من مخسة ) مكرر-و(
) ب(دة احملددة يف الفقـرة  مقترحات يف غضون امل

من هذه املادة، تعد اللجنة اإلقليمية قائمة خمتصرة 
ال تتجاوز مخسة مرشحني، وذلك يف اجتماع مغلق 

ولتحقيق ذلك جتري اللجنة . يعقد يف بداية دورا
اإلقليمية اقتراعاً سرياً، ونتيجة له تعـد القائمـة   
املختصرة من املرشحني اخلمسة الـذين حيصـلون   

ويف حالة تسـاوي  . أكرب عدد من األصواتعلى 
عدد األصوات بني مرشحني أو أكثر حبيث يزيـد  
عدد املرشحني الذين يراد إدراجهم ضمن القائمـة  
املختصرة على اخلمسة، جيرى اقتراع آخـر بـني   
املرشحني الذين تساوت األصوات اليت حصـلوا  
عليها، ليؤخذ من حصل منهم على أعلى عدد من 

  .املكان الشاغر يف القائمة املختصرةاألصوات مللء 

جتري اللجنـة مقـابالت مـع    ) 2مكرر -و(
األشخاص الذين تقترح أمساؤهم ضـمن القائمـة   

من هـذه املـادة، أو   ) ب(املختصرة، وفقاً للفقرة 
إذا كانت تنطبـق  ) مكرر-و( السابقة وفقاً للفقرة
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على حالتهم، وذلك يف أسرع وقت ممكـن، ويف  
ن تتضمن املقابلة عرضاً يقدمه على أ. اجتماع مغلق

كل مرشح، باإلضافة إىل تقدمي إجابات عن األسئلة 
وحتدد اللجنة الطرق الـيت  . اليت يطرحها األعضاء

  ".تتبعها يف املقابالت، وفق ما تراه مناسباً

يتم ترشيح املدير اإلقليمي يف اجتماع مغلـق    )ز (
وتتوىل اللجنـة انتقـاءه مـن بـني     . للّجنة

 للمنصب وفقـاً هلـذه   األشخاص املرشحني
ويتقـرر ترشـيح املـدير اإلقليمـي     . املادة

 .باالقتراع السري

هلذا الغرض، يكتب كـل ممثـل لـه حـق       )ح (
التصويت على ورقة االقتراع اخلاصة به اسم 
مرشح واحد خيتاره من القائمـة املـذكورة   

فإذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية . أعاله
ل علـى  املطلوبة، استبعد املرشح الذي حيص

فـإذا  . أقل عدد من األصوات يف كل اقتراع
اخنفض عدد املرشحني إىل اثنني مل يجر أكثر 

فـإن تسـاوت   . من ثالثة اقتراعات أخرى
األصوات اليت حيصل عليها املرشـحان بعـد   
االقتراع الثالث، يعاد بالكامـل إجـراءات   
التصويت املنصوص عليها يف هذه املادة، بناء 

 .رة للمرشحنيعلى القائمة املختص

يقدم اسم املرشح املسمى على هذا النحو إىل   )ط (
  .الس التنفيذي

  



 
 
 

- 8 - 
 
 

  
  
  

  املعايري املرغوبة لتقييم املرشحني) 2(
  ملنصب املدير اإلقليمي
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