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َرك للبرنامج الخاص للبحث 
َ
ترشيح إحدى الدول األعضاء ملجلس التنسيق املشت

ة  والتدريب في مجال أمراض املناِطق املداريَّ

َرك للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض
َ
 تكوين مجلس التنسيق املشت

ة  املناطق املداريَّ

َرك بين اليونيسف وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي والبنك الدولي وبرنامج  .1
َ
ف مجلس التنسيق املشت

ّ
يتأل

  28منظمة الصحة العاملية الخاص بالبحث والتدريب في مجال أمراض املناطق املدارية من 
ً
عضوا

َتارون من بين األطراف املتعاونة على النحو التالي: 
ْ
 ُيخ

  عن الحكومات تختارهم الجهات املقدمة للمساهمة في موارد البرنامج الخاص؛ 
ً
 اثنا عشر ممثال

  لين عن الحكومات تختارهم اللجان اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية من بين البلدان
ّ
ستة ممث

ُ
ُ
 من األمراض املعني بها البرنامج الخاص أو من بين البلدان التي ت

ً
ُالتي تتضرر مباشرة  قّد 

ً
م دعما

 للبرنامج الخاص؛ 
ً
 أو علميا

ً
 تقنيا

 َُُرك نفسه من بين األطراف املتعاونة األخرى؛ عيُّستة أعضاء ي
َ
 نهم مجلس التنسيق املشت

  ،ف منها "اللجنة الدائمة" )اليونيسف، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
ّ
الوكاالت األربع التي تتأل

 والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العاملية(. 

َرك  .2
َ
 سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضائه.  4مّدة عضوية مجلس التنسيق املشت

 عضو في املجلس من إقليم شرق املتوسط )بموجب الفقرة  .3
ً
من مذكرة  2.2.2أفغانستان هي حاليا

التفاهم: الحكومات التي تختارها اللجان اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية(. وسوف تنتهي عضوية 
 . 2018كانون األول/ديسمبر  31أفغانستان في 

 للفقرة وقد َدَعا املكتب اإلقليمي الدول األعضاء ل .4
ً
م لشغل العضويات الشاغرة وفقا من  3.2.2لتقدُّ

َرك نفسه(. ولم تتقدم أي من 
َ
رة التفاهم )األعضاء الذين يختارهم مجلس التنسيق املشت  

ّ
مذك

 في مجلس التنسيق املشترك اعتباًرا من 
ً
 . 2019الحكومات في هذا اإلقليم بطلب الختيارها عضوا

َرك صفة املراقب في مجلس التنسيق امل
َ
 شت

ب بعد موافقة مجلس التنسيق  .5 يجوز تمثيل األطراف املتعاونة األخرى، بناًء على طلبها، بصفة مراق 
َرك. والدول األعضاء في إقليم شرق املتوسط التي لديها صفة مراقب وليست من األعضاء 

َ
املشت
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ليبيا، و الكويت، و األردن، و العراق، و جمهورية إيران اإلسالمية، و مصر، و جيبوتي، الحاليين هي: 
الجمهورية العربية و السودان، و اململكة العربية السعودية، و باكستان، و مان، ع  و املغرب، و 

 .اليمنو اإلمارات العربية املتحدة، و تونس، و السورية، 

 الدول األعضاء املختارة من ِقَبل اللجنة اإلقليمية 

لشرق املتوسط لتمثيلها بعضوية مجلس الدول األعضاء التالية سبق أن اختاَرتها اللجنة اإلقليمية  .6
َرك: 

َ
 التنسيق املشت

 )سنتان( 1979-1978 مصر 

 سنوات( 3) 1980-1978 باكستان 

 سنوات( 3) 1982-1980 العراق 

 سنتان() 1985-1984 اليمن 

 سنوات( 3) 1986-1984 السودان 

 سنوات( 3) 1988-1986  جمهورية إيران اإلسالمية

 سنوات( 3) 1989-1987 املغرب 

 سنوات( 3) 1991-1989 الصومال 

 سنوات( 3) 1992-1990 اليمن 

 سنوات( 3) 1994-1992 مصر 

 سنوات( 3) 1995-1993  اململكة العربية السعودية

 سنوات( 3) 1997-1995 تونس 

 سنوات( 3) 1998-1996  جمهورية إيران اإلسالمية

 سنوات( 3) 2000-1998  املتحدةاإلمارات العربية 

 سنوات( 3) 2001-1999  ُعمان

 سنوات( 3) 2003-2001  اململكة العربية السعودية

 سنوات( 3) 2004-2002  الكويت

 سنوات( 3) 2004 – 2006 البحرين 
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  الجمهورية العربية السورية

  الجماهيرية العربية الليبية

 العراق 

ُ جيبوتي

 أفغانستان

 سنوات( 3) 2007 – 2009

 سنوات( 3) 2008 – 2010

 سنوات( 4) 2010- 2013

 سنوات( 4) 2011-2014

ُسنوات( 4) 2018-2014

 من  .7
ً
ر أحد مقعَدي إقليم شرق املتوسط بانقضاء عضوية 2019كانون الثاني/يناير  1واعتبارا

َ
، سيشغ

مها الفقرة 2018كانون األول/ديسمبر  31أفغانستان في   
ّ
من مذكرة  2.2.2. وهي العضوية التي تنظ

التفاهم )األعضاء الذين تختارهم اللجان اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية(. وقد َدَعا املكتب 
َمت الدولة العضو التالية:  م لشغل هذا املقَعد، وتقدَّ  اإلقليمي الدول األعضاء للتقدُّ

  مصر 

َرك واللج .8
َ
ل عضوية مجلس التنسيق املشت

ْ
غ

َ
نة اإلقليمية مطالبة بترشيح إحدى الدول األعضاء لش

 .2022كانون األول/ديسمبر  31حتى  2019كانون الثاني/يناير  1سنوات، ابتداًء من 4ُملّدة 


