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ترشيح إحدى الدول األعضاء لمجلس التنسيق المشتـرك
للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية
تك ــوين مجل ــس التنس ــيق المشـ ـتـرك للبرن ــامج الخ ــاص للبح ــث والت ــدريب ف ــي مج ــال أم ــراض المن ــاطق
المدارية

.0

( )1يتألّفّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّبنيّاليونيسفّوبرنامجّاألممّاملتحدةّاإلمنائيّوالبنكّالدويلّوبرنامجّمنظمةّ
ُّيتارواّمنّبنيّاألطرافّ
الصحةّالعامليةّاخلاصّبالبحثّوالتدريبّيفّجمالّأمراضّاملناطقّاملداريةّمنّّ 82عضواً خ
املتعاونةّعلىّالنحوّالتايل:



ستةّممثّلنيّعنّاحلكوماتّختتارهمّاللاانّاإللليميةّملنظمةّالصحةّالعامليةّمنّبنيّالبلدانّال يّتتأثّرّمباشرًّةّ
باألمراضّاملعينّهباّالربنامجّاخلاصّأوّمنّبنيّالبلدانّال يّتقدّمّدعماًّتقنياًّأوّعلمياًّللربنامجّاخلاص؛
ستةّأعضاءّمعينونّمنّلّبّلّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّنفسهّمنّبنيّاألطرافّاملتعاونةّاألخرى؛



الوكاالت ّاألربع ّال ي ّتتألّ ف ّمنها ّ"اللانة ّالدائمة" ّ(اليونيسفّ ،برنامج ّاألمم ّاملتحدة ّاإلمنائيّ ،البنكّ
الدويلّ،منظمةّالصحةّالعاملية).



() 2

اثناّعشرّممثالًّعنّاحلكوماتُّيتارهمّاملسامهونّيفّمواردّالربنامجّاخلاص؛

مدّةّعضويةّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّّ4سنواتّوجيوزّإعادةّتعينيّأعضائه.

( )3ميثّلّإلليمّشرقّاملتوسطّيفّعضويةّاجمللسّحالياًّكلّمنّجيبويتّ(وفقاًّللفقرةّّ 8.8.8منّمذكرةّالتفاهمّ:
منّمذكرةّالتفاهمّ:
ّ
احلكوماتّال يّختتارهاّاللاانّاإللليميةّملنظمةّالصحةّالعاملية)ّومصرّ(وفقاًّللفقرةّّ 3.8.8
احلكوماتّال يُّيتارهاّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّنفسه)ّ.وسوفّتنتهيّعضويةّمصرّيفّّّ33كانونّاألول/ديسمربّ
.8134
( )4دّعّاّاملكتبّاإللليميّالدولّاألعضاءّللتقدّمّلشغلّالعضوياتّالشاغرةّوفقاًّللفقرةّّ3.8.8منّمذكّرةّالتفاهمّ
(األعضاءّالذينُّيتارهمّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّنفسه)ّ.ولدّتقدّمّتّمنّاإللليمّحكومّتاّمصرّومجهوريةّإيرانّ
اإلسالميةّلعضويةّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّبدءاًّمنّّ،8132غريّأنهّملّيقعّاالختيارّعلىّأيّمنهماّمبوجّبّهذهّ
الفقرة.
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01/10

صفة المراقب في مجلس التنسيق المشتـرك

األخرىّ،بناءً ّعلىّطلبهاّ،بصفةّمرالّبّبعدّموافقةّجملسّالتنسيقّاملشتّّركّ.
ّ
( )5جيوزّمتثيلّاألطرافّاملتعاونةّ
والدول ّاألعضاء ّال ي ّتتمتّع ّبصفة ّمرالب ّيف ّإلليم ّشرق ّاملتوسط ّهيّ :األردنّ ،واإلمارات ّالعربية ّاملتحدةّ،
ومجهورية ّإيران ّاإلسالميةّ ،واململكة ّالعربية ّالسعوديةّ ،والسودانّ ،واجلمهورية ّالعربية ّالسوريةّ ،والعراقّ ،وسلطنةّ
عخمانّ،والكويتّ،وليبيا.
.3

الدول األعضاء المختارة من قبل اللجنة اإلقليمية

الدولّاألعضاءّالتاليةّاختارهتاّاللانةّاإللليميةّلشرقّاملتوسطّيفّماّسّبّقّلتمثيلهاّبعضويةّجملسّالتنسيقّ
ّ
() 6
املشتّّرك:
)سنتان( 1979 – 1978
مصر
)ّسنوات1980 – 1978 (3
باكستان
)ّسنوات1982 – 1980 (3
العراق
)سنتان( 1985 – 1984
اليمن
)ّسنوات1986 – 1984 (3
السودان
)ّسنوات1988 – 1986 (3
مجهوريةّإيرانّاإلسالمية
)ّسنوات1989 – 1987 (3
املغرب
)ّسنوات1991 – 1989 (3
الصومال
)ّسنوات1992 – 1990 (3
اليمن
)ّسنوات1994 – 1992 (3
مصر
) سنوات1995 – 1993 (3
اململكةّالعربيةّالسعودية
)ّسنوات1997 – 1995 (3
تونس
)ّسنوات1998 – 1996 (3
مجهوريةّإيرانّاإلسالمية
)ّسنوات2000 – 1998 (3
اإلماراتّالعربيةّاملتحدة
)ّسنوات2001 – 1999 (3
عمان
)ّسنوات2003 – 2001 (3
السعودية
)ّسنوات2004 – 2002 (3
الكويت
)ّسنوات2006 – 2004 (3
البحرين
)ّسنوات2009 – 2007 (3
اجلمهوريةّالعربيةّالسورية ّ
)ّسنوات2010 – 2008 (3
ليبيا ّ
)ّسنوات2013 – 2010 (4
العراق ّ
)ّسنوات2014 – 2011 (4
جيبويت
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( )7واعتباراًّمنّّّ3كانونّالثاين/ينايرّّ،8132سيشغّرّأحدّمقعدّيّإلليمّشرقّاملتوسطّبانقضاءّعضويةّجيبويتّ
يفّّّ33كانونّاألول/ديسمربّّ،8134وهيّالعضويةّال يّتنظّمهاّالفقرةّّ8.8.8منّمذكرةّالتفاهمّ(األعضاءّالذينّ
ختتارهمّاللاانّاإللليميةّملنظمةّالصحةّالعاملية)ّ.ولدّدّعّاّاملكتبّاإللليميّالدولّاألعضاءّللتقدّمّلشغلّهذاّ
املقعّدّ،ولدّتقدّمّتّالدولةّالعضوّالتالية:


أفغانستان

( )8واللانة ّاإللليمية ّمطالبة ّبرتشيح ّإحدى ّالدول ّاألعضاء ّلشّغّل ّعضوية ّجملس ّالتنسيق ّاملشتّّرك ّملدّةّ
ّ4سنواتّ،ابتداءًّمنّّّ3كانونّالثاين/ينايرّّ8132حىتّّّ33كانونّاألول/ديسمربّ.8132
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