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 ةم  إصالح الحوك  
 

 المقدمة .1
 .1 العاملية الصحة ملنظمة التنفيذي للمجلس االستثنائية الدورة عقب اإلصالح ع بشأن تشريند ق اليت يف ت

الثالثنيبعداملئةللمجلسالتنفيذياليتع 2011الثاين/نوفمرب ت،شرع 2012تيفكانونالثاين/ينايرد ق والدورة
ة)تصريفالشؤون(يفإطارخطةشاملةلإلصالحتتناولثالثةم برنامجإلصالحاحلوك منظمةالصحةالعامليةيف

 .ةم الربامجوحتديداألولويات،واإلصالحاتاإلدارية،واحلوك ؛وهي:جماالتبالغةاألمهية
متخ  .2 دار ض وقد اليت املداوالت العاملت الصحة ومجعية التنفيذي للمجلس املتعاقبة االجتماعات يف عنت ية

علىنطاق بينها التنسيقفيما وزيادة وعملياهتا الرئاسية إجراءاتاألجهزة تعزيز إىل التوصياتالرامية من سلسلة
 .املنظمة

تهمجعيةالصحةالعاملية(الذيأقر 9)65وعماًلبالفقرتنيالرابعةواخلامسةمنمنطوقاملقرراإلجرائيجصع .3
تنقيحعددمنمواد2012نةاإلقليميةلشرقاملتوسطيفدورهتاالتاسعةواخلمسنييفرتاللجاخلامسةوالستون،قر 

دولغرياألعضاءيفالحولحضور2القسمأواًل،املادة)أ(ومشلتالتنقيحات.جنةاإلقليميةالنظامالداخليلل 
القسمعاشراً،)ج(اخلاصةبوثائقالتفويض؛3القسمأواًل،املادة)ب(وكومية؛احلنظماتغرياملاللجنةاإلقليميةو

 37املادة اإلقليمية؛ اللجنة إىل التصويتعلىتقدمياالقرتاحات حادي)د(حول  القسم املادة حول48عشر،
حنيلشغلمنصبرش م ـمبايفذلكمعايريتقييمال،حولتسميةاملديراإلقليمي51انتخاباملديراإلقليمي،واملادة

 .اإلقليمياملدير
التعد وت  .4 من عددًا الورقة هذه القرتح علىالنظام العامليةلل داخلييالتاألخرى الصحة ملنظمة اإلقليمية جنة

لشرقاملتوسط ت . بنِيكما علىقرت م ـاإلصالحاتالأيضًا عملياتالحة يتعلقإقليماليتيتبعها شرقاملتوسطفيما
ةجتماعاتاجمللسالتنفيذيومجعيةالصحةالعاملية،باإلضافةإىلبتسميةالبلدانلتمثيلاإلقليميفا مسائلاحلوك م 

 .األخرى

 رحةقت  التعديالت واإلصالحات الم   .2
  المدير اإلقليمي لشرق المتوسط تسمية 2-1
قرت ت  .5 )املرفق التالية اجملاالت يف املتوسط لشرق اإلقليمية لل جنة الداخلي النظام على تعديالت القسم1ح :)

فيمايتعلق)ب(حولمدونةقواعدالسلوك51حولتقاريرالدورات؛والقسمحاديعشر،املادة15سادساً،املادة
)ي(حولإعالناسماملرشح51)ز(حولاإلجراءاتاملؤقتة،واملادة51(،واملادة2تسميةاملديراإلقليمي)املرفقب

 ةتعينياملديراإلقليمي.)ك(حولمد 51لشغلمنصباملديراإلقليمي،واملادة
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هذهوتتماشى .(2املرفقتسميةاملديراإلقليميإلقليمشرقاملتوسط)فيمايتعلقبحمدونةلقواعدالسلوكقرت وت  .6
(الذييدعوإىلزيادةاملواءمةعلىصعيداللجاناإلقليميةفيمايتعلق9)65 املدونةمعاملقرراإلجرائيجصع

(الذييدعوكلجلنةإقليمية،مبايتفقواملقرراإلجرائي8)69،واملقرراإلجرائيجصعاملديريناإلقليمينيبتسمية
(،إىلالنظريفاإلجراءاتالالزمةلتحسنيعمليةتسميةاملديريناإلقليميني،معاألخذيفاالعتبار9)65جصع

 التابعةللمنظمة.األقاليمالستةيفأفضلاملمارسات

 ر اللجنةي الرئيس ومقر  انتخاب رئيس اللجنة اإلقليمية ونائب   2-2
أنبعة،املت عماًلباملمارسات .7 منستثن ت،واإلقليميةيوكونوزيرالصحةبالبلداملضيفهورئيساللجنةي قرتح 

ت  اليت اإلقليمية اللجنة اجتماعات مبقر عق ذلك اإلقليميد املوكتب انعقد فإذا. باملوكتبما اإلقليمية اللجنة ت
تنظراللجنةاإلقليميةيفتسميةاملديراإلقليميمثاًل،اإلقليمي، ينبغياختياررئيساللجنةمنبنيالبلدانحينما

للرتتيباألجبديألمساءالبلدان يرباللغةاإلنوكليزية.وعندماتنظراللجنةيفتسميةاملداحلاضرةيفاالجتماع،وفقًا
منبنيالبلداناليتلديهامرش حونلشغلخبنينت م ـالاللجنةاإلقليميةأعضاءهيئةموكتباإلقليمي،الينبغياختيار

 منصباملديراإلقليمي.
،فقداختذتاللجنةاإلقليميةبصفةعامةبالدعميفمجيعاألقاليمالتابعةللمنظمةاملبادئاملبي نةحتظىوبينما .8

قرار احلاضرينوالذينتسمأحيانًا بتعينيالرئيسمنبنيأولئكالوزراء خاصًا دورةحًا انعقاد طيلة بالبقاء ظروفهم
 .خبنينت م ـالاللجنةاإلقليميةىإىلمتثيلغريمتساٍوللبلدانيفأعضاءهيئةموكتبوهوماأد اإلقليمية.اللجنة

د ع ليزية،إذيـ وكونائبيهوفقالرتتيباألجبديباللغةاإلنقليميةاإلحاإلبقاءعلىاختياررئيساللجنةقرت م ـومنال .9
النه  هواألجهذا وكثر ويتمإنصافًا األخرىاشفافية وشىمعاملمارساتاملتبعةيفمجيعاللجاناإلقليمية سوف.

اإلقليميةاليتيتمشغلهاأنشغلتأحداملناصبالثالثباللجنةقطىاألولويةإىلالبلداناليتمليسبقهلاعط ت 
 .معااللتزامبالرتتيباألجبديباللغةاإلنوكليزية،باالنتخاب

موكتب .10 هيئة أعضاء يتوكون اإلقليميةويفالوقتاحلايل، ونائبللرئيسوخبنت م ـالاللجنة رئيساملوكتب من ن
التقنية املناقشات ورئيس . املناقشات "رئيس األخري املوكتب هيئة عضو بأن يفعلمًا عليه النص يرد مل التقنية"

 .جنةاإلقليميةتعينيرئيسملوكتبهاونائبنيلهمنالنظامالداخليالذيجييزلل 10املادة
العادة .11 أنهناكإىلفوكرةخاطئةد تبتعينيرئيسللمناقشاتالتقنيةأاليتجر توهذه اثننيرئيسنيمفادها
 .يفحنييرأساآلخراملناقشاتاملوضوعيةلورقاتتقنيةمعينة،جنةالعادية؛أحدمهالرئاسةدورةاللاإلقليميةجنةلل 

 .12 املادة مع ي 10ومتشيًا الداخلي، النظام قرت من إلغاء بح جر ت اليت التقنية،املمارسة للمناقشات رئيس تعيني
 .واالقتصارعلىتعينيرئيسلل جنةاإلقليميةونائبنيله

املرفق .13 3ويبني عدد املناقشاتاملراتاليتاختريتفيها ورئيس ونائبه اإلقليمية البلدانملنصبرئيساللجنة
 .التقنية

 لبرامج منبثقة عن اللجنة اإلقليميةمعنيَّة باإنشاء لجنة فرعية  2-3
جلنةفرعيةحإنشاءقرت أساليبعملاللجاناإلقليميةعلىنطاقاملنظمة،ي عمليةالتنسيقواملواءمةبنييفإطار .14

 عهلااختصاصاتحمددة،وتوكونعضويتهابالتناوب.معني ةبالربامجتنبثقعناللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسط،توض 
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لل  .15 اإلقليميةجنةوجيوز مبوجباملادة الداخلي16، منالنظام لشرقلل احلايلمنالقسمسابعًا اإلقليمية جنة
 جدولأعماهلا.املدرجةعلىبنودالنجلانفرعيةلدراسةأيبندمنئماتراهضرورياًمنش املتوسط،أنت 

أهذهنش وت .احلاجةماتدعوب ومجيعاللجاناإلقليميةاخلمساألخرىهلاهيئاتفرعيةتتبعاللجنةاإلقليميةحس  .16
 ةهبا.املنوط وظائفاإلشرافيةالعزيزعملاللجاناإلقليميةوأدائهاوتقويةدفتاللجانالفرعيةهب

 لربامجاملعني ةباجنةالفرعيةحةلل قرت م ـالاالختصاصات
مهامهاوفقاملعني ةبالربامج،سوفتزاولاللجنةالفرعيةلل جنةاإلقليميةمنالنظامالداخلي16معمراعاةاملادة .17

 :االختصاصاتالتالية
 منخاللمراجعةجدولاألعمالووثائقالعملوالتقاريرومسو دعم اإلقليمية لل جنة داتاألعمالالتحضريية

 مهااملديراإلقليمي،باإلضافةإىلمايرتتبعليهامنآثارمالية.القراراتاليتيقدِ
 دتنفيذالتوصياتواملقرراتاإلجرائيةالصادرةعناللجنةاإلقليمية.ص ر  
 املوكتباإلقليمي،واقرتاحآليةتستطيعمنإىلاللجنةاإلقليميةتوصيةرفع بتخصيصمواردإضافيةحيتاجإليها

 .خالهلاالدولاألعضاءاملسامهةبتمويلإضايفمنأجلتنفيذالقراراتواملقرراتاإلجرائيةالصادرةعناللجنة
 بتنفيذتوصياتمراجعياحلسابا اخلاصة إىلاللجنةالنظريفالتقارير املشورة وإسداء تالداخلينيواخلارجيني،

 دعوإليهاحلاجة.تبشأنأيإجراءتصحيحياإلقليمية
 حتيلهااللجنةاإلقليميةإىلاللجنةالفرعية،مباالنظريفأيمسائلإداريةأوماليةأوذاتصلةبالربامجأوامليزانية

 ي.يفذلكاملسائلاليتيقرتحهااملديراإلقليم
 .تقدميتقريرمبداوالهتاإىلاللجنةاإلقليمية 

 ةحقرت م ـالعضويةواالجتماعاتال
دولأعضاء؛ستمنهامنبلداناجملموعتنيالثانيةوالثالثة8لربامجمناملعني ةباسوفتتألفاللجنةالفرعية .18

 1.بلدانمنكلجمموعة،ودولتانمنبلداناجملموعةاألوىل3بواقع
يوكونأعضاءاللجنةالفرعيةمنمسؤويلالصحةالعموميةالذينيتمتعونبوكفاءةعاليةوخربةكبريةوينبغيأن .19

موكتباللجنةعضاءوجيوزأل.ةوكالءللوزراءأومديريالربامجالتقنيةالرئيسيةجممنيشغلونمناصبإداريةعليابدر
وسوفخيتارأعضاءاللجنةالفرعية.للجنةالفرعيةكمراقبنير(أنحيضروااجتماعاتااإلقليمية)الرئيسونائبيهواملقر 

 .بالتناوب
 .20 بالربامج املعنية الفرعية اللجنة تنتخب ومقرروسوف للرئيس ونائبًا رئيسًا أعضائها بني ويستمر .لل جنةاًمن

 .أعضاءموكتباللجنةالفرعيةيفشغلمناصبهمملدةعامواحد
أنيدعوإىلاجتماعاتاللجنةالفرعيةخرباءيرىمعرئيساللجنةالفرعية،،بالتشاوروجيوزللمديراإلقليمي .21

يفحضورهمأمهيةإلثراءالنقاشحولبندخاص)بنودخاصة(منجدولاألعمالأوورقة)ورقات(تقنيةتنظرفيها
 لربامج.املعني ةبااللجنةالفرعية

                                                      
لعربيةاملتحدةاألوىل:مصروليبياواملغربوتونس؛اجملموعةالثانية:البحرينوالعراقوالوكويتوع مانوقطرواململوكةالعربيةالسعوديةواإلماراتااجملموعة 1

مهوريةالعربيةالسورية.واليمن؛اجملموعةالثالثة:أفغانستانوجيبويتومجهوريةإيراناإلسالميةواألردنولبنانوباكستانوالصومالوالسودانواجل
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هبالربامجخبالفاملراقبني،وتستمرعضويتهماملعني ةباالفرعيةاللجنةاإلقليميةمجيعأعضاءاللجنةعنِيوسوفت  .22
حاستبدالأربعةأعضاءكلعاموفققرت احلفاظعلىالذاكرةاملؤسسيةلعملاللجنةالفرعية،ي منبابو.ملدةسنتني

سيخدمسلسة،استبداللتنفيذآليةوضماناً.الرتتيباألجبديباللغةاإلنوكليزيةيفكلجمموعةمنجمموعاتالبلدان
 باللجنةالفرعيةيفالسنةاألوىلأربعةأعضاءمنبنياألعضاءالثمانيةاأل ول.

لربامجإىلاالنعقاداملعني ةباوجيوزللمديراإلقليمي،بالتشاورمعرئيساللجنةاإلقليمية،أنيدعواللجنةالفرعية .23
 .تتجاوزأربعةأيامعملعلىاألقلكلسنةملدةالةمرةواحد

ي  .24 اإلقليميأن للمدير جيوز الفرعيةعنِيكما اللجنة الجتماع املنظمة أمانة من الدعم وموظفي تقنيني خرباء
 .املشارإليه

 .لربامجاملعني ةبااللجنةالفرعيةيفعضويةللعلىجدولمقرتح4وحيتوياملرفق .25

 عملية ترشيح األعضاء في المجلس التنفيذي 2-4
شخصاًتعينهمالدولاألعضاءمنكلإقليم34يتألفاألعضاءيفاجمللسالتنفيذيملنظمةالصحةالعامليةمن .26

الراسخةاملتفقعليها،مجعيةالصحةالعامليةاتنتخبهاليتمناألقاليمالتابعةللمنظمة .وعماًلباملمارساتاملستمرة
إقليم للمشا5شرقاملتوسطي عنِي ركةيفاجتماعاتاجمللسالتنفيذيدولأعضاء وتستمرعضويةكلدولةمن.

 .الدولاألعضاءباجمللسالتنفيذيملدةثالثسنوات
وي .27 عقد التنفيذي الاجمللس يف األقلسنةدورتني على ؛ األوىل )الدورة الثاين/يناير كانون شهر أيام(10-7يف

و الثانية )الدورة أيار/مايو العاملية4-3يفشهر الصحة عقبانتهاءمجعية مباشرة أيام( مدة. ويستوكملاألعضاء
 .باجمللسالتنفيذيددخبأعضاءج نت عضويتهمباجمللسباختتاممجعيةالصحة،ويفذلكاحلنيي 

بلداناإلقليميتموفقنظاميضمنالشفافيةأعضاءاجمللسالتنفيذيمن،مليوكنتعيني2002وحىتأيار/مايو .28
 .العدليفالتمثيلاجلغرايفللبلدانيفاإلقليمو

النظريفعمليةتعينيأعضاء .29 إعادة بضرورة فريق2001ليفعاموكِاجمللسالتنفيذيمناإلقليم،ش بواعرتافًا
وحتديدعمليةتتسمباإلنصافوالشفافيةلتعينيأعضاءاجمللسآنذاكمراجعةالوضعالراهنفملغريرمسيهبداع

يتمالتنف ايذيمبا واملمارساتاملتبعة اخلربات يفاألشىمع للقاليمسلفًا التابعة اختري.منظمةاألخرى فريقالوقد
 .)السابق(الق ط ريوزيرالصحةالعامةهذاالفريقعلىرأسكانو،ملمنبنيالدولاألعضاءاالع
بلداناإلقليمإىلثالثجمموعاتدونإقليميةملعناتفاقعلىتصنيفافريقالعالوأسفرتاجلهوداليتبذهلا .30

األوقات التنفيذييفمجيع يفاجمللس إقليمية دون كلمنطقة يف الواقعة البلدان يضمنمتثيل الذي النحو .على
النه  واجملموعة2كلجمموعةمناجملموعتنيدوناإلقليميتنياألكرب)اجملموعةلبلدانمنجمقعدينلوخيصصهذا

 .5(علىالنحواملبنييفاملرفق1للمجموعةاألصغر)اجملموعةاًواحداًحنيخيصصمقعد(،يف3
تودعم .2001جاجلديدعلىالدورةالثامنةواألربعنيلل جنةاإلقليميةيفوقدعرضاملديراإلقليميهذاالنه  .31

دق اتجرتيفاجتماعلوزراءالصحةع حوقررتأنيدخلحيزالتنفيذعقبمناقشقرت م ـجالاللجنةاإلقليميةالنه 
  .2002علىهامشالدورةاخلامسةواخلمسنيجلمعيةالصحةالعامليةيفأيار/مايو
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ال2002ومنذأيار/مايو .32 جاملبنيصةلإلقليمباجمللسالتنفيذيوفقالنه خص م ـ،يتمملءمجيعاملقاعدالشاغرة
 والشفافيةويراعيالتمثيلاجلغرايف.جاًيتسمباإلنصافدن ع أعاله،والذييـ 

خبنت فسوفي حينيالدورعلىاإلقليمكلستسنوات،و،وفيمايتعلقبالتناوبعلىرئاسةاجمللسالتنفيذي .33
أحدأعضاءاجمللسالتنفيذيمنبنيبلداناإلقليماليتمليسبقهلاقطأنشغلتمنصبرئيساجمللسأوكانعدد

 .صبهواألقلبنيالبلداناألخرىمراتشغلهاهلذااملن
خبنوابرئيساجمللسالتنفيذيمنبنيأعضاءاجمللسمناألقاليماليتالتشغلمنصبنت وباملثل،سوفي  .34

 .خبأعضاءموكتباجمللسالتنفيذيملدةعامواحدنت وي  .رئيساجمللسيفهذهالدورة
لدالتايلالذيعليهالدورأنخيتارممثاًللهيفاجمللسعدماقرتاحمرشح،جيوزللبانبلدأحدالويفحالقرر .35

 التنفيذي.
تذكريالبلدانوحري  .36 هنا وفقاملادة العامليةيف24أنه الصحة أشارتإليهمجعية وعلىحنوما منالدستور،

يفجماللنينونكأعضاءيفاجمللسالتنفيذيمؤه عي م ـأنيوكوناألشخاصالينبغي، 51-26قرارجصعال تقنيًا
ىاألولويةلألشخاصالذينيتمتعونمبزيجواسعمناملهاراتواخلربةالعمليةيفجمالالصحةعط علىأنت .الصحة

وينبغيكذلكعلى.يشغلونمناصبعلياقريبةمنمستوىصنعالقرارالسياسيممنالعموميةواإلدارةالعامةالوطنية
ذيإظهارالقدرةعلىالتعاونوالتنسيقوالتواصلمعبلدانم،وفيمابنيبلداناإلقليماجمللسالتنفيلعضويةاملرشحني

 .ومعالشركاءالدوليني
 إقليمشرقاملتوسطيفاجمللسالتنفيذي.يفبلدانالجدولعضوية6ويبنياملرفق .37

 خبين نت  مكتبها الم   أعضاءسائر ترشيح أحد البلدان في اإلقليم لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية و  5.2
"نمنرئيساجلمعيةونوابه،ورؤساءاللجنتنيالرئيسيتني"أوخبنت م ـيتألفأعضاءموكتبمجعيةالصحةالعامليةال .38

يالدولاألعضاءمرشحيهاسمِوت  .وجلنةالرتشيحاتونواهبم،و"ب"ونواهبمواملقررين،ورؤساءجلنةأوراقاالعتماد
 .معيةاجلنهممجعيةالصحةالعامليةيفموكتبعيِوت 

 .خبرئيسمجعيةالصحةالعامليةوسائرأعضاءموكتبهابالتناوببنيأقاليماملنظمةكلعامنت وي  .39
.جًامتسقًاتتفقعليهالدولاألعضاءخبنيتتبعن نت م ـويفاملاضيملتوكنترشيحاتأعضاءموكتباجلمعيةال .40

مرشحاًءوفودهمانعقادمجعيةالصحةالعاملية،يرشحوزراءالصحةورؤساءالوفودمنبنيأعضاففياليوماألولمن
 .مبايفذلكرئيساجلمعية،ملوكتبمجعيةالصحة

عدداملراتاليتشغلكلبلدمنبلداناإلقليممنصبرئيسمجعيةالصحةالعامليةوغريهمن7ويبنياملرفق .41
 خبني.نت م ـأعضاءموكتباجلمعيةال

اإلقليملرئيساجلمعية،معإعطاءااللتزامبالرتتيباألجبديباللغةاإلنوكليزيةعندتسميةمرشحمنحقرت م ـومنال .42
 .األولويةإىلالبلداناليتمليسبقهلاقطشغلهذااملنصب
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املنوال،ينبغيأنت .43 خبنيمبنفيهمنت م ـلجذاتهعمليةترشيحسائرأعضاءموكتباجلمعيةاالنه لتزموعلىهذا
ر العامليةأاللجنتنيالرئيسيتني"ئيسا الصحة ونوابرئيسمجعية "ب" و " وي . موكتبمجعيةتوق ع أنيظلأعضاء

 الصحة.طوالفرتةانعقادمجعيةتفرغوانوأنيوخبنت م ـالصحةال
حالرفضتإحدىالدولاألعضاءتسميةمرشحهلالشغلاملناصباملذكورةأعاله،جيوزللبلدالذيعليهويف .44

فورموافقةاللجنةاإلقليمية2017مناًوسوفيدخلالنظاماجلديدحيزالتنفيذاعتبار.يمرشحًالهسمِالدورأني 
 .عليه

 الحوك م ة األخرى مسائل .3
إصالحاملنظ .45 املساءلة،يفإطارجهود وزيادة عملاألمانة شفافية لتعزيز الصحةمة معطلبمجعية ومتاشيًا

راملديراإلقليميعلىشبوكةاإلنرتنتتفويضالسلطاتإليهش ن (،8)69العامليةالوارديفاملقر راإلجرائيجصع
وتفويضالسلطات2015ن شرخطابمتثيلاملديراإلقليميعامكمامناملديرةالعامةوخطابالتمثيلاخلاصبه.

 عام اإلنرتنت2016إليه على املنظمة موقع على املوجودة اإلقليمي املدير صفحة على أيضًا
/en/http://who.int/dg/regional_directors/alwan_emro ،السلطةوتفويضاتالتمثيلخطاباتجانبإىل

 .اإلقليمينياملديرينبسائراخلاصة
حتققت .46 اليت واإلجنازات املتخذة اإلجراءات على عامة نظرة اإلقليمي للمدير احلايل السنوي التقرير ويعرض

منالعاماملقبل،سوفيرفعا.والتحدياتاليتاليزاليواجههااإلقليم ملديراإلقليميإىلاللجنةاإلقليميةواعتبارًا
جم  تقريرًا املوكتباإلقليميواملوكاتبالق م بنهايةكلثنائية حولالنتائجاليتحققها إىلاملعلوماتعًا باإلضافة طرية

 .املاليةذاتالصلة
املنظقدِوسوفي  .47 كلسنتنيحولوجود تقريرًا اإلقليمية اإلقليميكذلكإىلاللجنة املدير علىاملستوىم مة
 (.2017-2016طريابتداًءمننايةالثنائيةاحلالية)الق 

  

http://who.int/dg/regional_directors/alwan_emro/en/
http://who.int/dg/regional_directors/alwan_emro/en/
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. التعديالت المقترحة على النظام الداخلي1المرفق   

 التعديل المقترح النص األصلي

 سادساً:تقاريرالدورات
 15املادة

قبل وإقرارها لبحثها اللجنة تقرير مسو دة الصياغة جلنة كلدورة.ت ع د  ناية
املديروال ويرسل اللجنة. ذلك تقرر مل ما رمسية بصفة مقررين تعيني يلزم

اإلقليميإىلالدولاألعضاءوإىلاملديرالعامالتقريرالنهائيلوكلدورةبلغات
مناملقرراتاهلامة، يفذلكالقراراتوالتوصياتوغريها مبا العملالرمسية،

 ث.معتفاصيلالتصويت،إنحد
 

 سادساً:تقاريرالدورات
 15املادة
 لبحثها،األمانة، تدعمها لجنة الصياغةت ع د  اللجنة تقرير مسو دة

وإقرارهاقبلنايةكلدورة.ويرسلاملديراإلقليميإىلالدولاألعضاء
وإىلاملديرالعامالتقريرالنهائيلوكلدورةبلغاتالعملالرمسية،مبايف

و القرارات تفاصيلذلك مع اهلامة، املقررات من وغريها التوصيات
 .و جدالتصويت،إن

 
 حاديعشر:التصويت

 )ب(51املادة
دولةعضوباإلقليمأنترشحشخصًاواحدًاأوأكثرمناإلقليميوكونألي

ممعالرتشيحمعلومات قدأبدىاستعدادهللعملمديراًإقليمياً،علىأنتقد 
عنمؤهالتذلكالشخصوخربته.وت رسلهذهالرتشيحاتإىلاملديرالعام

يق ال مبا الدورة الفتتاح احملدد املوعد قبل تصله أن عشرعلى اثن عن ل
 أسبوعاً.

 

 حاديعشر:التصويت
 )ب(51املادة

أوأكثرمناإلقليم واحدًا أليدولةعضوباإلقليمأنترشحشخصًا
مع تقد م أن على إقليمياً، مديرًا للعمل استعداده أبدى قد يوكون

وتأخذ الدول الرتشيحمعلوماتعنمؤهالتذلكالشخصوخربته.
دونة قواعد السلوك التي اعتمدتها اللجنة األعضاء في اعتبارها م

.وت رسلهذهالرتشيحاتاإلقليمية وتوج ه إليها نظر هؤالء األشخاص
إىلاملديرالعامعلىأنتصلهقبلاملوعداحملددالفتتاحالدورةمبااليقل

 عناثنعشرأسبوعاً.
 

  )و(51املادة
 على قادرًا اإلقليمي املدير يـ ع د مل شغرإذا إذا أو وظيفته بأعباء النهوض

منصبهقبلانتهاءمدةواليته،تسِمياللجنةاإلقليميةشخصًالشغلمنصب
األخرى باألحوكام التقيد شريطة وذلك التالية، دورهتا يف اإلقليمي املدير
تتخذاللجنة التقيدباألحوكاماألخرى، تعذر إذا أما املادة، الواردةيفهذه

.االتاليةقراراًيفدورهت
 ب غيةتسميةشخص،وتقدميامسهإىلاجمللسالتنفيذييفأقربفرصةمموكنة.
 

  )و(51املادة
إذامليـ ع داملديراإلقليميقادراًعلىالنهوضبأعباءوظيفتهأوإذاشغر
لشغل شخصًا اإلقليمية اللجنة تسِمي واليته، مدة انتهاء قبل منصبه
منصباملديراإلقليمييفدورهتاالتالية،وذلكشريطةالتقيدباألحوكام

تعذرالتقيدباأل إذا أما املادة، حوكاماألخرى،األخرىالواردةيفهذه
.خاصة دورةو في أتتخذاللجنةقراراًيفدورهتاالتالية

إىلاجمللسالتنفيذييفأقربفرصة وتقدميامسه تسميةشخص، في أثناء ذلك، يعي ن المدير العام مديرًا إقليميًا باإلنابة إلى مموكنة.وب غية
  حين تعيين شخص جديد لشغل المنصب.

 
  )ط(51املادة

ي قد ماسماملرش حاملسم ىعلىهذاالنحوإىلاجمللسالتنفيذي. 
 
 

 )ط(51املادة
ويعلن اسم الشخص الم سمَّى على هذا النحو في جلسة علنية 

  وي رف عإىلاجمللسالتنفيذي.لّلجنة اإلقليمية
سنوات ويجوز إعادة تعيينه  ي عيَّن المدير اإلقليمي لمدة خمس(ي)

 مرة واحدة فقط.
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 نة لقواعد السلوك فيما يتعلق بتسمية المدير اإلقليمي . مدوَّ 2المرفق 
 لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

االنفتاحوالعدالةهتدفمدو  إىلتعزيز السلوك)املدونة( قواعد املديرنة تسمية يفعملية واإلنصافوالشفافية
تتصد  كوكل، العملية حتسني إىل وسعيًا املتوسط. لشرق العاملية الصحة ملنظمة مناإلقليمي لعدد املدو نة هذه ى

 اجملاالت،منهاتقدميالرتشيحاتوإجراءمحالتانتخابيةمنجانبالدولاألعضاءواملرشحني.
 تفهمًا املدونة بالسلوكوت عد  وتوصي األعضاء(، )الدول املتوسط شرق إقليم يف األعضاء الدول بني سياسيًا

رش حنيفيمايتعلقبانتخاباملديراإلقليمي،منأجلتعزيزعدالةالعمليةلـم املنشودمنجانبالدولاألعضاءوا
،فإناملدونةليستم لز مةقانوناًولوكنينبغيوانفتاحهاوشفافيتها،وبالتايلشرعيتها،وشرعيةنتائجهاوقبوهلا.ومنث 

 رش حنياحرتامحمتوياهتا.لـم علىالدولاألعضاءوعلىا
 باملادة الوارد النحو على املتوسط لشرق اإلقليمي املدير بتسمية املتعلقة األحوكام على املدو نة من51وترتوكز

 ةلشرقاملتوسط،وتعززتلكاألحوكام.النظاماألساسيلل جنةاإلقليميةملنظمةالصحةالعاملي

 الشروط العامة . أ
 المبادئ األساسيةأواًل: 
من51ينبغيأنتسرتشدعمليةالتسميةبأكملهاوكذلكأنشطةاحلملةاالنتخابيةاملتعلقةهبابأحوكاماملادة .1

 النظامالداخليوباملبادئالتاليةاليتت ضفياملزيدمنالشرعيةعلىالعمليةوعلىنتائجها:
 العدالة 
 اإلنصاف 
 الشفافية 
 حسنالنية 
 الوكرامةواالحرتاماملتبادلواالعتدال 
 عدمالتمييز 
 اجلدارة

 اإلقليمية ونظامها الداخلي اللجنةسلطة ثانياً: 
توافقالدولاألعضاءعلىسلطةاللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسط)اللجنةاإلقليمية(يفالقيامبتسميةاملدير .1

 .،والقراراتذاتالصلةاليتاعتمدهتااللجنةاإلقليميةمننظامهاالداخلي51اإلقليميوفقاًللمادة
 .2 اليتترشحاألشخاصملنصباملدير أيضاًوجيوزللدولاألعضاء وينطبقهذا اإلقليميالرتويجلرتشيحاهتا.

ا األعضاءلـم على الدول على ينبغي احلق، هذا ممارسة وعند ألنفسهم. برتشيحهم يتعلق فيما رش حني
منالنظام51رش حنيالتقيدجبميعالقواعداليتحتوكمعمليةتسميةاملديراإلقليمي،اليتوردتيفاملادةلـم وا

 .قراراهتاومقرراهتااإلجرائيةذاتالصلةإىلجانبجنةاإلقليميةالداخليلل 

 المسؤولياتثالثاً: 
رش حونمسؤولنيعنااللتزامهبذهاملدونةواحرتامها.لـم الدولاألعضاءوات عد  .1
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واإلنصافوأنسمبالعدالةواالنفتاحوالشفافيةوتقرالدولاألعضاءبأنعمليةتسميةاملديراإلقليميينبغيأنتت  .2
رش حني.وينبغيأنتوكوناملدو نةمعروفةللجميعوأنيتاحاالطالعلـم تقومعلىأساسجدارةكلم رش حمنا

 عليهابسهولة.

الشروط الخاصة بالخطوات المختلفة لعملية التسميةب.   
 تقديم الترشيحاتأواًل: 
 .1 شخص ترشيح عند األعضاء، الدول من العام املدير تقِدميطلب أن اإلقليمي، املدير ملنصب أكثر أو

التفاصيلالضروريةملؤهالتكلشخصوخرباته،باستخدامالنموذجاملوح داملرفقهبذهاملدو نة،هبدفحتسني
إموكانيةمقارنةمزايااملرشحنيومؤهالهتميفمقابلاملعايرياليتاعتمدهتااللجنةاإلقليميةيفاملقرراإلجرائي

 .59-13شم/لإ

 ثانياً: الحملة االنتخابية
أقيمتمثلهذهاألنشطةتنطبقهذهاملدو  .1 نةعلىاألنشطةاالنتخابيةاملرتبطةبتسميةاملديراإلقليميكلما

 وحىتتتمالتسميةمنجانباللجنةاإلقليمية.
لعمليةالتسميةبأكملها.لوالتعاونخالم رش حنيتشجيعوتعزيزالتواص ـوينبغيعلىكافةالدولاألعضاءوال .2

وأنتراعياألهدافاملشرتكةاليتتتمثليفتعزيزاملساواة،وينبغيعلىالدولاألعضاءأنتتصرفحبسننية
 واالنفتاحوالشفافيةوالعدالةخاللعمليةالتسميةبأكملها.

وينبغيأالتعطلأوتعوقأيرش حنيأنيشريكلمنهمإىلاآلخرباحرتام،لـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا .3
رش حنياآلخرين.وكذلكينبغيأالتديلأيمنالدوللـم رش حنيأنشطةمحالتالـم منالدولاألعضاءأوا

 م رش حنيبأيبيانشفويأوكتايبأوأيبيانآخرقدي عدمنقبيلاالفرتاءأوالتشهري.ـاألعضاءأوال
شحنياإلفصاحعنأنشطةمحالهتم)مثلاستضافةاالجتماعاتأوحلقاتوينبغيعلىالدولاألعضاءواملر .4

وسوفت نشراملعلوماتاليتيتماإلفصاحعنهاعلىإحدىالصفحاتاملخصصةلذلكالعملأوالزيارات(.
 علىاملوقعاإللوكرتوينللموكتباإلقليمي.

ىعمليةالتسميةعلىحنوغريمشروع،علىرش حنياالمتناععنالتأثريعللـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا .5
سبيلاملثالعنطريقمنحأوقبولمنافعماليةأوغريماليةأوعنطريقالوعدمبثلهذهالفوائديفمقابل

 رش حني.لـم دعمأحدا
انرش حنيعدمقطعالوعودأوااللتزاماتلصاحلأيشخصأوكيانسواءكلـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا .6

عامًاأوخاصاً،أوقبولتعليماتمنه،عندمايوكونمنشأنذلكأنيقِوضنزاهةعمليةالتسميةأويبدو
 أنهيقِوضها.

أنت يِسراالجتماعاتبنيم رش حهموبنيالدولاألعضاء .7 وينبغيعلىالدولاألعضاءاليتاقرتحتمرشحًا
ينبغ أموكن، ذلك.وحيثما رش حنيوالدولاألعضاءلـم يترتيباالجتماعاتبنيااألخرى،إنط لبمنها

خالل من وليس باإلقليم األعضاء الدول فيها تشارك اليت األحداث من غريها أو املؤمترات انعقاد عند
 الزياراتالثنائية.

علىالدولاألعضاءاليتتسميمرشحنيملنصباملديراإلقليميأنتنظريفاإلفصاحعناملنحأووينبغي .8
 متويلاملعونةاليتقدمتهاخاللالعامنيالسابقنيلضمانالشفافيةالتامةوالثقةاملتبادلةبنيالدولاألعضاء.
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ا .9 لتجنبالنفقاترش حنيإىلالدولاألعضاءمنأجلالرتلـم وينبغيأنيوكونسفر ويجلرتشيحهمحمدودًا
رش حني.ويفهذاالصددينبغيعلىالدوللـم املفرطةاليتقدتؤديإىلعدماملساواةبنيالدولاألعضاءوا

رش حنيالنظريفاستخداماآللياتالقائمةبقدراإلموكان)اللجاناإلقليميةواجمللسالتنفيذيلـم األعضاءوا
 (لعقداالجتماعاتوغريهامناألنشطةالرتوجييةاملرتبطةباحلملةاالنتخابية.مليةالعاومجعيةالصحة

 وينبغيجتنبالرتويجأوالدعايةاالنتخابيةحتتستاراالجتماعاتالتقنيةأواألحداثاألخرىاملشاهبة. .10
مبوجبالفقرةالرابعةمنوبعدأنيرسلاملديرالعامأمساءاملرشحنيوالتفاصيلاخلاصةهبمإىلالدولاألعضاء .11

 املوقع51املادة على واألجوبة األسئلة لطرح سر بوكلمة حمميًا منتدًى سينشئ فإنه الداخلي، النظام من
وا الدولاألعضاء جلميع متاحًا املنتدى أنيوكونهذا على للمنظمة، رش حنيالذينيطلبونلـم اإللوكرتوين

  املشاركةفيه.
عامأمساءاملرشحنيوالتفاصيلاخلاصةهبمإىلالدولاألعضاءمبوجبالفقرةالرابعةمنوبعدأنيرسلاملديرال .12

 مجيع51املادة عن معلومات اإللوكرتوين موقعه على اإلقليمي املوكتب ينشر سوف الداخلي، النظام من
الس  املعلومات هذه ومن ذلك، يطلبون الذين مبؤهالهتمري املرشحني اخلاصة التفاصيل من وغريها الذاتية

فضاًلعناستناداًإىلالنموذجاملوحداملرفقمبدونةالسلوككتذييل،وخرباهتمكماوردتمنالدولاألعضاء،
لوكلم رش حمن إىلاملواقعاإللوكرتونية وسيحتوياملوقععلىالروابطاملؤدية هبم. بياناتاالتصالاخلاصة

ام رش ـال من م رش ح كل وسيوكون الطلب. عند وذلك اإللوكرتوينلـم حني، موقعه إنشاء عن مسؤواًل رش حني
والقواعد التسمية عملية عن معلومات اإللوكرتوين موقعه على أيضًا اإلقليمي املوكتب وسينشر ومتويله.

منالنظامالداخلي51مناملادةواملقرراتاإلجرائيةاملطب قة،وذلكيفالوقتالذيتشريإليهالفقرةاألوىل
 لل جنةاإلقليمية.

 ثالثاً. التسمية
منالنظامالداخلي.وحضور51تتمتسميةاملديراإلقليمييفاجتماعاتمغلقةلل جنةاإلقليميةوفقًاللمادة .1

حيضراملرشحونهذهدهاملديرالعامويقتصرعلىموظفنيأساسينيمناألمانة.والحيدِاالجتماعاتاملغلقة
االجتماعاتحىتوإنكانواأعضاًءبوفودبلدانم.وجيريالتصويتيفاالجتماعاملغلقباالقرتاعالسري.وال

 ينبغيللدولاألعضاءاإلفصاحعننتائجاالقرتاع.
قة،واحرتامنزاهةوينبغيعلىالدولاألعضاءااللتزامالتزامًاصارمًابالنظامالداخليوغريهامنالقراراتاملطب  .2

بالسلوكياتواإلجراءاتاليتقديبدوأناتستهدفالتأثريوبالتايلينبغيجتن اإلجراءاتوشرعيتهاووقارها.
رىعمليةالتسميةوخارجهاعلىحد   سواء.علىالنتائج،وذلكداخلقاعةاملؤمتراتحيثجت 

وسريةاألصوات.وينبغيعلىوجهاخلصوصاالمتناععنوينبغيعلىالدولاألعضاءاحرتامسريةاإلجراءات .3
 نقلأوبثاإلجراءاتاليتتشهدهااجللساتاملغلقةباستخداماألجهزةاإللوكرتونية.

 رابعاً: الم رشَّحون الداخليون
املقرتح .1 املالكالوظيفيللمنظمة أعضاء اإلقليميوخيضع املدير مبنفيهم اإلقليمي، نلشغلمنصباملدير

احلايل،لاللتزاماتاليتينصعليهاالنظاماألساسيوالئحةموظفياملنظمة،كماخيضعونلإلرشاداتاليتقد
 يصدرهااملديرالعاممنوقتإىلآخر.

ال .2 املنظمة موظفي التزام بأمس ـوينبغي اإلقليمي املدير منصب لشغل األخالقيم رش حني السلوك معايري ى
الفصلبوضوحبنيوظائفهميفاملنظمةوبنيواجتهادهميفجتنبالشبه وينبغيعلىموظفياملنظمة ات.
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قديبدوعلىأنهتداخل،بنيأنشطةاحلمالتوعملهميفاملنظمة.كما ترشحهملتجنبالتداخلأوما
 ينبغيعليهمجتنبأيشبهةلوجودتضاربيفاملصاحل.

موظف .3 واملدووخيضع اإلقليمي املدير لسلطة حالةاملنظمة يف تنطبق اليت واألحوكام للقواعد وفقًا العام ير
 االنتهاكاملزعوملواجباهتمفيمايتعلقبأنشطةاحلمالت.

منالئحةاملوظفنيواليتتتعلقمبنحإجازةخاصة1-5وقدتدعواللجنةاإلقليميةاملديرالعامإىلتطبيقاملادة .4
ملنصباملديراإلقليمي.م رش حنيـبأجرأومندونأجرللموظفنيال
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 تذييل. النموذج الموّحد القتراح أسماء أشخاص لتسميتهم لمنصب 
 شرق المتوسطلمنظمة الصحة العالمية اإلقليمي لمدير ال

منجانبحوكومتوكمومميزاتهبالنظرإىلاملعايريالواردةيفاملرشحىتقدميالتفاصيلاخلاصةمبؤهالتالشخصج ر يـ 
  .59/13شم/لإالوارديفالوثيقة3رقماملقرراإلجرائي

 

 حتصيلعلميمتنييفاجلوانبالتقنيةويفالصحةالعامةمعخربةواسعةيفالصحةالدولية. .1
_____________________________________________________________________________________ 

 كفاءةيفإدارةاملنظمات .2
_____________________________________________________________________________________ 

 قبلأدلةثابتةعلىتبوئهموضعالقيادةيفجمالالصحةالعامةمن .3
_____________________________________________________________________________________ 

 وعيبالفروقالثقافيةواالجتماعيةوالسياسية .4
_____________________________________________________________________________________ 

 التزامقويبعملمنظمةالصحةالعاملية .5
_____________________________________________________________________________________ 

 اللياقةالبدنيةاملشرتطتوفرهايفكافةموظفياملنظمة .6
_____________________________________________________________________________________ 
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 انتخاب البلدان لمنصب رئيس الدورة  مرات عامة عن عدد نظرة. 3المرفق 
  ونائبيه ورئيس المناقشات التقنية باللجنة اإلقليمية

 رئيس المناقشات التقنية الرئيسنائب الرئيس  األعضاء الدول

 1 4 0 أفغانستان
 1 3 2 البحرين
 0 1 1 جيبويت

 2 1 3 مصر
 2 3 4 مجهوريةإيراناإلسالمية
 2 3 1 العراق
 1 5 1 األردن
 0 4 3 الوكويت

 0 3 1 لبنان
 2 3 0 ليبيا
 2 2 2 املغرب
 2 2 3 ع مان
 2 8 1 باكستان

 0 1 0 فلسطني
 3 2 0 قطر
 1 2 2 اململوكةالعربيةالسعودية
 1 1 0  الصومال
 1 4 2 السودان
 2 1 2 اجلمهوريةالعربيةالسورية
 3 3 3  تونس
 0 2 0  اإلماراتالعربيةاملتحدة

 4 4 2 اليمن


  



 2 تنقيح 63/8ش م/ل إ

14 

 

 
 العربي ، بالترتيب األبجديباللجنة الفرعية المعنّية بالبرامج. العضوية المقترحة 4المرفق 

 

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى
 تونس
 ليبيا
 مصر
 املغرب

 

 اإلماراتالعربيةاملتحدة
 البحرين
 العراق
 ع مان
 قطر

 الوكويت
 اململوكةالعربيةالسعودية

 اليمن
 
 
 
 

 ألردنا
 أفغانستان
 باكستان

 مجهوريةإيراناإلسالمية
 اجلمهوريةالعربيةالسورية

 جيبويت
 السودان

الصومال
 لبنان

 
 
 
 
 
 
 

 أعضاءثالثة ثالثةأعضاء عضوان
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 دون اإلقليمية الختيار أعضاء المجلس التنفيذي المجموعات. 5المرفق 
 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى

 مصر
  ليبيا

 املغرب
 تونس

 البحرين
 العراق

 الوكويت
 ع مان

 قطر
 اململوكةالعربيةالسعودية
 اإلماراتالعربيةاملتحدة

 اليمن
 

 أفغانستان
  جيبويت
 األردن

 مجهوريةإيراناإلسالمية
 لبنان

 باكستان
 الصومال
 السودان

 اجلمهوريةالعربيةالسورية
 
 
 
 

 
 
 

 عضوان عضوان عضو واحد
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 . جدول عضوية اإلقليم في المجلس التنفيذي6المرفق 
 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى سنة التسمية

 
  األردن،مجهوريةإيراناإلسالمية  لبنان،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2002
  األردن،مجهوريةإيراناإلسالمية  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2003
  باكستان،السودان  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2004
  باكستان،السودان  البحرين،الوكويت  ليبيا 2005
 باكستان،السودان البحرين،العراق  ليبيا 2006
 أفغانستان،جيبويت  البحرين،العراق  ليبيا 2007
 أفغانستان،جيبويت  العراق،اإلماراتالعربيةاملتحدة  تونس 2008
  أفغانستان،جيبويت  ع مان،اإلماراتالعربيةاملتحدة  تونس 2009
  اجلمهوريةالعربيةالسورية،الصومال  العربيةاملتحدةع مان،اإلمارات تونس 2010
  اجلمهوريةالعربيةالسورية،الصومال  ع مان،اليمن  املغرب 2011
 اجلمهوريةالعربيةالسورية،الصومال قطر،اليمن املغرب 2012
  لبنان،مجهوريةإيراناإلسالمية قطر،اليمن املغرب 2013
  لبنان،مجهوريةإيراناإلسالمية  اململوكةالعربيةالسوريةقطر،  مصر 2014
  لبنان،مجهوريةإيراناإلسالمية  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2015
  األردن،باكستان  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2016
  األردن،باكستان  البحرين،الوكويت ليبيا 2017
 األردن،باكستان  البحرين،العراق  ليبيا 2018
  جيبويت،السودان  البحرين،العراق  ليبيا 2019
  جيبويت،السودان  اإلماراتالعربيةاملتحدة،العراق  تونس 2020
 تتغريالعضويةيفشهرأيار/مايومنكلعامعقبمجعيةالصحةالعامليةملحوظة:
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 هامكتبوسائر أعضاء  لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية. عدد مرات انتخاب البلدان 7المرفق 

نائب  الرئيس البلد
 الرئيس

لجنة أوراق  اللجنة "ب" اللجنة "أ"
 االعتماد

اللجنة 
 نائب الرئيس المقرر الرئيس نائب الرئيس مالحظات العامة

 المقرر الرئيس
  2 4 – – – – 1 – 2 –أفغانستان

  6 4 – 2 – – – – 2 1البحرين
  2 3 – – – – – – 1 –جيبويت

  8 7 1 2 1 – 2 – 7 –مصر
  6 4 – 2 1 – – 1 5 1مجهوريةإيراناإٍلسالمية

  9 5 – 1 1 2 – – 4 2العراق
  7 5 – 1 – – 1 1 2 1 األردن

  6 4 – 2 – – 1 3 3 1الوكويت
  6 6 1 – 1 – – 1 5 –لبنان
  6 5 – – – 1 – – 2 –ليبيا

  6 5 1 1 – – 2 – 3 –املرغب
  5 8 – – 1 1 1 1 2 1ع مان

  9 6 – 3 1 2 2 – 5 2باكستان
  6 4 – – – – 1 – 1 –قطر

  5 6 1 – 1 – – – 1 –اململوكةالعربيةالسعودية
  3 2 – – – – 1 – – –الصومال
  5 6 – - – – 1 1 1 –السودان

  8 4 – – – – – – 3 1اجلمهوريةالعربيةالسورية
  8 10 1 1 – – 1 2 2 1تونس

  5 6 1 – – – 1 – 1 1اإلماراتالعربيةاملتحدة
  6 3 – – – – 1 – 2 –اليمن

 


 


