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  2012منظمة الصحة العاملية،  ©
  مجيع احلقوق حمفوظة

واد الواردة فيها، ال تعبر عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع إن التسميات املستخدمة يف هذه املادة، وطريقة عرض امل
وتشكِّل اخلطوط . القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها

  .املنقوطة على اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها
شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعين أن هذه الشركات واملنتجات معتمدة، أو موصى ا من قبل  ذكر مث إن

وفيما عدا اخلطأ والسهو، متيز أمساء املنتجات املسجلة امللكية . منظمة الصحة العاملية، تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرِد ذكره
  .رف استهاللية كبريةبأح

ومع ذلك فإن املواد . وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذه املنشورة
والقارئ هو املسؤول عن تفسري . املنشورة توزع دون أي ضمان من أي نوع سواء أكان بشكل صريح أم بشكل مفهوم ضمناً

  .واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األضرار اليت تترتب على استعمال هذه املواد. اد املنشورةواستعمال املو
ميكن احلصول على منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة التسويق والتوزيع، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق 

؛ عنوان +202 26702492؛ فاكس رقم +202 26702535رقم  هاتف(مصر  11371، مدينة نصر، القاهرة 7608. ب. املتوسط ص
وينبغي توجيه طلبات احلصول على األذن باستنساخ أو ترمجة منشورات املكتب اإلقليمي . PMP@emro.who.int: الربيد اإللكتروين

ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط  ملنظمة الصحة العاملية سواء كان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعاً غري جتاري إىل املكتب اإلقليمي
  .WAP@emro.who.intعلى العنوان املذكور أعاله؛ عنوان الربيد اإللكتروين 
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  قدمةامل.  1

مراجعة نظامها الداخلي الذي مل يطرأ  2010أكتوبر /يف تشرين األول املعقودةقررت اللجنة اإلقليمية يف دورا 
وقد أشارت اللجنة يف هذا الصدد، إىل أن الغرض من النظام الداخلي هو محاية . 1986عليه أي حتديث منذ عام 

ء، والسماح بسري األعمال بشكل منظم، وضمان حتقيق قدر كاف من الرتاهة حاد الدول األعضاآحقوق 
  .واإلنصاف لسائر املعينني

كي بعض جوانب النظام الداخلي،  املتعلقة بتنقيحويتضمن هذا التقرير عدداً من النقاط ذات األمهية واملقترحات 
على املواد  سوىاألمانة العامة  مل تركزاخلي احلايل، ولدى مراجعة النظام الد. هيئة مكتب اللجنة اإلقليمية تنظر فيها

املمارسة املتبعة يف اللجنة اإلقليمية  كون) 1: (، مستندة إىل املعايري التاليةالتنقيحاليت رأت، يف تقديرها، أا تستحق 
هلا يف النظامين  تتماشى مع املواد املناظرةال مواد النظام الداخلي  كون )2(عن أحكام النظام الداخلي؛  خمتلفة

املراجعة حتظى بدعم الدول األعضاء يف سياق عملية  كون) 3(جلمعية الصحة العاملية والس التنفيذي؛  الداخليين
  .اإلصالح اجلاري تنفيذها، وتعكس أفضل املمارسات اليت تتبعها اللجان اإلقليمية األخرى

جنة الفرعية لألمور التالية دف مراجعة النظام الداخلي للّجنة اللجنة التقنية انتباه الل تسترعيويف ضوء ما سبق، 
 .اإلقليمية

 ، املراقبون2املادة . 2

  :ما يلي النص احلايل للمادةفي

جيوز للّجنة مع مراعاة أي اتفاقات قائمة، أن ترتب لعقد مشاورات خارج املنظمة مع "
الت املتخصصة األخرى، ومع هيئات األمم املتحدة اإلقليمية املعنية، ومع هيئات الوكا

املشتركة مع املنظمة، والشتراك هذه  االهتماماتاملنظمات اإلقليمية الدولية األخرى ذات 
اهليئات كمراقبني، بدون حق التصويت، يف مناقشات اللجنة، ويف مناقشات اللجان أو 

  ".اللجان الفرعية اليت تدعى إىل االجتماع أو اليت يتم إنشاؤها بتفويض منها

األمم املتحدة، وهو  مية أو اهليئات اإلقليمية ملؤسسات منظومةمشاركة املنظمات اإلقلي إال على 2املادة ال تنص 
وعليه فسيكون من  .والسيما يف ما يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية ،ما ال يعكس املمارسة الفعلية للّجنة

وتترك هلا وللمدير اإلقليمي حرية التصرف يف دعوة مراقبني املناسب مراجعة املادة حبيث تعكس ممارسة اللجنة، 
وفضالً عن ذلك، فإن املادة احلالية قد تسمح للمراقبني باملشاركة تلقائياً يف اجتماعات اللجان واللجان . جدد

ء اللجنة فقط ما تتاح املشاركة يف هذه االجتماعات ألعضا غالباًو. الفرعية اليت تعقد بتفويض من اللجنة اإلقليمية
وجيدر أيضاً مالحظة . ومن مث حيبذ قصر مشاركة املراقبني على اجتماعات اللجنة اإلقليمية. امداوالنظراً لطبيعة 
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مناقشتها ودعمها بشكل عام يف سياق إصالح  تأن مراجعة قواعد اللجنة اإلقليمية وممارساا بشأن املراقبني قد مت

  .املنظمة

 جنة اإلقليمية ألوروبا،، املرتكزة على املادة املقابلة يف النظام الداخلي لل2ّنص املادة  نقيحت تقترح اللجنة التقنيةو
  :ليصبح على النحو التايل

أن ترتب لعقد مشاورات مع اللجان  جيوز للّجنة اإلقليمية، مع مراعاة شروط أي اتفاقات قائمة،"
االت املتخصصة األخرى، ومع املنظمات الوكجلان اإلقليمية ذات الصلة يف األمم املتحدة، ومع 

للمشاركة يف و، األخرى ذات االهتمامات املشتركة مع منظمة الصحة العامليةالدولية اإلقليمية 
وجيوز للمدير اإلقليمي، بالتشاور مع اللجنة اإلقليمية، أن . ، دون أن يكون هلا حق التصويتامناقشا

، دون أن يكون هلا حق دورات اللجنة، للمشاركة يف ةأعضاء يف اللجنة اإلقليمي غرييدعو دوالً 
، بالتشاور مع اللجنة اإلقليمية، أن يدعو منظمات غري حكومية يللمدير اإلقليم أيضاًوجيوز  .التصويت

املبادئ اليت حتكم العالقات بني "من  5البند يف  منصوص عليهللمشاركة يف مداوالت اللجنة، كما هو 
  ".املنظمات غري احلكوميةمنظمة الصحة العاملية و

  وثائق التفويض .3املادة . 3
  :وفيما يلي النص احلايل للمادة

توايف الدول األعضاء قبل املوعد احملدد الفتتاح دورة اللجنة خبمسة عشرة يوماً على "
كذلك تقوم املنظمات املشار . األقل، بأمساء ممثليها، مبن فيهم مجيع املناوبني واملستشارين

إىل املدير وتقدم . ا إىل الدورة بإبالغ أمساء ممثليها، املدعوة إىل إيفاد ممثلني هل3املادة يف  إليها
قبل موعد افتتاح دورة وأمساؤهم ثائق تفويض املمثلني واملناوبني واملستشارين و اإلقليمي

  ".اللجنة اإلقليمية بيومني على األقل إن أمكن

املختصة يف الدول األعضاء اليت تفـوض ممثليهـا بتمثيلـها يف     ووثائق التفويض هي وثائق تصدرها السلطات
 املهـم ونظراً للسلطة املخولة للجان اإلقليمية باختاذ القرارات، فمن . االجتماعات الدولية، واختاذ قرارات نيابة عنها

لتفـادي   تبع أفضل املمارسـات الدوليـة  ت، وواضحةوثائق تفويض الدول األعضاء املتعلقة بجراءات اإل كونأن ت
الوطنية اليت جيوز  تالسلطا) 1: (وهنالك أمران حيتاجان بشكل خاص إىل الوضوح أال ومها. والتحديات الشبهات

ويف ما يتعلـق بـاألمر    .صحتها لتقييممراجعة وثائق التفويض ا تم اليت تطريقة ال) 2(هلا إصدار وثائق التفويض؛ 
وثائق التفويض يتم انتخاب للجنة اإلقليمية جلنوب شرق آسيا بإنشاء جلنة ، قامت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا، والثاينال

يف حاالت و. يف مجعية الصحة ما جيري العمل بهوهو . لةمستقمبقتضى قرارات  للّجنتينأعضائها يف بداية كل دورة 
، ويسري هـذا . لجنة العامةها إىل المبراجعة وثائق التفويض مث رفع تقرير) 10انظر املادة (أخرى، تقوم هيئة املكتب 

وينبغي تفـادي  . بشأن مكافحة التبغاإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العاملية يف عل سبيل املثال، على مؤمتر األطراف 
املواقـف  يف أو  وجود حتدياتما يف حالة تقييم صحة وثائق التفويض لألمانة العامة، والسي عن سؤوليةكامل املترك 
  .عملية اإلصالح يف إطارمتها ءالدول األعضاء حتسني قواعد وممارسات اللجان اإلقليمية ومواوقد أيدت . اخلالفية
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أن توضح املادة السلطات اليت جيوز هلـا إصـدار وثـائق    ) 1: (ويف ضوء ما سبق، تقترح اللجنة التقنية ما يلي

من النظام الداخلي للّجنـة   3ية، واملادة معية الصحة العاملجل النظام الداخليمن  22التفويض، استناداً إىل ج املادة 
ثائق التفويض، أو إسناد مسؤولية مراجعة وثائق التفويض لوإما بإنشاء جلنة  النظامقضي يأن ) 2(اإلقليمية ألفريقيا؛ 

 3لمـادة  ل فيما يلي بديالن مغـايران و. إىل اللجنة ا يف هذا الشأنرفع تقريرهاليت تإىل هيئة مكتب اللجنة اإلقليمية، 
  :ا كما يليمونصه ،مكرر اجلديدة املقترحة

توايف الدول األعضاء املدير اإلقليمي قبل املوعد احملدد : وثائق التفويض .3املادة "
مجيع  مالفتتاح دورة اللجنة اإلقليمية خبمسة عشر يوماً على األقل، بأمساء ممثليها، مبن فيه

، واملدعوة إىل إيفاد 2شار إليها يف املادةامل ]والدول[على املنظمات و .املناوبني واملستشارين
وينبغي أن . ممثلني عنها للمشاركة يف الدورة، أيضاً أن ترسل أمساء األشخاص الذين ميثلوا

تإىل املدير وأمساؤهم م وثائق تفويض مجيع املمثلني واملناوبني واملشاورين واملراقبني قد
ويتعني أن  .يمية بيومني على األقل إن أمكناإلقليمي قبل موعد افتتاح دورة اللجنة اإلقل

تكون وثائق التفويض هذه صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة، أو وزير اخلارجية، أو 
  ".لذلك أخرى خمتصةوزير الصحة، أو عن أي سلطة 

بناء على اقتراح و ،تقوم اللجنة اإلقليمية يف بداية كل دورة: أ البديل: مكرر 3املادة 
وتقوم هذه اللجنة بانتخاب . وثائق التفويض تتألف من مخسة ممثلنيلني جلنة بتعي ،الرئيس
وتتوىل فحص وثائق تفويض املمثلني، وإعداد تقرير يف هذا الشأن ترفعه إىل اللجنة  .رئيسها
على  إحدى الدول األعضاء يف اللجنة اإلقليميةاعترضت وحيب منح أي ممثل . إبطاءدون 

احلقوق ذاا اليت يتمتع ا املمثلون ب مع متتعه ،، بصفة مؤقتةحق املشاركة ،طلب مشاركته
وثائق التفويض تقريرها، وتتخذ اللجنة اإلقليمية قرارها يف هذا جلنة اآلخرون، حىت تعد 

  .اجتماعات جلنة وثائق التفويض يف جلسات مغلقة عقدتو. الشأن

ص وثائق تفويض املمثلني، يقوم مكتب اللجنة اإلقليمية بفح: ب البديل: مكرر 3املادة 
إحدى الدول األعضاء  اعترضتوجيب منح أي ممثل . إىل اللجنة اإلقليمية عنهاتقرير  تقدميو

احلقوق ذاا ب متتعهمع ، بصفة مؤقتة، على طلب مشاركته، حق املشاركة يف اللجنة اإلقليمية
للجنة اإلقليمية قرارها يف اليت يتمتع ا املمثلون اآلخرون، حىت يعد املكتب تقريره، وتتخذ ا

  .هذا الشأن

  ، مكتب اللجنة10املادة . 4
على أن تقوم اللجنة ) هيئة املكتب( له رئيس ونائبنيالتنص هذه املادة على أن يتألف مكتب اللجنة اإلقليمية من 

 بشـأن ختـاذ قـرار   ا يستلزمهيئة املكتب، مما إىل  على ضم رئيس املناقشات التقنيةالعمل رج غري أنه، د. بانتخام
 إنشاءوحتظى هذه النقطة بأمهية خاصة يف ضوء اقتراح . ، وإدراجه يف النظام الداخليالعمل على هذا النحواستمرار 

  .التقنية اليت تعرض على اللجنة اإلقليمية سائلجلان فرعية ملراجعة امل
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  اإلقليمية جنة، اللجان الفرعية التابعة لل16ّاملادة . 5

تقريـر   تقـدمي ، لدراسة أي بند مدرج يف جدول أعماهلا، وحسب االقتضاء ،إنشاء جلان فرعيةتنص املادة على 
  .جلنة اإلقليميةإىل ابشأنه 

 ،جلنـة دائمـة  اإلقليم األورويب وحده  إال يف املمارسة املتبعة يف هذا الشأن من إقليم آلخر، إذ ال توجد ختتلفو
  .مجعية الصحة العاملية مقابللس التنفيذي ا وظيفةمماثلة ل ظيفتهاو ،مبقتضى النظام الداخلي

. تتألف من مثانية أعضـاء  ار، بإنشاء جلنة استشارية، مبوجب قرقامت اللجنة اإلقليمية ،يف إقليم شرق املتوسطو
إىل على مراجعة برامج املنظمة يف اإلقليم يف ضوء تقارير املدير اإلقليمي، وإسداء املشورة  أساساًوتركز هذه اللجنة 

  .بشأن أي موضوعات أخرى حييلها إليها املدير اإلقليمي

إدراج  اقتـرح ، 1983إىل التغيريات اليت طرأت على أفضل املمارسات منذ اعتماد هذا القـرار يف عـام    نظراًو
 ين حمل اللجنةكال اخليارحيل و. أثناء مناقشة هذه النقطة اعتبارمها قراراًاخليارين التاليني يف النظام الداخلي املعدل أو 

  .تغيري مدة اللجنة اإلقليمية، فضالً عن نطاق جدول األعمال مما يقتضياالستشارية اإلقليمية احلالية، 

  :اليت ستغطي ما يلي ،اختصار مدة اللجنة اإلقليمية ميكنين، اخليارويف كال 

  مراسم االفتتاح وانتخاب هيئة املكتب؛ •

  عرض املدير اإلقليمي لتقريره السنوي؛ •

  رئيس اللجنة االستشارية لتقريره؛ عرض •

  مسائل اإلدارة وامليزانية؛ •

  مواضيع تقنية خاصة؛ •

  .اعتماد القرارات ذات الصلة •

  :؛ وذلك من أجلنعقاد اللجنة اإلقليميةجتتمع اللجنة االستشارية ملدة يومني قبيل ا:  1اخليار  •

  التقنية؛ االستراتيجيات اإلقليمية والورقات مراجعةمناقشة و  -

  متابعة تنفيذ القرارات اليت سبق اختاذها؛  -

  اقتراح صياغة مشاريع القرارات لعرضها على اللجنة اإلقليمية للنظر فيها؛  -

  .جنة اإلقليميةللّ الحقةاقتراح بنود جدول أعمال الدورات ال  -
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  :اختيار األعضاء ما يلي يراعي يفو. وتتألف اللجنة من مثانية من خرباء الصحة العمومية ميثلون اللجنة اإلقليمية

  التوزيع اجلغرايف املنصف؛  -

  مصاحل اإلقليم متثيالً كافياً؛ متثيل  -

  .إتاحة الفرصة جلميع الدول األعضاء للمشاركة مبرور الوقت  -

ن وقت إلجراء مناقشات أكثر تركيزاً مع اخلرباء التقنيني يف اللجنة االستشارية، وميكِّال تيحأنه ي اخلياروميزة هذا 
  .يةاملسائل املتعلقة بالسياسات الرئيساللجنة اإلقليمية من التركيز على 

 عواصـم  للتشاور مـع املسـؤولني يف   وقتاً كافياًه ملمثلي الدول األعضاء عطائيعيب هذا اخليار احتمال عدم إو
  .ع القراراتيرابالدهم حول مش

ملوعد املقرر لبدء اللجنة اإلقليمية بثالثة أشـهر،  جتتمع اللجنة االستشارية يف املكتب اإلقليمي قبل ا: 2اخليار  •
بيد أن اختالف التوقيت يسمح بإجراء مناقشة كافية مع .  1وتتمتع باالختصاصات نفسها الواردة يف اخليار 

  .املسؤولني يف عواصم البلدان قبل انعقاد اللجنة اإلقليمية

ممثليها حلضور اللجنة سفر لالدول األعضاء  إحدىلها تحمالتكلفة اإلضافية اليت ت، اخلياريعيب هذا  ميكن أن وما
  .االستشارية

  .مناقشات مع اللجنة اإلقليميةساليب اختيار اللجنة االستشارية يف مناقشة أ تتحددو

  ، مقترحات متعددة37املادة  .6
  :37للمادة  يف ما يلي النص احلايل

ترح الذي يرى الرئيس أنه األبعد من حيث املضـمون  ققترحان أو أكثر،، صوتت اللجنة أوالً على املم مدإذا قُ"
حـات  املقترطـرح مجيـع   حىت ت ،قترح األقل بعداً منه، وهكذا دواليكم أوالً، مث على املدقترح الذي قُعن امل

أو  املقتـرح حات تغين عن أي تصويت آخـر علـى   تصويت على أحد املقترللتصويت، إال إذا كانت نتيجة ال
  ".لت معلقةقترحات اليت مازاامل

معية الصحة، والس التنفيذي، واللجان اإلقليميـة  اخلاصة جبواءم مع املواد املقابلة هلا تتلهذه املادة  يقترح تنقيح
حىت يتم التصويت على االقتراحات املتعددة وفقاً لترتيب تعميمهـا علـى    ،مثل اللجنة اإلقليمية ألوروبا ،األخرى

هوأيضاً هذا و. تيب التعديالتباع نفس تراألعضاء بدالً من ات بع يف النظام الداخلي هليئـات األمـم   األسلوب املت
  :وتصبح املادة املنقحة كما يلي. املتحدة
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مبتدئة بأقدمها عهداً ، ما مل تقرر خالف ذلك، تلك املقترحاتعلى  حان أو أكثر، صوتت اللجنةمقترإذا قدم "

قترحات تغين عـن أي  إذا كانت نتيجة التصويت على أحد املمجيع الدول األعضاء، إال  من حيث تعميمه على
  ".قترحات اليت مازالت معلقةقترح أو املتصويت آخر على امل

  ، االنتخابات48املادة  .7
  :يف ما يلي النص احلايل للمادة

بيد أنه باستثناء ما خيتص بالتصويت الـالزم  . تتقرر مجيع االنتخابات باالقتراع السري"
قليمي، جيوز قبول االنتخاب برفع األيدي أو بالتصفيق شريطة أن ال يكون لترشيح املدير اإل

وحيثما . هناك أكثر من مرشح واحد ملنصف انتخايب واحد وأن ال يطلب ممثل خالف ذلك
. تلزم االقتراعات يقوم اثنان يعينهما الرئيس من بني املمثلني باملساعدة يف إحصاء األصوات

ألمساء فيها مساو لعدد املناصب االنتخابية املطلوب شغلها هـي  وأوراق االقتراع اليت عدد ا
ويتقرر ترشيح املدير اإلقليمي باالقتراع السـري وفقـاً   . وحدها اليت تعترب أصواتاً صحيحة

  ."47للمادة 

مة وتقترح األمانة العا. سم نص املادة باالرتباك مما يستلزم تنسيقه خاصة يف ظل أمهية االنتخابات وحساسيتهايت
إعادة تنقيح هذه املادة استناداً إىل املواد املطابقة هلا يف مجعية الصحة، ويف الس التنفيذي ويف سائر اللجان اإلقليمية 

  :كما يلي

رشـيح املـدير اإلقليمـي، وعنـدما     جترى االنتخابات عادة باالقتراع السري، غري أنه يف ما عدا ما يتعلق بت" 
يف املناصب الشاغرة عدد تلك املناصب، فإن احلاجـة ال تـدعو إلجـراء     بخايتجاوز عدد املرشحني لالنت ال

ويف احلاالت اليت تتطلب االقتراع، يعني رئيس اجللسة اثنني . ويتم اإلعالن عن انتخاب هؤالء املرشحني ،اقتراع
عـدد  مـع   عدد األمسـاء يتساوى فيها اليت وأوراق االقتراع . من بني املمثلني للمساعدة يف إحصاء األصوات

ر ترشـيح املـدير اإلقليمـي    تقروي. املناصب االنتخابية املطلوب شغلها هي وحدها اليت تعترب أصواتاً صحيحة
  ".52باالقتراع السري وفقاً للمادة 

  ، ترشيح املدير اإلقليمي51املادة  .8
كما مت التطرق هلـا  كانت طرق ترشيح املدير العام واملدير اإلقليمي حمل نقاش ومراجعة على مر تاريخ املنظمة، 

مؤخراً يف سياق إصالح املنظمة وكذلك يف ظل العمل اجلاري للفريق العامل للدول األعضـاء التـابع للمجلـس    
  .التنفيذي واخلاص بعملية وطرق انتخاب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

ترشيح املدير العـام واملـدير    لييتعمحوكمة املنظمة، فإن العديد من الدول األعضاء، أنه نظراً ألمهية  رأىوقد 
، بشـكل  رئيوقد . اما ودقتهما وشفافيتهمزيادة عدالتها للعمل، إذا اقتضى األمر، على مينبغي مراجعتهاإلقليمي، 

مـن   ،جزء من إجراءات ترشيح املدير العام منذ أواخر تسعينات القرن العشرين هيخاص، أن العناصر التالية، اليت 
اعتماد املعايري اليت ينبغـي  ) 1( :ومشروعيتها نياإلقليمي ينحتسني مصداقية عملية ترشيح املدير علىتساعد شأا أن 



WHO-EM/DAF/001/A  
  7الصفحة 
 

 
 انتقال املرشحنيمخسة لضمان  علىة إذا زاد عدد املرشحني خمتصرعملية إعداد قوائم ) 2( املرشح املسمىتوافرها يف 

يف إجراء مقابلة مع كـل مرشـح مـدرج    ) 3(ية؛ ملرحلة التالإىل االدعم وحدهم مبستوى معني من الذين يتمتعون 
اختاذ ) 4(؛ فترة لألسئلة واألجوبة، باإلضافة إىل عرضاً شفوياً رشحامل تقدمي، على أن تتضمن املقابلة القائمة املختصرة

  .النهوض بأعباء وظيفته عجزهوظيفة املدير اإلقليمي أو لاملفاجئ  ملواجهة الشغوراالحتياطات 

باملالحظة أن اللجان اإلقليمية ألفريقيا، واألمريكتني، وغرب اهلادي قد راجعت، بنـاء علـى    ومن اجلدير أيضاً
 باملواصـفات اقتـراح  يف اللجنة اإلقليمية جلنوب شرق آسـيا   تنظرذلك، عمليات الترشيح لديها، ومن املتوقع أن 

ألوروبا، فقد اتبعت نظاماً خمتلفاً، يقوم مية اللجنة اإلقلي أما. 2012سبتمرب /السالفة الذكر يف دورا القادمة يف أيلول
  .إىل اللجنة بشأم ورفع تقارير تقييم املرشحنيمهمتها جلنة إقليمية للتقييم  على إنشاء

، كـي  أعاله على النحو املوضحواملقابالت  ختصرةقوائم املالإدخال نظام ب 51املادة  تنقيحاللجنة التقنية وتقترح 
 انطباقهـا األخرى من قبيل اعتماد املعايري الواجـب   سائلأما امل. اإلقليمية بالنظر فيه مبدئياًتقوم هيئة مكتب اللجنة 

مىت رغبت هيئة املكتب يف تـبين هـذا   باستضافة الحقاً  تناوهلا، فسيتم املقابالتاملرشحني، أو تفاصيل إجراء  على
  :حبرف أسودص اجلديد الن مع طبع ،كما يلي 51املادة  تنقيحوبناء على ذلك ميكن . املقترح

بأمساء أشخاص ترشـحهم   مقترحاتيبلغ املدير العام كل دولة من الدول األعضاء باإلقليم بأنه سيتلقى   )أ (
مـن  اللجنة ملنصب املدير اإلقليمي، وذلك قبل ستة أشهر على األقل من املوعد احملدد الفتتاح دورة اللجنة اليت 

  .ميتسمية شخص فيها ملنصب املدير اإلقلي املقرر

ألي دولة عضو باإلقليم أن ترشح شخصاً واحداً أو أكثر من اإلقليم يكون قد أبدى استعداده للعمـل    )ب (
وترسل هذه الترشيحات . مديراً إقليمياً، على أن تقدم مع الترشيح معلومات عن مؤهالت ذلك الشخص وخربته

 .ال يقل عن اثىن عشر أسبوعاً إىل املدير العام على أن تصله قبل املوعد احملدد الفتتاح الدورة مبا

يعترب الشخص الشاغل ملنصب املدير اإلقليمي لإلقليم مرشحاً للمنصب من دون ترشيحه لـه مبقتضـى     )ج (
 .حاده للترشالفقرة السابقة، إذا هو أبدى للمدير العام استعد

اءات الكفيلة بأن تصله ملوعد احملدد الفتتاح الدورة بعشر أسابيع على األقل، اإلجرايتخذ املدير العام، قبل   )د (
يف غضـون  ) وخربام مع معلومات عن مؤهالت املرشحني(نسخ من مجيع الترشيحات ملنصب املدير اإلقليمي 

كما يوضح املدير العام لكل دولة عضو مـا إذا  . املدة احملددة إلرساهلا إىل كل دولة من الدول األعضاء باإلقليم
 .ي مرشحاً للمنصب أم الكان الشخص الشاغل ملنصب املدير اإلقليم

بلغـت  أُإذا مل يتلق املدير العام ترشيحات يف املوعد املقرر إلرساهلا إىل الدول األعضاء وفقاً هلذه املادة، )  هـ(
وتضع اللجنة قائمة باملرشـحني  . الدول األعضاء بذلك قبل موعد افتتاح دورة اللجنة بعشرة أسابيع على األقل

 .هلم حق التصويتالذين اضرين احلمثلني املمن قبل  مؤلفة من أمساء مقترحة سراً

إذا مل يعد املدير اإلقليمي قادراً على النهوض بأعباء وظيفته، أو إذا شغر منصبه قبل انتـهاء مـدة   ) و"(
واليته، تسمي اللجنة اإلقليمية شخصاً لشغل منصب املدير اإلقليمي يف دورا التالية، وذلك شريطة التقيـد  



WHO-EM/DAF/001/A  
  8الصفحة 
 

 
م األخرى الواردة يف هذه املادة، أما إذا تعذر التقيد باألحكام األخرى، تتخذ اللجنة اإلقليمية قراراً باألحكا

  .يف دورا التالية بغية تسمية شخص، وتقدمي امسه إىل الس التنفيذي يف أقرب فرصة ممكنة

من هذه ) ب(ددة يف الفقرة إذا تلقى املدير العام أكثر من مخسة مقترحات يف غضون املدة احمل) مكرر-و(
املادة، تعد اللجنة اإلقليمية قائمة خمتصرة ال تتجاوز مخسة مرشحني، وذلك يف اجتماع مغلق يعقد يف بدايـة  

ولتحقيق ذلك جتري اللجنة اإلقليمية اقتراعاً سرياً، ونتيجة له تعد القائمة املختصرة من املرشـحني  . دورا
ويف حالة تساوي عدد األصوات بـني مرشـحني أو   . دد من األصواتاخلمسة الذين حيصلون على أكرب ع

أكثر حبيث يزيد عدد املرشحني الذين يراد إدراجهم ضمن القائمة املختصرة على اخلمسة، جيـرى اقتـراع   
آخر بني املرشحني الذين تساوت األصوات اليت حصلوا عليها، ليؤخذ من حصل منهم على أعلى عدد مـن  

  .الشاغر يف القائمة املختصرة األصوات مللء املكان

جتري اللجنة مقابالت مع األشخاص الذين تقترح أمساؤهم ضمن القائمة املختصرة، وفقـاً  ) 2مكرر -و(
إذا كانت تنطبق على حالتـهم، وذلـك يف   ) مكرر-و( السابقة من هذه املادة، أو وفقاً للفقرة) ب(للفقرة 

ن املقابلة عرضاً يقدمه كل مرشح، باإلضافة إىل تقـدمي  على أن تتضم. أسرع وقت ممكن، ويف اجتماع مغلق
وحتدد اللجنة الطرق اليت تتبعها يف املقابالت، وفـق مـا تـراه    . إجابات عن األسئلة اليت يطرحها األعضاء

  ".مناسباً

وتتوىل اللجنة انتقاءه من بني األشـخاص املرشـحني   . جنةيتم ترشيح املدير اإلقليمي يف اجتماع مغلق للّ  )ز (
 .ويتقرر ترشيح املدير اإلقليمي باالقتراع السري. صب وفقاً هلذه املادةللمن

هذا الغرض، يكتب كل ممثل له حق التصويت على ورقة االقتراع اخلاصة به اسم مرشح واحد خيتاره من   ) ح(
قل فإذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية املطلوبة، استبعد املرشح الذي حيصل على أ. القائمة املذكورة أعاله

فإذا اخنفض عدد املرشحني إىل اثنني مل يجر أكثر من ثالثـة اقتراعـات   . عدد من األصوات يف كل اقتراع
كامـل إجـراءات   بالعد االقتراع الثالث، يعاد بفإن تساوت األصوات اليت حيصل عليها املرشحان . أخرى

 .شحني، بناء على القائمة املختصرة للمرالتصويت املنصوص عليها يف هذه املادة

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