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 مجلس التنسيق المشترك للبرنامج الخاص المعني بالبحثتشكيل   .1
، وتمثيل اإلقليم في في مجال أمراض المناطق المدارية والتدريب
  المجلس

برنامج األمم  و ))اليونيسف(( بين منظمة األمم المتحدة لألطفال ف مجلس التنسيق المشترك يتألَّ
الخاص المعني بالبحث وبرنامج منظمة الصحة العالمية المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي 

ثالثين عضوًا يتم اختيارهم من بين و  واحدراض المناطق المدارية، منوالتدريب في مجال أم
  :األطراف المتعاونة، على النحو التالي

من مذآرة التفاهم، وهم اثنا عشر ممثًال حكوميًا  1.2.2األعضاء المختارون وفقًا للفقرة  ●
 يختارهم المساهمون في موارد البرنامج الخاص؛

 من مذآرة التفاهم، وهم اثنا عشر ممثًال حكوميًا 2.2.2ة األعضاء المختارون وفقًا للفقر ●
تختارهم اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية من بين البلدان المتأثـِّرة بشكل مباشر 
باألمراض التي ُيعَنى بها البرنامج الخاص، أو من بين البلدان التي تقدِّم دعمًا تقنيًا أو 

 آانون 31 اإلقليم، تستمر عضوية الكويت في المجلس حتى ومن بين بلدان. علميًا للبرنامج
 ؛2006ديسمبر / آانون األول31، والبحرين حتى 2004ديسمبر /األول

 من مذآرة التفاهم، وهم ثالثة أعضاء يعيِّنهم مجلس 3.2.2األعضاء المختارون وفقًا للفقرة  ●
 بلدان اإلقليم، تستمر ومن بين. التنسيق المشترك نفسه من بين بقية األطراف المتعاونة

 ؛2006ديسمبر / آانون األول31عضوية جمهورية إيران اإلسالمية حتى 
وهي منظمة األمم المتحدة لألطفال، (الوآاالت األربع التي تتألف منها اللجنة الدائمة  ●

  ).وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية

    مرآز المراقب في المجلس.2
لين لها إلى المجلس بصفة يمكن لألطراف المتعاونة األخرى، بناًء على طلبها، أن توفد ممثِّ

عة حاليًا بمرآز والدول األعضاء بإقليم شرق المتوسط المتمتِّ. مراقبين، بناًء على موافقة المجلس
يرية العربية الليبية، والجمهورية األردن، وباآستان، وتونس، والجماه: المراقب في المجلس هي

، والمملكة العربية السورية، والجمهورية اليمنية، والسودان، والعراق، ومصر، والمغرب
  .العربية السعودية
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المتوسط  لشرق   الدول األعضاء التي اختارتها اللجنة اإلقليمية.3

  لعضوية مجلس التنسيق المشترك

  

 أن اختارتها اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط لعضوية ما يلي الدول األعضاء التي سبق في
  :مجلس التنسيق المشترك

  
  )سنتان(  1979-1978  مصر

  ) سنوات3(  1980-1978  باآستان
  ) سنوات3(  1982-1980  العراق

  )سنتان(  1985-1984  الجمهورية العربية اليمنية
  ) سنوات3(  1986-1984  السودان

  ) سنوات3(  1988-1986 جمهورية إيران اإلسالمية
  ) سنوات3(  1989-1987  المغرب
  ) سنوات3(  1991-1989  الصومال

  ) سنوات3(  1992-1990  الجمهورية اليمنية
  ) سنوات3(  1994-1992  مصر

  ) سنوات3(  1995-1993  المملكة العربية السعودية
  ) سنوات3(  1997-1995  تونس

  ) سنوات3(  1998-1996 جمهورية إيران اإلسالمية
  ) سنوات3(  2000-1998  مارات العربية المتحدةاإل

  ) سنوات3(  2001-1999  ُعمان
  ) سنوات3(  2003-2001  المملكة العربية السعودية

  ) سنوات3(  2004-2002  الكويت
  ) سنوات3(  2006-2004  البحرين
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، سوف يشغر مقعد إلقليم شرق المتوسط في المجلس، هو مقعد 1/1/2005واعتبارًا من 
 وفي هذا اإلطار، تمت دعوة بلدان اإلقليم .31/12/2004، التي تنتهي عضويتها في تالكوي

وقد تقدَّمت . المؤّهلة لعضوية المجلس لإلعراب عن رغبتها في التقدُّم لشغل المقعد الشاغر
  :البلدان التالية بطلبات لشغر هذا المقعد

 جيبوتي  ●
 فلسطين ●
 ُعمان ●
 مصر ●
 األردن ●
 بيةالجماهيرية العربية اللي ●
 اإلمارات العربية المتحدة ●
  المغرب ●

 لعضوية مجلس التنسيق المشتركة مدعوَّة لترشيح إحدى الدول األعضاء ـة اإلقليميـواللجن
  .31/12/2007إلى  1/1/2005مدة ثالث سنوات من 


