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  رك للربنامج اخلاص املعين بالبحث والتدريبـنسيق املشتـجملس التتشكيل   .1

  يف جمال أمراض املناطق املدارية
  املعين بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية، التابع للربنامج اخلاصركـف جملس التنسيق املشتيتألَّ

 ومنظمة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل و ))يونيسفال(( بني منظمة األمم املتحدة للطفولة  واملشتـرك
  :ثالثني عضواً يتم اختيارهم من بني األطراف املتعاونة، على النحو التايلو  أربعةمنالصحة العاملية، 

 اثنا عشر ممثالً حكومياً خيتارهم املسامهون يف موارد الربنامج اخلاص؛ ●

 اًمباشرتأثـُّراً  اللجان اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية من بني البلدان املتأثـِّرة اثنا عشر ممثالً حكومياً ختتارهم ●
 باألمراض اليت يعنى ا الربنامج اخلاص، أو من بني البلدان اليت تقدم دعماً تقنياً أو علمياً للربنامج؛

 املتعاونة؛ستة أعضاء يعينهم جملس التـنسيق املشتـرك نفسه من بني بقية األطراف  ●

وهي منظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم (الوكاالت األربع اليت تـتألَّف منها اللجنة الدائمة  ●
 ).املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية

  .ـينهمهذا، مع العلم بأن أعضاء جملس التـنسيق املشتـرك متتد عضويتهم ثالث سنوات، وجيوز أن يعاد تعي

اإلمارات العربية املتحدة واجلماهريية العربية وأعضاُء الس من إقليم شرق املتوسط يف الوقت الراهن هم 
اجلمهورية العربيـة ة ـوسوف تنتهي عضوي. ةـة السوريـة العربيـة واجلمهوريـمجهورية إيران اإلسالميالليبية و
 إعادة االختيار لعضوية الس اعتباراً من عام ةإبالغها بآلي، وقد مت 2009ديسمرب / كانون األول31 يف السوريـة

2010.  

 من 3.2.2 مبوجب الفقرة ،قائمةالشواغر الوقد دعا املكتب اإلقليمي الدول األعضاء إىل التقدم بطلبات لشغل 
 ية واليابانمجهورية إيران اإلسالموقد اختـريت ). الدول األعضاء اليت خيتارها الس نفسه(مذكرة التفاهم 

  .علماً بأن مجهورية إيران اإلسالمية هي املساهم الوحيد يف موارد الربنامج اخلاص من اإلقليم. مبوجب هذه الفقرة

   التـنسيق املشتـركمركز املراقب يف جملس  .2
 بصفة مراقبني،  التنسيق املشتـركلني هلا إىل جملسميكن لألطراف املتعاونة األخرى، بناًء على طلبها، أن توفد ممثِّ

: عة حالياً مبركز املراقب يف الس هيوالدول األعضاء بإقليم شرق املتوسط املتمت. بناًء على موافقة الس
  .، واليمن، واململكة العربية السعودية، ومصر، واملغرب، والكويتاألردن، وباكستان، وتونس، والسودان، والعراق

  ختارا اللجنة اإلقليمية اسبق أن   الدول األعضاء اليت .3
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  ركـنسيق املشتـلشرق املتوسط لعضوية جملس الت

ما يلي الدول األعضاء اليت سبق أن اختارا اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط لعضوية جملس التنسيق  يف
    :ركـاملشت

  )سنتان(  1979-1978  مصر
  ) سنوات3(  1980-1978  باكستان

  ) سنوات3(  1982-1980  العراق
  )سنتان(  1985-1984  جلمهورية العربية اليمنيةا

  ) سنوات3(  1986-1984  السودان
  ) سنوات3(  1988-1986  مجهورية إيران اإلسالمية

  ) سنوات3(  1989-1987  املغرب
  ) سنوات3(  1991-1989  الصومال

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

  ) سنوات3(  1995-1993  لسعوديةاململكة العربية ا
  ) سنوات3(  1997-1995  تونس

  ) سنوات3(  1998-1996  مجهورية إيران اإلسالمية
  ) سنوات3(  2000-1998  اإلمارات العربية املتحدة

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

  ) سنوات3(  2004-2002  الكويت
  ) سنوات3(  2006-2004  البحرين

  ) سنوات3(  2009-2007  اجلمهورية العربية السورية
  ) سنوات3(  2010-2008  اجلماهريية العربية الليبية

اجلمهورية العربية ، سوف يشغر مقعد إلقليم شرق املتوسط يف الس، هو مقعد 1/1/2010واعتباراً من 
 من مذكرة التفاهم 2.2.2الشاغر قائم مبوجب الفقرة  وهذا .31/12/2009، اليت تنتهي عضويتها يف السورية

ويف هذا اإلطار، دعا املكتب اإلقليمي الدول األعضاء إىل ). األعضاء الذين ختتارهم اللجان اإلقليمية للمنظمة(
  : لشغله بطلبة التالياألعضاءكلٌّ من الدول وقد تقدم . التقدم بطلبات لشغل املقعد الشاغر

 عمان ●
 العراق ●
 رمص ●
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 السودان ●

 سنوات أربع مدة لعضوية جملس التـنسيق املشتـركترشيح إحدى الدول األعضاء إىل ة مدعوة ـة اإلقليميـواللجن
  .31/12/2013إىل  1/1/2010من 


