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  للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط تنقيح النظام الداخلي
  الثامنة واخلمسني يف دورا للّجنة اإلقليمية 7رقم  املقرر اإلجرائي

  املقدمة

، مراجعـة  2010أكتـوبر  /قررت اللجنة اإلقليمية، يف دورا السابعة واخلمسني، اليت عقدت يف تشرين األول .1
أن إىل رت اللجنة يف هـذا الصـدد،   أشاوقد . 1986عام  ي الذي مل يطرأ عليه أي حتديث منذنظامها الداخل

، بشـكل مـنظّم  األعمال  بسري والسماحاألعضاء، الدول  آحادالغرض من النظام الداخلي هو محاية حقوق 
  .املعنيني قدر كاف من الرتاهة واإلنصاف لسائرحتقيق ضمان و

أن تعهد ، 2011أكتوبر /كما قررت اللجنة اإلقليمية، يف دورا الثامنة واخلمسني اليت عقدت يف تشرين األول .2
على أن تقدم تقريرهـا  لّجنة اإلقليمية ة مبهمة مراجعة النظام الداخلي ليإىل جلنة تقنية تتمتع خبلفية قانونية وإدار

وقد اجتمعت اللجنة التقنية وقدمت تقريرها إىل اللجنـة الفرعيـة يف   . يف حينه إىل اللجنة الفرعية مرة أخرى
وجه  اللجنة اإلقليمية،ومتشياً مع قرارات . 2012مارس /آذار 3اجتماع عقد يف املكتب اإلقليمي بالقاهرة، يف 

يت ال الدول األعضاء األخرىالزمالء أعضاء هيئة املكتب، وكذلك إىل أي من السادة وة إىل رئيس الدورة الدع
وقد حضر اجللسة شخصياً كل من رئيس الدورة، معايل الدكتور أمحد بن حممد بـن  . يف املشاركة ترغبقد 

العالقـات   عبيد السعيدي، وزير الصحة يف سلطنة عمان، والدكتور حممد علي حيىي العباسـي، مـدير عـام   
اخلارجية، ممثالً عن السودان، يف حني شارك من خالل التواصل عن بعد عرب األقمار الصناعية النائـب األول  

  .وزير الصحة يف الصوماللرئيس الدورة معايل الدكتور عبد العزيز شيخ يوسف، 

وانب النظام الـداخلي،  بعض ج تنقيحاملقترحات حول االعتبارات ووقد تضمن تقرير اللجنة التقنية عدداً من  .3
قصرت اللجنة التقنية لنظام الداخلي احلايل امراجعة  لدىو. قُدمت إىل هيئة مكتب اللجنة اإلقليمية للنظر فيهاو

املمارسـة   كون (1): ، مستندة إىل املعايري التاليةالتنقيحها، أا تستحق يف تقديرعلى املواد اليت رأت،  تركيزها
واد املتتماشى مع ال النظام الداخلي  مواد كون (2)النظام الداخلي؛  أحكامعن  خمتلفةاملتبعة يف اللجنة اإلقليمية 

املراجعة حتظى بدعم الدول  كون (3)لس التنفيذي؛ اجلمعية الصحة العاملية واخليني الد نييف النظام املقابلة هلا
ـ   تعكس، واجلاري تنفيذها األعضاء يف سياق عملية اإلصالح  ةأفضل املمارسات اليت تتبعها اللجـان اإلقليمي

 .األخرى

يف  اللجنة اإلقليميـة  علىات املقترحة ريالتغي عرضت قررملقترحات، وا يف مناقشةاللجنة الفرعية  أفاضتوقد  .4
ل األعضـاء  ومنذ انعقاد ذلك االجتماع، أرسلت دولتـان مـن الـدو   . هافيللنظر  دورا التاسعة واخلمسني

ويقدم تقرير اللجنة التقنية معلومات أساسية اسـتفادت منـها   . مالحظات إضافية مت إدراجها يف اية التقرير
  :1اللجنة الفرعية أثناء مداوالا، وكانت أساس التوصية القاضية بإجراء التعديالت التالية

                                                 
 .سيتم توزيع التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية على اللجنة اإلقليمية قبل انعقادها  1
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  التغيريات املقترحة

  العضوية واحلضور: 2املادة 
اليت تتعلق مبشاركة املراقبني يف عمـل  اقترح تعديل املادة  ،اللجنة اإلقليمية ألوروبااملطابقة هلا باستناداً إىل املادة  .5

  :لتصبح على النحو التايلاللجنة اإلقليمية 

أن ترتب لعقد مشاورات مع اللجان اإلقليمية  جيوز للّجنة اإلقليمية، مع مراعاة شروط أي اتفاقات قائمة،"
الوكاالت املتخصصة األخرى، ومع املنظمـات الدوليـة اإلقليميـة    جلان ت الصلة يف األمم املتحدة، ومع ذا

، دون ا، من أجل دعوا للمشاركة يف مناقشـا األخرى ذات االهتمامات املشتركة مع منظمة الصحة العاملية
الـدول   غريإلقليمية، أن يدعو دوالً وجيوز للمدير اإلقليمي، بالتشاور مع اللجنة ا. أن يكون هلا حق التصويت
وجيـوز للمـدير    .، دون أن يكون هلا حق التصويتدورات اللجنة، للمشاركة يف األعضاء يف اللجنة اإلقليمية

اإلقليمي أيضاً، بالتشاور مع اللجنة اإلقليمية، أن يدعو منظمات غري حكومية للمشاركة يف مداوالت اللجنـة  
املبادئ اليت حتكم العالقات بني منظمـة الصـحة العامليـة    "من  5البند يف  همنصوص علياإلقليمية، كما هو 

  ".واملنظمات غري احلكومية

  وثائق التفويض: 3املادة 
فـإن  معية الصحة العاملية واللجنة اإلقليمية ألفريقيا، املطابقة يف كُلّ من النظامني الداخليني جلاستناداً إىل املواد  .6

ق دراسـة وثـائ  إسناد ر توضح السلطات اليت جيوز هلا إصدار وثائق التفويض، وتقر 3املراجعة املقترحة للمادة 
  :التايلك بعد التنقيح املقترح ويكون النص. التفويض املقدمة إىل هيئة مكتب اللجنة اإلقليمية

خبمسة عشر  الفتتاح دورة اللجنة اإلقليمية املوعد احملدداألعضاء املدير اإلقليمي قبل  توايف الدول :3املادة "
املشار إليها يف ] والدول[على املنظمات و .أمساء ممثليها، مبن فيهم مجيع املناوبني واملستشارينب، يوماً على األقل

ـ أمساء األشخاص الذين ميثّ أيضاً أن ترسلدورة، الللمشاركة يف  املدعوة إىل إيفاد ممثلني عنها، و2املادة  الو .
 موعدوينبغي أن تقدم وثائق تفويض مجيع املمثلني وأمساء املناوبني واملشاورين واملراقبني إىل املدير اإلقليمي قبل 

صـادرة عـن    هذه أن تكون وثائق التفويض ويتعين .بيومني على األقل إن أمكن افتتاح دورة اللجنة اإلقليمية
  ".مكافئة أخرى ير الصحة، أو عن أي سلطةرئيس الدولة أو احلكومة، أو زير اخلارجية، أو وز

بشأن  تقرير وتقدميفحص وثائق التفويض اليت ختص املمثلني، بمكتب اللجنة اإلقليمية  يقوم: مكرر 3املادة 
طلب مشاركته يف اللجنة على إحدى الدول األعضاء  تاعترضمنح أي ممثل  جيبو. إىل اللجنة اإلقليمية ذلك

هيئـة  عد تاحلقوق ذاا اليت يتمتع ا املمثلون اآلخرون، حىت مع متتعه بفة مؤقتة، بص، حق املشاركة اإلقليمية
  ".يف هذا الشأن، وتتخذ اللجنة اإلقليمية قرارها املكتب تقريرها

  مكتب اللجنة اإلقليمية: 10املادة 
  .16ضرورة إلدخال أي تغيري يف هذا الوقت، نظراً للتغيريات املقترحة على املادة  عدم وجودتقرر  .7
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  اللجان الفرعية التابعة للّجنة اإلقليمية: 16املادة 
  :مبا يلي أوصت اللجنة الفرعيةبعد مراجعة املقترحات املقدمة،  .8

  :مدة اللجنة اإلقليمية اليت ستغطي ما يلي إمكانية اختصار

  اح وانتخاب هيئة املكتب؛اسم االفتتمر •
  ؛عرض املدير اإلقليمي لتقريره السنوي •
  ؛عرض رئيس اللجنة االستشارية لتقريره •
  ؛اإلدارة وامليزانيةمسائل  •
  ؛مواضيع تقنية خاصة •
  ؛مجعية الصحة العاملية واملكتب التنفيذي جدولَي أعمالبنود عرض موجز ل •
  .اعتماد القرارات ذات الصلة •

انعقاد اللجنة  قُبيلاألعضاء، ملدة يومني،  من ممثلني تقنيني من مجيع الدولجتتمع اللجنة االستشارية اليت تتألف  .9
  :ما يلي اإلقليمية؛ وذلك من أجل

  ؛التقنية االستراتيجيات اإلقليمية واملسائل مناقشة ومراجعة •
  ؛متابعة تنفيذ القرارات اليت سبق اختاذها •
  للنظر فيها؛ اللجنة اإلقليميةعلى  لعرضها القراراتمشاريع اقتراح صياغة  •
  .جداول أعمال الدورات الالحقة للّجنة اإلقليميةاقتراح بنود  •

   مقترحات متعددة: 37املادة 
اللجنـة  قتـرح  تالتنفيذي،  لسمجعية الصحة العاملية وااملقابلة يف النظام الداخلي لكل من استناداً إىل املواد  .10

  :املادة على النحو التايلالفرعية تنقيح 

 هاأقدممبتدئة بما مل تقرر خالف ذلك،  املقترحاتاللجنة على تلك  تصوتأو أكثر،  مقترحانإذا قُدم "
تغـين   املقترحاتاألعضاء، إال إذا كانت نتيجة التصويت على أحد  تعميمه على مجيع الدولمن حيث  عهداً
  ".اليت مازالت معلقة املقترحاتأو  املقترحأي تصويت آخر على  عن

  االنتخابات: 48املادة 

استناداً إىل املواد املقابلة يف النظام الداخلي لكُلّ من مجعية الصحة العاملية والس التنفيذي، تقتـرح اللجنـة    .11
 :الفرعية تنقيح املادة على النحو التايل

بترشيح املدير اإلقليمي، وعنـدما   غري أنه يف ما عدى ما يتعلق. جترى االنتخابات عادةً باالقتراع السري"
ال يتجاوز عدد املرشحني لالنتخاب يف املناصب الشاغرة عدد تلك املناصب، فإنّ احلاجة ال تدعو إلجـراء  
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ويف احلاالت اليت تتطلب االقتراع، يعين رئيس اجللسـة  . اقتراع، ويتم اإلعالن عن انتخاب هؤالء املرشحني
وأوراق االقتراع اليت يتساوى فيها عدد األمسـاء مـع   . يف إحصاء األصواتاثنني من بني املمثلني للمساعدة 

ويتقـرر ترشـيح املـدير    . عدد املناصب االنتخابية املطلوب شغلها هي وحدها اليت تعترب أصواتاً صحيحة
  ".51اإلقليمي باالقتراع السري وفقاً للمادة 

  تسمية املدير اإلقليمي: 51املادة 
دخـال  إاللجنة الفرعية  سات املتبعة يف املنظمة، اقترحت، وأفضل املماراجلاريةمتشياً مع عملية اإلصالحات  .12

  ر املفـاجئ يف وظيفـة املـدير اإلقليمـي؛     واختاذ االحتياطات ملواجهة الشغ) أ: (التالية من أجلالتعديالت 
  .وشرعية من مصداقية عملية تعيني املدير اإلقليمي تتمتع به ماحتسني ) ب(

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

األخرى، تتخذ اللجنة اإلقليمية قـراراً   حكامالتقيد باأل تعذر، أما إذا املادة هيف هذالواردة األخرى  حكامباأل
  .إىل الس التنفيذي يف أقرب فرصة ممكنة وتقدمي امسه، تسمية شخص بغيةيف دورا التالية 

من هذه ) ب(احملددة يف الفقرة  يف غضون املدة حاتاملدير العام أكثر من مخسة مقتر إذا تلقى) مكرر-و(
لجنة اإلقليمية قائمة خمتصرة ال تتجاوز مخسة مرشحني، وذلك يف اجتماع مغلق يعقد يف بدايـة  املادة، تعد ال

ولتحقيق ذلك جتري اللجنة اإلقليمية اقتراعاً سرياً، ونتيجة له تعد القائمة املختصرة مـن املرشـحني   . دورا
عدد األصوات بني مرشحني أو أكثر  يف حالة تساويو .اخلمسة الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات

جيرى اقتراع آخر بـني  اخلمسة،  لىحبيث يزيد عدد املرشحني الذين يراد إدراجهم ضمن القائمة املختصرة ع
على أعلى عدد من األصوات  حصلوا عليها، ليؤخذ من حصل منهم ذين تساوت األصوات اليتاملرشحني ال

  .مللء املكان الشاغر يف القائمة املختصرة

مقابالت مع األشخاص الذين تقترح أمساؤهم ضمن القائمة املختصرة، وفقـاً   جتري اللجنة) 2مكرر -و(
إذا كانت تنطبق على حالتهم، وذلك يف أسرع وقت ) مكرر-و(، أو وفقاً للفقرة هذه املادةمن ) ب(للفقرة 
افة إىل تقدمي إجابات عـن  باإلضعلى أن تتضمن املقابلة عرضاً يقدمه كل مرشح،  .اجتماع مغلقيف ممكن، و

  ".وحتدد اللجنة الطرق اليت تتبعها يف املقابالت، وفق ما تراه مناسباً. األسئلة اليت يطرحها األعضاء

  :من البلدان األعضاء الحقاًمت تلقيها اليت الحظات امل
  :2املادة 

 وجيوز: ، ليصبح النص على النحو التايلاخلامس يف السطر" حسب االقتضاء"اقترحت البحرين إدراج عبارة  .13
 أن يدعو دوالً أخرى غري الدول األعضاءوبالتشاور مع اللجنة اإلقليمية،  حسب االقتضاء، للمدير اإلقليمي،

  .حق التصويت ادون أن يكون هل ،يف اللجنة، للمشاركة يف دورات اللجنة

  :10املادة 
  .ية هيئة املكتباقترحت قطر ضم رئيس املناقشات التقنية إىل عضو .14
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  :16املادة 
 اجتمـاع أيام قبل شهر من افتتاح ثالثة اقترحت البحرين أن تعقد اللجنة االستشارية اجتماعها الذي يستمر  .15

 .اللجنة اإلقليمية

اقترحت قطر إنشاء جلنة فرعية تتابع وترصد بانتظام تنفيذ التوصيات والقرارات اليت تتخذها الدول األعضاء،  .16
  .اللجنة االستشارية قبل انعقاد اجتماع اللجنة اإلقليمية بثالثة شهوروحتيلها إىل 

  :51املادة 
املدير اإلقليمـي، عمليـة إعـداد القائمـة      تسميةموافقتها على اعتماد معايري  بالرغم منمل حتبذ البحرين،  .17

يحات مبا فيها كـل  الترشمجيع  يقضي بإرسالوقدمت اقتراحاً  .املختصرة، وال إجراء املقابالت مع املرشحني
األعضاء، مع اإلبقاء على اإلجراءات املتبعة يف التصويت على ما  الدول، إىل مجيع التفاصيل املتعلقة باملرشحني

 .اآلنهي عليه 

اقترحت قطر النظر يف تقرير فريق العمل املعين بانتخاب املدير العام وكذلك يف املناقشات حـول الصـيغة    .18
 :قليمي، على النحو التايلالنهائية لتسمية املدير اإل

 ضمان إتاحة فرص متساوية أمام مجيع املرشحني؛ •
 إقامة منتدى للمرشحني ملساعدم على تقدمي أنفسهم إىل الدول األعضاء، وإتاحته على اإلنترنت؛ •
  .اختاذ تدابري عملية لزيادة عدد املرشحني املؤهلني •

  .اخلمسة لىزاد عددهم اإلمجايل ع وإناململكة العربية السعودية التصويت على مجيع املرشحني،  حتبذ .19


