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 تسمية المدير اإلقليمي

 ضَهذهَالوثيقةَمعلوماتَأساسيةَوملخصاًَلدورَاللجنةَاإلقليميةَيفَتسميةَاملديرَاإلقليميَلشرقَاملتوسط.عرَ ت َ .1
َنَ ت َ  .2 َالذيَاإلقليميَاملديرَهوَاإلقليميَاملكتبَرئيسمنَدستورَمنظمةَالصحةَالعامليةَعلىَأنَ"52َصَاملادة

 قليمية"اإلَاللجنةَمعَباالتفاقَاجمللسَيعيِّنه
 .2017كانونَالثاين/يناير31َََتنتهيَواليةَاملديرَاحلايلَإلقليمَشرقَاملتوسط،َالدكتورَعالءَالدينَالعلوان،َيفَ .3
َكانونَاملقرََّ،َكمك نَاجمللسَالتنفيذي،َيفَدورتهَارأربع نَبعدَاملائةعلىَماَتقدَّم،َوحىتَيتسّنَََّبناءًَ .4 رَانعقادهاَيف

،َفإنَاللجنةَاإلقليميةَلشرقَاملتوسطَيف2017َشباط/فرباير1ََمنَتعي نَاملديرَاإلقليميَبدءاًَمنَ،2017َالثاين/ينايرَ
َيف َاملنعقدة َوالست ن َالثالثة َمنَدورهتا 3َََاملّدة 6ََإىل َارأول/أكتوبر َمطالَ 2016تشرين َاملديرَ، َتسمية َيف َبالنظر بٌة

 اإلقليميَورفعَتوصيتهاَإىلَاجمللسَالتنفيذي.

 أساسية معلومات
تَاللجنةَاإلقليميةَاعتمدَ :َمنَدستورَمنظمةَالصحةَالعامليةَيفَاملنظمةَعلىَالنحوَالتايل52َجرىَتنفيذَاملادةَ .5

َداخليًاَ َلشغلَمنصبَاملديرَاإلقليميتسمَِّينظِّمَالطريقةَاليتَلكلَإقليمَنظامًا ويفَحالةَإقليمَشرقَ.َيَهباَمرشحًا
َفقدَوردَ َيفبيانَاملتوسط، َاإلجراء َهذا َالداخليالمن51َََاملادة َاإلقليميةَنظام َويوضحَالنظام1َ)املرفقََلّلجنة .)

َكيفَسيقررَاجمللسَالتنفيذيَبعدَذلكَتعي نَشخصَماَقامتَ قليميةَاإلَإحدىَاللجانالداخليَللمجلسَالتنفيذي
َنَ وي َ .َبتسميته مسَسنوات،َكمتدَخلَبصفةَمديرَإقليميَصَالنظامَالداخليَللمجلسَعلىَأنَفرتةَواليةَالشخصَاملع نَّ

 .وُي كنَجتديدهاَلفرتةَواحدةَفقط
تسميةَاملديرَاإلقليميَيفَدورهتاَالتاسعةَواخلمس نَلعمليةَتَاللجنةَاإلقليميةَلشرقَاملتوسطَمراجعةَرمسيةَأجرَ  .6

َإىلَخربهتاَالسابقةَيفَالدورةَالثامنةَواخلمس نَعام2012َعامَ .َةَاملديرَاإلقليميَاحلايل،َعندَتسمي2011،َاستنادًا
َعامَ َمنذ َالعام َاملدير َتسمية َيف َاتباعه َعلى َالتنفيذي َاجمللس َدأب َالذي َالنهج َعلى َاإلقليمية َاللجنة َسارت وقد

1998َ َمقابالت َوإجراء َترشيحات َمخسة َمن َأكثر َوجود َحالة َيف َباملرشح ن َخمتصرة َقائمة َبإعداد َوذلك معَ،
 1َاملرشح ن.

َالعامل .7 َالصحة 2012ََوالستونَيفََاخلامسةيةَطلبتَمجعية َبتنسيقَعناصرَمعّينة َالقيام َيفمنَاللجانَاإلقليمية
َوأنَحتذوَفيهاَحذوَاجمللسَالتنفيذيَومجعيةَالصحة َيتعلقَبتسميةَاملديرَاإلقليمي،َطلبتَمجعيةَ.َإجراءاهتا وفيما

َاإلقليميةَوضعَم َمنَاللجنة َواملساءلةَوالشفافية، َملبادئَالعدالة تقيمَوعمليةَعايريَالختيارَاملرشح نَالصحة،َوفقًا
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اللجنةَاإلقليميةَلشرقَاملتوسط،َبناًءَعلىَذلك،َستةَمعايريَلتقييمَاملرشح نََتوقدَوضع.2َمؤهالتَمجيعَاملرشح ن
يةَتسميةَلاالعتبارَعندَالقيامَبعمع نَواللجنةَاإلقليميةَمدعّوةَرأخذَتلكَاملعايريَب(.2َملنصبَاملديرَاإلقليميَ)املرفقَ

 .رشَّحَمام

 عنعقا  اللجنة اإلقليميةالاإلجراءات السابقة 
َكلَدولةَمنَالدولَارأعضاءَباإلقليمَبأهناَسوفَتتلق2016ََّآذار/مارس24ََيفََ،تَاملديرةَالعامةغَ أبلَ  .8 ىَأيَ،

إىلَأمساءَمرشح ن،َلتنظرَفيهاَاللجنةَاإلقليمية،َوذلكَشريطةَأنَتصلَهذهَارأمساءَباقرتاحاتَمنَالدولَارأعضاءَ
َالعامةَيفَجنيف،َسويسرا،َيفَموعدَأقصاهَهنايةَيوم إىلَذلك،َأ بل غتَالدولََ.َوإضافة2016ًَكموز/يوليوَ 8 املديرة

َ َمرشح َاقرتاح َبأن َارأعضاء َمؤهالتما َعن َبتفاصيل َمشفوعًا َيكون َأن َالبد َوخرباتهه .َ 22ََويف ،2016َكموز/يوليو
َري َبالسَ َتهاَحبلولَاملوعدَالنهائيَمشفوعةًَح نَالثالثةَاليتَتلقَّبأمساءَاملرشَّأبلغتَاملديرةَالعامةَالدولَارأعضاءَباإلقليمَ

وذّكرتَالدولَارأعضاءَأيضاًَبأنَاملديرَاإلقليميَ.َالذاتيةَوغريهاَمنَاملوادَالداعمةَاملقدَّمةَمنَجانبَالدولَارأعضاء
 .حلرتشَ اَهَيفرغبتىَبَحالياً،َالدكتورَعالءَالدينَالعلوان،َقدَأبدَ الذيَيشغلَاملنصَ 

 أثناء اعنعقا  اللجنة اإلقليمية التي تتَّخذاإلجراءات 
 :تتمَاإلجراءاتَأثناءَانعقادَاللجنةَاإلقليميةَعلىَثالثةَمراحل .9

 وضعَالقائمةَاملختصرةَيفَحالةَوجودَأكثرَمنَمخسةَمرشح ن؛ 
 إجراءَاملقابالتَمعَاملرشح ن؛ 
 التصويتَعلىَتسميةَأحدَاملرشح ن. 

ةَغريَمضطرةَلوضعَيكانَعددَاملرشح نَالذيَتلقتهَاملديرةَالعامةَيقل َعنَمخسةَمرشح ن،َفاللجنةَاإلقليمََوملا .10
بَعلىَاللجنةَإجراءَ،َسوفَيتوجََّ.َومنَث َّمنَنظامهاَالداخلي51َمكرر(َمنَاملادةَ-قائمةَخمتصرةَوفقًاَللفقرةَ)و

 ايل:خريت نَمنَعمليةَالتسميةَعلىَالنحوَالتاملرحلت نَارأ

 إجراءَاملقابالتَمعَاملرشح ن
11. َ َيفَعام َاإلقليمية َاللجنة َاليتَنقحتها َالداخليَبصيغته َللنظام َسوفَجتَ 2012وفقًا َمقابالتَمعَ، ريَاللجنة

املرشح نَيفَأقربَوقتَممكنَيفَاجتماعَمغلقَيقتصرَاحلضورَفيهَعلىَالدولَارأعضاءَباإلقليمَوموظف نَأساسي نَ
َكلَمرشح،َباإلضافةَإىلَالعامة،َعلىَأنَتتضمَََّبارأمانةَختتارهمَاملديرة َيقدمه يطرحهَةَعّماَجاباإلنَاملقابلةَعرضًا

 .املقابالت،َوفقَماَتراهَمناسباًََإجراءَدَاللجنةَالطرقَاليتَتتبعهاَيف.َوحتدَِّمنَأسئلةَارأعضاء
َلتأكيدَ  .12 َمنَاملتوقََّوفقًا َاإلقليمية، َاملوافقَمنَجانبَاللجنة َالثالثاء َيوم َاملقابالتَبعدَظهر َإجراء تشرين4ََع

 .ارأول/أكتوبر

 التصويتَعلىَتسميةَأحدَاملرشح ن
َاملتَّبعواإلجراءَ.َاالقرتاعَعلىَتسميةَاملرشَّحَالذيَسيقدَّمَامسهَإىلَاجمللسَالتنفيذيَلتعيينهَارأخريةتشملَاملرحلةَ .13

َيفَالفقراتَمنَ)ز(َإىل  .منَالنظامَالداخلي51ََ)ط(َمنَاملادةَيفَهذهَاملرحلةَمب نَّ
                                                      

 (.9)65َانظرَاملقررَاإلجرائيَجَصَع  2
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َكلَ .14 إذاَملَحيصلَأيَمرشحَعلىَأغلبيةَ.ََوعلىَورقةَاالقرتاعَاخلاصةَبهَاسمَمرشحَواحدَممثلباختصار،َيكتب
َكلَاقرتاع3َأصواتَاملمثل نَاحلاضرينَواملصوت ن ،َفإنَاملرشحَالذيَحيصلَعلىَأقلَعددَمنَارأصواتَي ستبعدَمن

َاستمرارَتساويبعَيفَحالةَي  تََّحمددَ َعلىَإجراءَ 51َوتنصَاملادةَ علىَارأغلبيةَاملطلوبة.َ نرشحأحدَاملحىتَحيصلَ
َلتأكيدَ .َعددَارأصواتَاليتَحيصلَعليهاَاملرشحانَاملتبقيان عَأنَجيريَمنَجانبَاللجنةَاإلقليمية،َمنَاملتوقََّووفقًا

َ َتسمية َعلى َاملرشح ناالقرتاع ََأحد َاملوافق َالثالثاء َيوم َظهر َاملقابالت4ََبعد َإجراء َعقب َارأول/أكتوبر تشرين
 .مباشرةًَ

ملدةَمخسَسنوات،ََيكونَمنَالنظامَالداخليَللمجلسَالتنفيذيَعلىَأنَتعي نَاملديرَاإلقليمي48َتنصَاملادةَ .15
 والَيلزمَعلىَاللجنةَاإلقليميةَرفعَأيَتوصيةَهبذاَالشأن.

ََ

                                                      
ذلكَأنَحاالتَاالمتناعَعنََمنَالنظامَالداخليَللجنةَاإلقليميةَعلىَأنَقراراتَاللجنةَت تخذَبأغلبيةَاملمثل نَاحلاضرينَواملصوت ن.َويعين42َتنصَاملادة3ََ

للمادةَ تسبَيفَحسابَارأغلبيةَاملطلوبة.َوبالتايل،ََ،َال41التصويت،َوفقاًَ َكلَاملمثل نَالذيَحيقَهلمَالتصويتَوالبالغَعددهمَفحت  بورقةََممثال21ًََإذاَأدىل
سةَممثل ن،َعلىَسبيلَاملثال،َعنَالتصويتَفسيصبحَعددَاملمثل نَصوتاً.َوإذاَامتنعَمخ11َاقرتاعَسليمةَوملَُيتنعَأحدَعنَالتصويتَتكونَارأغلبيةَاملطلوبةَ

َأصوات.9َارأغلبيةَاملطلوبةََبذلكَوتكونَممثال16ًََاحلاضرينَواملصوت نَ
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 جنة اإلقليميةالداخلي للَّ . النظام 1المرفق 

 51الما ة 

َكلَدولةَمنَالدولَارأعضاءَباإلقليمَبأنهَسيتلّقىَاقرتاحاتَبأمساءَأشخاصَترشحهمَاللجنةَ)أ(ََ يبلغَاملديرَالعام
ملنصبَاملديرَاإلقليمي،َوذلكَقبلَستةَأشهرَعلىَارأقلَمنَاملوعدَاحملّددَالفتتاحَدورةَاللجنةَاليتَيتع ّنَتسميةَ

 اَملنصبَاملديرَاإلقليمي.شخصَفيه

رأيَدولةَعضوَباإلقليمَأنَترشحَشخصاًَواحداًَأوَأكثرَمنَاإلقليمَيكونَقدَأبدىَاستعدادهَللعملَمديراًَ)ب(ََ
َالرتشيحَمعلوماتَعنَمؤهالتَذلكَالشخصَوخربته. َمع َعلىَأنَتقّدم َالرتشيحاتَإىلَ إقليمياً، وت  ْرس لَهذه

 .وعدَاحملّددَالفتتاحَالدورةَمباَالَيقلَعنَاثينَعشرَأسبوعاًَاملديرَالعامَعلىَأنَتصلهَقبلَامل

يعتربَالشخصَالشاغلَملنصبَاملديرَاإلقليميَلإلقليمَمرشحًاَللمنصبَمنَدونَترشيحهَلهَمبقتضىَالفقرةَََ)ج(
 ح.السابقة،َإذاَهوَأبدىَللمديرَالعامَاستعدادهَللرتشَ 

فتتاحَالدورةَبعشرةَأسابيعَعلىَارأقل،َاإلجراءاتَالكفيلةَبأنَتصلهَخذَاملديرَالعام،َقبلَاملوعدَاحملّددَالتَّ)د(ََي
نسخَمنَمجيعَالرتشيحاتَملنصبَاملديرَاإلقليميَ)معَمعلوماتَعنَمؤهالتَاملرشح نَوخرباهتم(َيفَغضونَاملدةَ

َعضوَم َالعامَلكلَدولة َيوضحَاملدير َكما َباإلقليم. َكلَدولةَمنَالدولَارأعضاء َإىل َإلرساهلا َكانَاحملددة َإذا ا
 الشخصَالشاغلَملنصبَاملديرَاإلقليميَمرشحاًَللمنصبَأمَال.

املديرَالعامَترشيحاتَيفَاملوعدَاملقررَإلرساهلاَإىلَالدولَارأعضاءَوفقًاَهلذهَاملادة،َب  ّلغتَالدولََإذاَملَيتلقََََّ)ه (
اللجنةَقائمةَباملرشح نَمؤلفةَمنََوتضع ارأعضاءَبذلكَقبلَموعدَافتتاحَدورةَاللجنةَبعشرةَأسابيعَعلىَارأقل.

 أمساءَمقرتحةَسراًَمنَق ب لَممثل نَحاضرينَوهلمَحقَالتصويت.

َملَي َ ََ)و( َواليته،ََدَْعَ إذا َمدة َقبلَانتهاء َمنصبه َشغر َإذا َأو َوظيفته، َعلىَالنهوضَبأعباء َاإلقليميَقادرًا املدير
َيف َاإلقليمي َاملدير َمنصب َلشغل َشخصًا َاإلقليمية َاللجنة َبارأحكامَتسمِّي َالتقيد َشريطة َوذلك َالتالية، َدورهتا

ارأخرىَالواردةَيفَهذهَاملادة،َأماَإذاَتعذرَالتقيدَبارأحكامَارأخرى،َتتخذَاللجنةَاإلقليميةَقرارًاَيفَدورهتاَالتاليةَ
 ب  ْغي ةَتسميةَشخص،َوتقدميَامسهَإىلَاجمللسَالتنفيذيَيفَأقربَفرصةَممكنة.

رَالعامَأكثرَمنَمخسةَمقرتحاتَيفَغضونَاملدةَاحملددةَيفَالفقرةَ)ب(َمنَهذهَاملادة،َىَاملديإذاَتلقَََّمكرر(َ-)و
َدورهتا.ََدَ عَ تَ  َبداية َيف َيعقد َمغلق َاجتماع َيف َوذلك َمرشح ن، َمخسة َتتجاوز َال َخمتصرة َقائمة َاإلقليمية اللجنة

َتَ  َله َونتيجة َسرياً، َاقرتاعًا َاإلقليمية َالذينَالقائَدَ عَ ولتحقيقَذلكَجتريَاللجنة َمنَاملرشح نَاخلمسة َاملختصرة مة
حيصلونَعلىَأكربَعددَمنَارأصوات.َويفَحالةَتساويَعددَارأصواتَب نَمرشح نَأوَأكثرَحبيثَيزيدَعددَ
املرشح نَالذينَيرادَإدراجهمَضمنَالقائمةَاملختصرةَعلىَاخلمسة،َجيرىَاقرتاعَآخرَب نَاملرشح نَالذينَتساوتَ

ليؤخذَمنَحصلَمنهمَعلىَأعلىَعددَمنَارأصواتَمللءَاملكانَالشاغرَيفَالقائمةََارأصواتَاليتَحصلواَعليها،
 .املختصرة

جتريَاللجنةَمقابالتَمعَارأشخاصَالذينَتقرتحَأمساؤهمَضمنَالقائمةَاملختصرة،َوفقاًَللفقرةَ)ب(َََ(2مكرر-)و
َكانتَتنطبقَعلىَحالته-منَهذهَاملادة،َأوَوفقاًَللفقرةَالسابقةَ)و م،َوذلكَيفَأسرعَوقتَممكن،َويفَمكرر(َإذا
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َمغلق. َتتضمَّ اجتماع َأن َيقدَِّعلى َعرضًا َاملقابلة َمرشََّن َكل َاليتَمه َارأسئلة َعن َإجابات َتقدمي َإىل َباإلضافة ح،
 .وحتددَاللجنةَالطرقَاليتَتتبعهاَيفَاملقابالت،َوفقَماَتراهَمناسباًَ .يطرحهاَارأعضاء

َاإلقليم  )ز( َاملدير َترشيح َلّلجنةَييتم َمغلق َاجتماع َيف َاملرشََّ. َارأشخاص َب ن َمن َانتقاءه َاللجنة ح نَوتتوىل
 .ويتقّررَترشيحَاملديرَاإلقليميَباالقرتاعَالسري .للمنصبَوفقاًَهلذهَاملادة

َالغرَ ََ)ح( َمنَهلذا َبهَاسمَمرشحَواحدَخيتاره َكلَممثلَلهَحقَالتصويتَعلىَورقةَاالقرتاعَاخلاصة ض،َيكتب
فإذاَملَحيصلَأيَمرشحَعلىَارأغلبيةَاملطلوبة،َاست بعدَاملرشحَالذيَحيصلَعلىَأقلَعددَ.َرةَأعالهالقائمةَاملذكَو

َكلَاقرتاع َمنَارأصواتَيف َاقرتاعاتَأخرى. َمنَثالثة َأكثر ر َاملرشح نَإىلَاثن نَملَجي  َاخنفضَعدد َفإذا فإنَ.
َكاملَإجراءاتَالتصويتَاملنصوصَعليهاَتَارأصواتَاليتَحيصلَعليهاَاملرشحانَبعدَاالقرتاعَالثالث،َي عاتساوَ  د

 .يفَهذهَاملادة

 .مَاسمَالشخصَاملرّشحَعلىَهذاَالنحوَإىلَاجمللسَالتنفيذييقدََََّ)ط(
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