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  تسمية املدير اإلقليمي

ر اإلقليمـي الـذي يعينـه    رئيس املكتب اإلقليمي هو املـدي (( من دستور منظمة الصحة العاملية على أن  52تنص املادة 
  .)1()) باالتفاق مع اللجنة اإلقليمية ]التنفيذي[الس 

  .2012سبتمرب /أيلول 30يف  وينتهي تعيـني املدير اإلقليمي احلايل لشرق املتوسط، الدكتور حسني اجلزائري،

ني املـدير  ـأن ينظـر يف تعيـ   2012ينـاير  /بعد املئة يف كانون الثاين الثالثنيوحىت يتسنى للمجلس التنفيذي يف دورته 
 الثامنـة للجنـة اإلقليميـة لشـرق املتوسـط، يف دورـا      ا فـإن ، 2012أكتـوبر  /اإلقليمي اعتبـاراً مـن أول تشـرين األول   

 ،يف تسـمية املـدير اإلقليمـي    مدعوةٌ للنظر، 2011أكتوبر /تشرين األول 5إىل  2انعقادها يف املدة من املقرر  واخلمسني
  .توصيتها للمجلس التنفيذي ذا الشأن ورفْع

  .إجراءات تسمية املدير اإلقليمي) 1امللحق (من النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط  51وتوضح املادة 

 تسـمية املـدير اإلقليمـي    تنص علـى أن من النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، ) ز( 51ملادة ا أنعلماً ب
راع السريـيف اجتماع مغلق للّجنة عن طريق االقت تتم.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  1ق.102ت القرار م (1)

  



  1/وع/58ل إ/ش م  
  
 

  
  1امللحق 

  تسمية املدير اإلقليميقواعد 
  51املادة 

اقتــراحات بأمسـاء أشـخاص     علـى اسـتعداد لتلقّـي   ة من الدول األعضاء باإلقليم بأنه يبلغ املدير العام كل دول  )أ (
ملنصب املدير اإلقليمي، وذلك قبل ستة أشهر على األقل مـن املوعـد احملـدد الفتــتاح دورة      الدولترشحهم 

 .اليت يتعين تسمية شخص فيها ملنصب املدير اإلقليمي اإلقليمية اللجنة

إلقليم أن ترشح شخصاً واحداً أو أكثر من اإلقليم يكون قد أبدى اسـتعداده للعمـل مـديراً    ألي دولة عضو با  )ب (
وترسل هذه التــرشيحات  . إقليمياً، على أن تقدم مع التـرشيح معلومات عن مؤهالت ذلك الشخص وخربته

 .عن اثين عشر أسبوعاًإىل املدير العام على أن تصله قبل املوعد احملدد الفتـتاح الدورة مبا ال يقل 

يعترب الشخص الشاغل ملنصب املدير اإلقليمي لإلقليم مرشحاً للمنصب من دون ترشـيحه لـه مبقتضـى الفقـرة       )ج (
 .السابقة، إذا هو أبدى للمدير العام استعداده للتـرشيح

قل، اإلجراءات الكفيلة بأن تصـله  يتخذ املدير العام، قبل املوعد احملدد الفتـتاح الدورة بعشرة أسابيع على األ  )د (
يف ) مـع معلومـات عـن مـؤهالت املرشـحني وخـربام      (نسخ من مجيع التـرشيحات ملنصب املدير اإلقليمـي  

كما يوضح املـدير العـام لكـل دولـة     . غضون املدة احملددة إلرساهلا إىل كل دولة من الدول األعضاء باإلقليم
 .ب املدير اإلقليمي مرشحاً للمنصب أم العضو ما إذا كان الشخص الشاغل ملنص

 يـتم إبـالغ   ،إذا مل يتلق املدير العام ترشيحات يف املوعد املقرر إلرساهلا إىل الدول األعضـاء وفقـاً هلـذه املـادة      )هـ(
مـة  قائ] اإلقليمية[اللجنة وتضع . دورة اللجنة بعشرة أسابيع على األقل ألعضاء بذلك قبل موعد افتـتاحالدول ا

 .سراً من قبل ممثلني حاضرين وهلم حق التصويت يتم اقتراحهاباملرشحني مؤلَّفةً من أمساء 

أعاله على احلـاالت الـيت يشـغر فيهـا منصـب      ) هـ(لفقرة املنصوص عليه يف اجلملة الثانية من ااإلجراء  يسري  )و (
 .من هذه املادة) أ(املدير اإلقليمي يف غضون مدة األشهر الستة املنصوص عليها يف الفقرة 

مـن بـني األشـخاص     انتخابـه وتتـولَّى اللجنـة   . ]اإلقليميـة [ املدير اإلقليمي يف اجتماع مغلـق للّجنـة   تسميةتم ت  )ز (
 .ويتقرر ترشيح املدير اإلقليمي باالقتـراع السري. املرشحني للمنصب وفقاً هلذه املادة

تـراع اخلاصة به اسم مرشـح واحـد خيتـاره مـن     هلذا الغرض، يكتب كل ممثل له حق التصويت على ورقة االق  )ح (
فإذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية املطلوبة، استبعد املرشح الذي حيصل علـى أقـل   . القائمة املذكورة أعاله

فإذا اخنفض عدد املرشحني إىل اثـنني مل يجـر أكثـر مـن ثالثـة اقتــراعات       . عدد من األصوات يف كل اقتـراع
إجـراءات  كامـل   عـد االقتــراع الثالـث، يعـاد    ساوت األصوات الـيت حيصـل عليهـا املرشـحان ب    فإن ت. أخرى

 .التصويت املنصوص عليها يف هذه املادة

  .على هذا النحو إىل الس التنفيذيالذي متَّت تسميته يقدم اسم املرشح   )ط (


