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 ةم  إصالح الحوك  
 

 المقدمة .1
 .1 العاملية الصحة ملنظمة التنفيذي للمجلس االستثنائية الدورة عقب اإلصالح ع بشأن تشريند ق اليت يف ت

الثالثنيبعداملئةللمجلسالتنفيذياليتع 2011الثاين/نوفمرب ت،شرع 2012تيفكانونالثاين/ينايرد ق والدورة
ة)تصريفالشؤون(يفإطارخطةشاملةلإلصالحتتناولثالثةم منظمةالصحةالعامليةيفبرنامجإلصالحاحلوك 

 .ةم الربامجوحتديداألولويات،واإلصالحاتاإلدارية،واحلوك ؛وهي:جماالتبالغةاألمهية
متخ  .2 دار ض وقد اليت املداوالت ات للمجلس املتعاقبة االجتماعات يف عنت العاملية الصحة ومجعية لتنفيذي

علىنطاق بينها التنسيقفيما وزيادة وعملياهتا الرئاسية إجراءاتاألجهزة إىلتعزيز التوصياتالرامية من سلسلة
 .املنظمة

تهمجعيةالصحةالعاملية(الذيأقر 9)65وعماًلبالفقرتنيالرابعةواخلامسةمنمنطوقاملقرراإلجرائيجصع .3
تنقيحعددمنمواد2012رتاللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسطيفدورهتاالتاسعةواخلمسنييفامسةوالستون،قر اخل

دولغريالدولاألعضاءالحولحضور2القسمأواًل،املادة)أ(ومشلتالتنقيحات.جنةاإلقليميةالنظامالداخليلل 
القسمعاشراً،)ج(اخلاصةبوثائقالتفويض؛3القسمأواًل،املادة)ب(وكومية؛احلنظماتغريامليفاللجنةاإلقليميةو

 37املادة اإلقليمية؛ التصويتعلىتقدمياالقرتاحاتإىلاللجنة حادي)د(حول  القسم املادة حول48عشر،
حنيلشغلمنصبرش م ـييمالمبايفذلكمعايريتق،حولتسميةاملديراإلقليمي51انتخاباملديراإلقليمي،واملادة

 .املديراإلقليمي
التعد وت  .4 من عددًا الورقة القرتحهذه العامليةلل داخلييالتاألخرىعلىالنظام الصحة ملنظمة اإلقليمية جنة

لشرقاملتوسط ت . بنِيكما علىقرت م ـاإلصالحاتالأيضًا عملياتالحة يتعلقإقليماليتيتبعها شرقاملتوسطفيما
ةم مسائلاحلوك بتسميةالبلدانلتمثيلاإلقليميفاجتماعاتاجمللسالتنفيذيومجعيةالصحةالعاملية،باإلضافةإىل

 .األخرى

 رحةقت  التعديالت واإلصالحات الم   .2
  المدير اإلقليمي لشرق المتوسط تسمية 2-1
قرت ت  .5 الداخلي النظام على تعديالت لل جنةح )املرفق التالية اجملاالت يف املتوسط لشرق القسم1اإلقليمية :)

فيمايتعلق)ب(حولمدونةقواعدالسلوك51حولتقاريرالدورات؛والقسمحاديعشر،املادة15سادساً،املادة
إعالناسماملرشح)ي(حول51)ز(حولاإلجراءاتاملؤقتة،واملادة51(،واملادة2تسميةاملديراإلقليمي)املرفقب

 ةتعينياملديراإلقليمي.)ك(حولمد 51لشغلمنصباملديراإلقليمي،واملادة
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هذهوتتماشى .(2املرفقتسميةاملديراإلقليميإلقليمشرقاملتوسط)فيمايتعلقبحمدونةلقواعدالسلوكقرت وت  .6
(الذييدعوإىلزيادةاملواءمةعلىصعيداللجاناإلقليميةفيمايتعلق9)65املدونةمعاملقرراإلجرائيجصع

(الذييدعوكلجلنةإقليمية،مبايتفقواملقرراإلجرائي8)69،واملقرراإلجرائيجصعاملديريناإلقليمينيبتسمية
ليميني،معاألخذيفاالعتبار(،إىلالنظريفاإلجراءاتالالزمةلتحسنيعمليةتسميةاملديريناإلق9)65جصع

 األقاليمالستةالتابعةللمنظمة.يفأفضلاملمارسات

 ر اللجنةي الرئيس ومقر  انتخاب رئيس اللجنة اإلقليمية ونائب   2-2
أنبعة،املت باملمارساتعمالً .7 منستثن ت،واإلقليميةيوكونوزيرالصحةبالبلداملضيفهورئيساللجنةي قرتح 

 ت ذلك اليت اإلقليمية اللجنة مبقر عق اجتماعات اإلقليميد املوكتب انعقد . ما باملوكتبفإذا اإلقليمية اللجنة ت
تنظراللجنةاإلقليميةيفتسميةاملديراإلقليميمثاًل،اإلقليمي، ينبغياختياررئيساللجنةمنبنيالبلدانحينما

للرتتيباألجبديأل وعندماتنظراللجنةيفتسميةاملديرباللغةاإلنوكليزية.امساءالبلداناحلاضرةيفاالجتماع،وفقًا
منبنيالبلداناليتلديهامرش حونلشغلخبنينت م ـالاللجنةاإلقليميةأعضاءهيئةموكتباإلقليمي،الينبغياختيار

 منصباملديراإلقليمي.
،فقداختذتاللجنةاإلقليميةبصفةعامةلتابعةللمنظمةبالدعميفمجيعاألقاليمااملبادئاملبي نةحتظىوبينما .8

احلاضرينوالذينتسم بتعينيالرئيسمنبنيأولئكالوزراء خاصًا قرارًا دورةحأحيانًا انعقاد طيلة بالبقاء ظروفهم
 .خبنينت م ـالةاللجنةاإلقليميىإىلمتثيلغريمتساٍوللبلدانيفأعضاءهيئةموكتبوهوماأد اإلقليمية.اللجنة

د ع ليزية،إذيـ وكونائبيهوفقالرتتيباألجبديباللغةاإلناإلقليميةحاإلبقاءعلىاختياررئيساللجنةقرت م ـومنال .9
النه  األجهذا هو وكثر األخرىإنصافًا اللجاناإلقليمية يفمجيع املمارساتاملتبعة ويتمشىمع وشفافية سوف.

أنشغلتأحداملناصبالثالثباللجنةاإلقليميةاليتيتمشغلهاقطىاألولويةإىلالبلداناليتمليسبقهلاعط ت 
 .معااللتزامبالرتتيباألجبديباللغةاإلنوكليزية،باالنتخاب

موكتب .10 هيئة أعضاء يتوكون اإلقليميةويفالوقتاحلايل، رئيساملوكتبونائبللروخبنت م ـالاللجنة ئيسنمن
التقنية املناقشات ورئيس يف. عليه النص يرد مل التقنية" املناقشات "رئيس األخري املوكتب هيئة عضو بأن علمًا

 .جنةاإلقليميةتعينيرئيسملوكتبهاونائبنيلهمنالنظامالداخليالذيجييزلل 10املادة
العادة .11 أنهناكوكرةخاطئةإىلفتد بتعينيرئيسللمناقشاتالتقنيةأتاليتجر وهذه اثننيرئيسنيمفادها
 .يفحنييرأساآلخراملناقشاتاملوضوعيةلورقاتتقنيةمعينة،؛أحدمهالرئاسةدورةاللجنةالعاديةاإلقليميةجنةلل 

 .12 املادة مع ي 10ومتشيًا الداخلي، النظام قرت من إلغاء جر ح اليت باملمارسة التقنية،ت للمناقشات رئيس تعيني
 .اإلقليميةونائبنيلهلل جنةواالقتصارعلىتعينيرئيس

3ويبنياملرفق .13 عدد ورئيساملناقشاتاملراتاليتاختريتفيها ونائبه اإلقليمية البلدانملنصبرئيساللجنة
 .التقنية

 اإلقليميةلبرامج منبثقة عن اللجنة ة بامعني  إنشاء لجنة فرعية  2-3
حإنشاءجلنةفرعيةقرت أساليبعملاللجاناإلقليميةعلىنطاقاملنظمة،ي عمليةالتنسيقواملواءمةبنييفإطار .14

 حمددة،وتوكونعضويتهابالتناوب.عهلااختصاصاتبالربامجتنبثقعناللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسط،توض معني ة
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لل  .15 اإلقليميةجنةوجيوز مبوجباملادة الداخلي16، منالنظام لشرقلل احلايلمنالقسمسابعًا اإلقليمية جنة
 جدولأعماهلا.املدرجةعلىبنودالئماتراهضرورياًمنجلانفرعيةلدراسةأيبندمننش املتوسط،أنت 

أهذهنش وت .احلاجةماتدعوب ومجيعاللجاناإلقليميةاخلمساألخرىهلاهيئاتفرعيةتتبعاللجنةاإلقليميةحس  .16
 ةهبا.املنوط وظائفاإلشرافيةالعزيزعملاللجاناإلقليميةوأدائهاوتقويةدفتاللجانالفرعيةهب
 لربامجةبااملعني جنةالفرعيةحةلل قرت م ـاالختصاصاتال

مهامهاوفقبالربامجعني ةامل،سوفتزاولاللجنةالفرعيةجنةاإلقليميةلل منالنظامالداخلي16معمراعاةاملادة .17
 :االختصاصاتالتالية

  منخاللمراجعةجدولاألعمالووثائقالعملوالتقاريرومسو لل جنةدعماألعمالالتحضريية داتاإلقليمية
 مالية.مهااملديراإلقليمي،باإلضافةإىلمايرتتبعليهامنآثارالقراراتاليتيقدِ

 يةالصادرةعناللجنةاإلقليمية.دتنفيذالتوصياتواملقرراتاإلجرائص ر  
 املوكتباإلقليمي،واقرتاحآليةتستطيعمنإىلاللجنةاإلقليميةتوصيةرفع بتخصيصمواردإضافيةحيتاجإليها

 .اإلجرائيةالصادرةعناللجنةخالهلاالدولاألعضاءاملسامهةبتمويلإضايفمنأجلتنفيذالقراراتواملقررات
 إىلاللجنة املشورة وإسداء بتنفيذتوصياتمراجعياحلساباتالداخلينيواخلارجيني، اخلاصة النظريفالتقارير

 دعوإليهاحلاجة.تبشأنأيإجراءتصحيحياإلقليمية
 اللجنةاإلقليميةإىلاللجنةالفرعية،مباحتيلهاالنظريفأيمسائلإداريةأوماليةأوذاتصلةبالربامجأوامليزانية

 يفذلكاملسائلاليتيقرتحهااملديراإلقليمي.
 .تقدميتقريرمبداوالهتاإىلاللجنةاإلقليمية 

 ةحقرت م ـالعضويةواالجتماعاتال
دولأعضاء؛ستمنهامنبلداناجملموعتنيالثانيةوالثالثة8لربامجمنةبااملعني سوفتتألفاللجنةالفرعية .18

 1.بلدانمنكلجمموعة،ودولتانمنبلداناجملموعةاألوىل3بواقع
وينبغيأنيوكونأعضاءاللجنةالفرعيةمنمسؤويلالصحةالعموميةالذينيتمتعونبوكفاءةعاليةوخربةكبرية .19

موكتباللجنةعضاءوجيوزأل.كالءللوزراءأومديريالربامجالتقنيةالرئيسيةممنيشغلونمناصبإداريةعليابدرحةو
وسوفخيتارأعضاءاللجنةالفرعية.ر(أنحيضروااجتماعاتاللجنةالفرعيةكمراقبنياإلقليمية)الرئيسونائبيهواملقر 

 .بالتناوب
 .20 بالربامج املعنية الفرعية اللجنة تنتخب وسوف أعضائها بني ومقررمن للرئيس ونائبًا ويستمر .لل جنةاًرئيسًا

 .أعضاءموكتباللجنةالفرعيةيفشغلمناصبهمملدةعامواحد
أنيدعوإىلاجتماعاتاللجنةالفرعيةخرباءيرى،بالتشاورمعرئيساللجنةالفرعية،وجيوزللمديراإلقليمي .21

منجدولاألعمالأوورقة)ورقات(تقنيةتنظرفيهايفحضورهمأمهيةإلثراءالنقاشحولبندخاص)بنودخاصة(
 لربامج.باعني ةاملاللجنةالفرعية

                                                      
لعربيةاملتحدةاألوىل:مصروليبياواملغربوتونس؛اجملموعةالثانية:البحرينوالعراقوالوكويتوع مانوقطرواململوكةالعربيةالسعوديةواإلماراتااجملموعة 1

مهوريةالعربيةالسورية.واليمن؛اجملموعةالثالثة:أفغانستانوجيبويتومجهوريةإيراناإلسالميةواألردنولبنانوباكستانوالصومالوالسودانواجل
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هبالربامجخبالفاملراقبني،وتستمرعضويتهمباعني ةاملاللجنةاإلقليميةمجيعأعضاءاللجنةالفرعيةعنِيوسوفت  .22
حاستبدالأربعةأعضاءكلعاموفققرت فرعية،ي احلفاظعلىالذاكرةاملؤسسيةلعملاللجنةالمنبابو.ملدةسنتني

يخدمسسلسة،استبدالوضماناًلتنفيذآلية.الرتتيباألجبديباللغةاإلنوكليزيةيفكلجمموعةمنجمموعاتالبلدان
 باللجنةالفرعيةيفالسنةاألوىلأربعةأعضاءمنبنياألعضاءالثمانيةاأل ول.

لربامجإىلاالنعقادباعني ةاملشاورمعرئيساللجنةاإلقليمية،أنيدعواللجنةالفرعيةوجيوزللمديراإلقليمي،بالت .23
 .مرةواحدعلىاألقلكلسنةملدةالتتجاوزأربعةأيامعمل

ي  .24 اإلقليميأن للمدير جيوز الفرعيةعنِيكما الجتماعاللجنة املنظمة أمانة من تقنينيوموظفيالدعم خرباء
 .املشارإليه

 .لربامجباعني ةاملاللجنةالفرعيةيفعضويةللعلىجدولمقرتح4وحيتوياملرفق .25

 عملية ترشيح األعضاء في المجلس التنفيذي 2-4
شخصاًتعينهمالدولاألعضاءمنكلإقليم34يتألفاألعضاءيفاجمللسالتنفيذيملنظمةالصحةالعامليةمن .26

الراسخةاملتفقعليها،.مجعيةالصحةالعامليةاتنتخبهاليتمناألقاليمالتابعةللمنظمة وعماًلباملمارساتاملستمرة
إقليم للمشاركةيفاجتماعاتاجمللسالتنفيذي5شرقاملتوسطي عنِي دولأعضاء وتستمرعضويةكلدولةمن.

 .الدولاألعضاءباجمللسالتنفيذيملدةثالثسنوات
وي .27 اجمللسالتنفيذيعقد علىاألقلسنةيفالدورتني األوىل؛ )الدورة الثاين/يناير كانون أيام(10-7يفشهر

و الثانية )الدورة أيار/مايو العاملية4-3يفشهر الصحة عقبانتهاءمجعية مباشرة أيام( مدة. ويستوكملاألعضاء
 .تنفيذيباجمللسالددخبأعضاءج نت عضويتهمباجمللسباختتاممجعيةالصحة،ويفذلكاحلنيي 

بلداناإلقليميتموفقنظاميضمنالشفافيةأعضاءاجمللسالتنفيذيمن،مليوكنتعيني2002وحىتأيار/مايو .28
 .والعدليفالتمثيلاجلغرايفللبلدانيفاإلقليم

النظريفعمليةتعينيأعضاء .29 إعادة بضرورة فريق2001ليفعاموكِاجمللسالتنفيذيمناإلقليم،ش بواعرتافًا
وحتديدعمليةتتسمباإلنصافوالشفافيةلتعينيأعضاءاجمللسآنذاكمراجعةالوضعالراهنفملغريرامسيهبداع

يتمش  التنفيذيمبا اخلرباتواملمارساتاملتبعة يفاألىمع سلفًا للقاليم اختري.منظمةاألخرىالتابعة فريقالوقد
 .)السابق(الق ط ريوزيرالصحةالعامةهذاالفريقأسعلىركانو،ملمنبنيالدولاألعضاءاالع
ملعناتفاقعلىتصنيفبلداناإلقليمإىلثالثجمموعاتدونإقليميةافريقالعالوأسفرتاجلهوداليتبذهلا .30

األوقات يفاجمللسالتنفيذييفمجيع إقليمية دون يفكلمنطقة الواقعة البلدان الذييضمنمتثيل .علىالنحو
النه وخي اجملموعةو2كلجمموعةمناجملموعتنيدوناإلقليميتنياألكرب)اجملموعةلبلدانمنجمقعدينلصصهذا
 .5(علىالنحواملبنييفاملرفق1للمجموعةاألصغر)اجملموعةاًواحداً(،يفحنيخيصصمقعد3

تودعم .2001اإلقليميةيفلل جنةجاجلديدعلىالدورةالثامنةواألربعنيوقدعرضاملديراإلقليميهذاالنه  .31
دق حوقررتأنيدخلحيزالتنفيذعقبمناقشاتجرتيفاجتماعلوزراءالصحةع قرت م ـجالاللجنةاإلقليميةالنه 

  .2002علىهامشالدورةاخلامسةواخلمسنيجلمعيةالصحةالعامليةيفأيار/مايو
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ال2002أيار/مايوومنذ .32 جاملبنيصةلإلقليمباجمللسالتنفيذيوفقالنه خص م ـ،يتمملءمجيعاملقاعدالشاغرة
 جاًيتسمباإلنصافوالشفافيةويراعيالتمثيلاجلغرايف.دن ع أعاله،والذييـ 

خبنت فسوفي ات،حينيالدورعلىاإلقليمكلستسنوو،وفيمايتعلقبالتناوبعلىرئاسةاجمللسالتنفيذي .33
أحدأعضاءاجمللسالتنفيذيمنبنيبلداناإلقليماليتمليسبقهلاقطأنشغلتمنصبرئيساجمللسأوكانعدد

 .مراتشغلهاهلذااملنصبهواألقلبنيالبلداناألخرى
التشغلمنصبخبنوابرئيساجمللسالتنفيذيمنبنيأعضاءاجمللسمناألقاليماليتنت وباملثل،سوفي  .34

 .خبأعضاءموكتباجمللسالتنفيذيملدةعامواحدنت وي  .رئيساجمللسيفهذهالدورة
عدماقرتاحمرشح،جيوزللبلدالتايلالذيعليهالدورأنخيتارممثاًللهيفاجمللسانبلدأحدالويفحالقرر .35

 التنفيذي.
تذكريالبوحري  .36 لدانهنا وفقاملادة العامليةيف24أنه الصحة أشارتإليهمجعية منالدستور،وعلىحنوما
يفاجمللسالتنفيذيمؤه عي م ـأنيوكوناألشخاصالينبغي، 26-51قرارجصعال يفجمالنونكأعضاء لنيتقنيًا

واخلربةالعمليةيفجمالالصحةىاألولويةلألشخاصالذينيتمتعونمبزيجواسعمناملهاراتعط علىأنت .الصحة
وينبغيكذلكعلى.يشغلونمناصبعلياقريبةمنمستوىصنعالقرارالسياسيممنالعموميةواإلدارةالعامةالوطنية

اجمللسالتنفيذيإظهارالقدرةعلىالتعاونوالتنسيقوالتواصلمعبلدانم،وفيمابنيبلداناإلقليملعضويةاملرشحني
 .كاءالدولينيومعالشر

 إقليمشرقاملتوسطيفاجمللسالتنفيذي.يفبلدانالجدولعضوية6ويبنياملرفق .37

 خبين نت  أعضاء مكتبها الم  سائر ترشيح أحد البلدان في اإلقليم لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية و  5.2
"ونوابه،ورؤساءاللجنتنيالرئيسيتني"أنمنرئيساجلمعيةوخبنت م ـيتألفأعضاءموكتبمجعيةالصحةالعامليةال .38

يالدولاألعضاءمرشحيهاسمِوت  .وجلنةالرتشيحاتونواهبم،و"ب"ونواهبمواملقررين،ورؤساءجلنةأوراقاالعتماد
 .معيةاجلنهممجعيةالصحةالعامليةيفموكتبعيِوت 

 .وببنيأقاليماملنظمةكلعامخبرئيسمجعيةالصحةالعامليةوسائرأعضاءموكتبهابالتنانت وي  .39
.جًامتسقًاتتفقعليهالدولاألعضاءخبنيتتبعن نت م ـويفاملاضيملتوكنترشيحاتأعضاءموكتباجلمعيةال .40

مرشحاًءوفودهمففياليوماألولمنانعقادمجعيةالصحةالعاملية،يرشحوزراءالصحةورؤوساءالوفودمنبنيأعضا
 .مبايفذلكرئيساجلمعية،ملوكتبمجعيةالصحة

عدداملراتاليتشغلكلبلدمنبلداناإلقليممنصبرئيسمجعيةالصحةالعامليةوغريهمن7ويبنياملرفق .41
 خبني.نت م ـأعضاءموكتباجلمعيةال

ية،معإعطاءاإلقليملرئيساجلمعااللتزامبالرتتيباألجبديباللغةاإلنوكليزيةعندتسميةمرشحمنحقرت م ـومنال .42
 .األولويةإىلالبلداناليتمليسبقهلاقطشغلهذااملنصب
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املنوال،ينبغيأنت .43 الالنه لتزموعلىهذا خبنيمبنفيهمنت م ـجذاتهعمليةترشيحسائرأعضاءموكتباجلمعية
ر العامليةأاللجنتنيالرئيسيتني"ئيسا الصحة ونوابرئيسمجعية "ب" و " وي . توق ع موكتبمجعيةأن يظلأعضاء

 الصحة.طوالفرتةانعقادمجعيةتفرغوانوأنيوخبنت م ـالصحةال
ويفحالرفضتإحدىالدولاألعضاءتسميةمرشحهلالشغلاملناصباملذكورةأعاله،جيوزللبلدالذيعليه .44

فورموافقةاللجنةاإلقليمية2107وسوفيدخلالنظاماجلديدحيزالتنفيذاعتبارمن.يمرشحًالهسمِالدورأني 
 .عليه

 األخرى حوك م ةال مسائل .3
شفا .45 لتعزيز إصالحاملنظمة املساءلةيفإطارجهود وزيادة عملاألمانة الصحة،فية معطلبمجعية ومتاشيًا

السلطاتإليهراملديراإلقليميعلىشبوكةاإلنرتنتتفويضش ن (،8)69العامليةالوارديفاملقر راإلجرائيجصع
وتفويضالسلطات2015كمان شرخطابمتثيلاملديراإلقليميعاممناملديرةالعامةوخطابالتمثيلاخلاصبه.

 عام اإلنرتنت2016إليه على املنظمة موقع على املوجودة اإلقليمي املدير صفحة على أيضًا
http://who.int/dg/regional_directors/alwan_emro/en/ ،السلطةوتفويضاتالتمثيلخطاباتجانبإىل

 .اإلقليمينياملديرينبسائراخلاصة
حتققت .46 اليت واإلجنازات املتخذة اإلجراءات على عامة نظرة اإلقليمي للمدير احلايل السنوي التقرير ويعرض

منالعاماملقبل،سوفيرفعاملديراإلقليميإىلاللجنةاإلقليمية.والتحدياتاليتاليزاليواجههااإلقليم واعتبارًا
جم  تقريرًا حولالنتائم بنهايةكلثنائية املوكتباإلقليميواملوكاتبالق عًا إىلاملعلوماتجاليتحققها باإلضافة طرية

 .املاليةذاتالصلة
علىاملستوىقدِوسوفي  .47 املنظمة كلسنتنيحولوجود تقريرًا اإلقليمية اإلقليميكذلكإىلاللجنة املدير م
 (.2017-2016طريابتداًءمننايةالثنائيةاحلالية)الق 

 

http://who.int/dg/regional_directors/alwan_emro/en/
http://who.int/dg/regional_directors/alwan_emro/en/
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التعديالت المقترحة على النظام الداخلي .1المرفق   

 التعديل المقترح النص األصلي

 سادساً:تقاريرالدورات
 15املادة

جلنةالصياغةمسو دةتقريراللجنةلبحثهاوإقرارهاقبلنايةكلدورة.وال ت ع د 
املديراإلقليمييلزمتعينيمقررينبصفةرامسيةماملتقررذلكاللجنة.ويرسل

إىلالدولاألعضاءوإىلاملديرالعامالتقريرالنهائيلوكلدورةبلغاتالعمل
مع اهلامة، املقررات من وغريها والتوصيات القرارات ذلك يف مبا الرامسية،

 تفاصيلالتصويت،إنحدث.
 

 سادساً:تقاريرالدورات
 15املادة
 لبحثها،األمانة، تدعمها لجنة الصياغةت ع د  اللجنة تقرير مسو دة

وإقرارهاقبلنايةكلدورة.ويرسلاملديراإلقليميإىلالدولاألعضاء
وإىلاملديرالعامالتقريرالنهائيلوكلدورةبلغاتالعملالرامسية،مبايف
تفاصيل مع اهلامة، املقررات من وغريها والتوصيات القرارات ذلك

 التصويت،إنحدث.
 

 عشر:التصويتحادي
 )ب(51املادة

أليدولةعضوباإلقليمأنترشحشخصًاواحدًاأوأكثرمناإلقليميوكون
ممعالرتشيحمعلومات قدأبدىاستعدادهللعملمديراًإقليمياً،علىأنتقد 
عنمؤهالتذلكالشخصوخربته.وت رسلهذهالرتشيحاتإىلاملديرالعام

 املوعد قبل تصله أن عشرعلى اثن عن يقل ال مبا الدورة الفتتاح احملدد
 أسبوعاً.

 

 حاديعشر:التصويت
 )ب(51املادة

أوأكثرمناإلقليم واحدًا أليدولةعضوباإلقليمأنترشحشخصًا
مع تقد م أن على إقليمياً، مديرًا للعمل استعداده أبدى قد يوكون

أخذ الدول وتالرتشيحمعلوماتعنمؤهالتذلكالشخصوخربته.
األعضاء في اعتبارها مدونة قواعد السلوك التي اعتمدتها اللجنة 

.وت رسلهذهالرتشيحاتاإلقليمية وتوج ه إليها نظر هؤالء األشخاص
إىلاملديرالعامعلىأنتصلهقبلاملوعداحملددالفتتاحالدورةمبااليقل

 عناثنعشرأسبوعاً.
 

  )و(51املادة
 مل شغرإذا إذا أو وظيفته بأعباء النهوض على قادرًا اإلقليمي املدير منصبهقبلانتهاءمدةواليته،تسِمياللجنةاإلقليميةشخصًالشغلمنصبيـ ع د

األخرى باألحوكام التقيد شريطة وذلك التالية، دورهتا يف اإلقليمي املدير
التقيدباألحوكاما تعذر إذا أما املادة، تتخذاللجنةالواردةيفهذه ألخرى،

.قراراًيفدورهتاالتالية
 ب غيةتسميةشخص،وتقدمياامسهإىلاجمللسالتنفيذييفأقربفرصةمموكنة.

 

  )و(51املادة
إذامليـ ع داملديراإلقليميقادراًعلىالنهوضبأعباءوظيفتهأوإذاشغر

 اإلقليمية اللجنة تسِمي واليته، مدة انتهاء قبل لشغلمنصبه شخصًا
منصباملديراإلقليمييفدورهتاالتالية،وذلكشريطةالتقيدباألحوكام
تعذرالتقيدباألحوكاماألخرى، إذا أما املادة، األخرىالواردةيفهذه

.خاصة دورةو في أتتخذاللجنةقراراًيفدورهتاالتالية
إىلاجمللسالتنفيذييفأقربفرصة وتقدمياامسه تسميةشخص، في أثناء ذلك، يعي ن المدير العام مديرًا إقليميًا باإلنابة إلى مموكنة.وب غية

  حين تعيين شخص جديد لشغل المنصب.
 

  )ط(51املادة
ي قد ماسماملرش حاملسم ىعلىهذاالنحوإىلاجمللسالتنفيذي. 

 
 

 )ط(51املادة
ويعلن اسم الشخص الم سم ى على هذا النحو في جلسة علنية 

  وي رف عإىلاجمللسالتنفيذي.اإلقليمية لّلجنة
ي عي ن المدير اإلقليمي لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه )ن(

 مرة واحدة فقط.
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 لقواعد السلوك فيما يتعلق بتسمية المدير اإلقليمي  . مدونة2المرفق 
 لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

االنفتاحوالعدالة إىلتعزيز السلوك)املدونة( قواعد املديرهتدفمدونة تسمية يفعملية واإلنصافوالشفافية
من لعدد املدو نة هذه تتصدى كوكل، العملية حتسني إىل وسعيًا املتوسط. لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي

 اجملاالت،منهاتقدميالرتشيحاتوإجراءمحالتانتخابيةمنجانبالدولاألعضاءواملرشحني.
سي تفهمًا املدونة بالسلوكوت عد  وتوصي األعضاء(، )الدول املتوسط شرق إقليم يف األعضاء الدول بني اسيًا

رش حنيفيمايتعلقبانتخاباملديراإلقليمي،منأجلتعزيزعدالةالعمليةلـم املنشودمنجانبالدولاألعضاءوا
إناملدونةليستم لز مةقانوناًولوكنينبغي،فوانفتاحهاوشفافيتها،وبالتايلشرعيتها،وشرعيةنتائجهاوقبوهلا.ومنث 

 رش حنياحرتامحمتوياهتا.لـم علىالدولاألعضاءوعلىا
 باملادة الوارد النحو اإلقليميلشرقاملتوسطعلى املدير بتسمية املتعلقة علىاألحوكام املدو نة من51وترتوكز

 اإلقليميةملنظمةالصحةالعامليةلشرقاملتوسط،وتعززتلكاألحوكام.لل جنةالنظاماألساسي

 الشروط العامة
 المبادئ األساسية

 املادة بأحوكام هبا املتعلقة االنتخابية احلملة وكذلكأنشطة بأكملها التسمية من51ينبغيأنتسرتشدعملية
 عيةعلىالعمليةوعلىنتائجها:النظامالداخليوباملبادئالتاليةاليتت ضفياملزيدمنالشر

 العدالة 
 اإلنصاف 
 الشفافية 
 حسنالنية 
 الوكرامةواالحرتاماملتبادلواالعتدال 
 عدمالتمييز 
 اجلدارة

 اإلقليمية ونظامها الداخلي اللجنةسلطة 
 املديرتوافق بتسمية القيام يف اإلقليمية( )اللجنة املتوسط لشرق اإلقليمية اللجنة سلطة على األعضاء الدول

 مننظامهاالداخلي.51اإلقليميوفقاًللمادة
 وجيوزللدولاألعضاءاليتترشحاألشخاصملنصباملديراإلقليميالرتويجلرتشيحاهتا.وينطبقهذاأيضًاعلى

فيلـم ا رش حني ألنفسهم. برتشيحهم يتعلق واما األعضاء الدول على ينبغي احلق، هذا ممارسة رش حنيلـم وعند
منالنظامالداخليلل جنة51التقيدجبميعالقواعداليتحتوكمعمليةتسميةاملديراإلقليمي،اليتوردتيفاملادة

 املدو نةاخلاصةبقواعدالسلوك.،ويفهذهاإلقليميةويفقراراهتاومقرراهتااإلجرائيةذاتالصلة

 المسؤوليات
 رش حونمسؤولنيعنااللتزامهبذهاملدونةواحرتامها.لـم ت عدالدولاألعضاءوا
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 الدولاألعضاءبأنعمليةتسميةاملديراإلقليميينبغيأنتتسمبالعدالةواالنفتاحوالشفافيةواإلنصافوأنوتقر
رش حني.وينبغيأنتوكوناملدو نةمعروفةللجميعوأنيتاحاالطالعلـم تقومعلىأساسجدارةكلم رش حمنا

 عليهابسهولة.

لعملية التسميةالشروط الخاصة بالخطوات المختلفة   
 تقديم الترشيحاتأواًل: 

يطلباملديرالعاممنالدولاألعضاء،عندترشيحشخصأوأكثرملنصباملديراإلقليمي،أنتقِدمالتفاصيل
الضروريةملؤهالتكلشخصوخرباته،باستخدامالنموذجاملوح داملرفقهبذهاملدو نة،هبدفحتسنيإموكانيةمقارنة

 .13-59نيومؤهالهتميفمقابلاملعايرياليتاعتمدهتااللجنةاإلقليميةيفاملقرراإلجرائيشم/لإمزايااملرشح

 ثانياً: الحملة االنتخابية
هذهاملدونةعلىاألنشطةاالنتخابيةاملرتبطةبتسميةاملديراإلقليميكلماأقيمتمثلهذهاألنشطةوحىتتنطبق

 تتمالتسميةمنجانباللجنةاإلقليمية.
م رش حنيتشجيعوتعزيزالتواصلوالتعاونخاللعمليةالتسميةبأكملها.ـوينبغيعلىكافةالدولاألعضاءوال

األعضاءأنتتصرفحبسننيةوأنتراعياألهدافاملشرتكةاليتتتمثليفتعزيزاملساواةواالنفتاحوينبغيعلىالدول
 والشفافيةوالعدالةخاللعمليةالتسميةبأكملها.

رش حنيأنيشريكلمنهمإىلاآلخرباحرتام،وينبغيأالتعطلأوتعوقأيمنلـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا
رش حنياآلخرين.وكذلكينبغيأالتديلأيمنالدولاألعضاءأولـم رش حنيأنشطةمحالتالـم أواالدولاألعضاء

 م رش حنيبأيبيانشفويأوكتايبأوأيبيانآخرقدي عدمنقبيلاالفرتاءأوالتشهري.ـال
اال واملرشحنياإلفصاحعنأنشطةمحالهتم)مثلاستضافة حلقاتوينبغيعلىالدولاألعضاء جتماعاتأو

وسوفت نشراملعلوماتاليتيتماإلفصاحعنهاعلىإحدىالصفحاتاملخصصةلذلكعلىالعملأوالزيارات(.
 املوقعاإللوكرتوينللموكتباإلقليمي.

رش حنياالمتناععنالتأثريعلىعمليةالتسميةعلىحنوغريمشروع،علىسبيللـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا
الفوائديفمقابلدعمأحدامل أوعنطريقالوعدمبثلهذه ثالعنطريقمنحأوقبولمنافعماليةأوغريمالية
 رش حني.لـم ا

رش حنيعدمقطعالوعودأوااللتزاماتلصاحلأيشخصأوكيانسواءكانلـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا
ونمنشأنذلكأنيقِوضنزاهةعمليةالتسميةأويبدوعلىأنهعامًاأوخاصاً،أوقبولتعليماتمنه،عندمايوك

 يقِوضها.
األعضاء الدول وبني م رش حهم بني االجتماعات ت يِسر أن مرشحًا اقرتحت اليت األعضاء الدول على وينبغي

عضاءعندانعقادرش حنيوالدولاأللـم األخرى،إنط لبمنهاذلك.وحيثماأموكن،ينبغيترتيباالجتماعاتبنيا
 املؤمتراتأوغريهامناألحداثاليتتشاركفيهاالدولاألعضاءباإلقليموليسمنخاللالزياراتالثنائية.
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وينبغيعلىالدولاألعضاءاليتتسميمرشحنيملنصباملديراإلقليميأنتنظريفاإلفصاحعناملنحأومتويل
 بقنيلضمانالشفافيةالتامةوالثقةاملتبادلةبنيالدولاألعضاء.املعونةاليتقدمتهاخاللالعامنيالسا

رش حنيإىلالدولاألعضاءمنأجلالرتويجلرتشيحهمحمدوداًلتجنبالنفقاتاملفرطةلـم وينبغيأنيوكونسفرا
وا األعضاء الدول بني املساواة عدم إىل تؤدي قد الدولـم اليت على ينبغي الصدد هذا ويف األعضاءرش حني. ل

الصحةلـم وا واجمللسالتنفيذيومجعية اإلموكان)اللجاناإلقليمية بقدر اآللياتالقائمة رش حنيالنظريفاستخدام
 (لعقداالجتماعاتوغريهامناألنشطةالرتوجييةاملرتبطةباحلملةاالنتخابية.العاملية

 ماعاتالتقنيةأواألحداثاألخرىاملشاهبة.وينبغيجتنبالرتويجأوالدعايةاالنتخابيةحتتستاراالجت
الرابعةمن وبعدأنيرسلاملديرالعامأامساءاملرشحنيوالتفاصيلاخلاصةهبمإىلالدولاألعضاءمبوجبالفقرة

بوكلمةسرلطرحاألسئلةواألجوبةعلىاملوقعاإللوكرتوين51املادة منالنظامالداخلي،فإنهسينشئمنتدًىحمميًا
  رش حنيالذينيطلبوناملشاركةفيه.لـم نظمة،علىأنيوكونهذااملنتدىمتاحاًجلميعالدولاألعضاءواللم

الرابعةمن وبعدأنيرسلاملديرالعامأامساءاملرشحنيوالتفاصيلاخلاصةهبمإىلالدولاألعضاءمبوجبالفقرة
الداخلي،سوفينشراملوكتباإلقليميعلىموقعهاإللوكرتوينمعلوماتعنمجيعاملرشحني51املادة منالنظام

الذينيطلبونذلك،ومنهذهاملعلوماتالسريالذاتيةوغريهامنالتفاصيلاخلاصةمبؤهالهتموخرباهتمكماوردتمن
املوقععلىالروابطاملؤديةإىلاملواقعاإللوكرتونيةالدولاألعضاء،فضاًلعنبياناتاالتصالاخلاصةهبم.وسيحتوي

ال من م رش ح اـلوكل من م رش ح كل وسيوكون الطلب. عند وذلك موقعهلـم م رش حني، إنشاء عن مسؤواًل رش حني
والقواعد التسمية عملية عن معلومات اإللوكرتوين موقعه على أيضًا اإلقليمي املوكتب وسينشر ومتويله. اإللوكرتوين

لل جنةمنالنظامالداخلي51واملقرراتاإلجرائيةاملطب قة،وذلكيفالوقتالذيتشريإليهالفقرةاألوىلمناملادة
 اإلقليمية.

 ثالثاً. التسمية
املديراإلقليمييفاجتماعاتمغلقة لل جنةتتمتسمية للمادة الداخلي.وحضور51اإلقليميةوفقًا منالنظام

املغلقة اللجنة،االجتماعات أعضاء جانب إىل األما، من أساسيني موظفني على ويقتصر العام املدير نة.حيدده
بلدانم.وجيريالتصويتيفاالجتماعاملغلقوال بوفود أعضاًء االجتماعاتحىتوإنكانوا املرشحونهذه حيضر

 لدولاألعضاءاإلفصاحعننتائجاالقرتاع.باالقرتاعالسري.والينبغيل
نزاهة واحرتام القراراتاملطب قة، من الداخليوغريها بالنظام صارمًا التزامًا االلتزام األعضاء الدول وينبغيعلى

وبالتايلينبغيجتنبالسلوكياتواإلجراءاتاليتقديبدوأناتستهدفالتأثريعلىاإلجراءاتوشرعيتهاووقارها.
رىعمليةالتسميةوخارجهاعلىحدسواء.  النتائج،وذلكداخلقاعةاملؤمتراتحيثجت 

وينبغيعلىالدولاألعضاءاحرتامسريةاإلجراءاتوسريةاألصوات.وينبغيعلىوجهاخلصوصاالمتناععن
 نقلأوبثاإلجراءاتاليتتشهدهااجللساتاملغلقةباستخداماألجهزةاإللوكرتونية.
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 عاً: الم رش حون الداخليونراب
أعضاء .1 املقرتحخيضع اإلقليميواملالكالوظيفيللمنظمة املدير مبنفيهم اإلقليمي، نلشغلمنصباملدير

احلايل،لاللتزاماتاليتينصعليهاالنظاماألساسيوالئحةموظفياملنظمة،كماخيضعونلإلرشاداتاليتقد
 آخر.يصدرهااملديرالعاممنوقتإىل

ال .2 املنظمة موظفي التزام بأامس ـوينبغي اإلقليمي املدير منصب لشغل األخالقيم رش حني السلوك معايري ى
الفصلبوضوحبنيوظائفهميفاملنظمةوبني وينبغيعلىموظفياملنظمة واجتهادهميفجتنبالشبهات.

قديبدوعلىأنهتداخل،بنيأنشطةاحلم التوعملهميفاملنظمة.كماترشحهملتجنبالتداخلأوما
 ينبغيعليهمجتنبأيشبهةلوجودتضاربيفاملصاحل.

موظف .3 حالةووخيضع يف تنطبق اليت واألحوكام للقواعد وفقًا العام واملدير اإلقليمي املدير لسلطة املنظمة
 االنتهاكاملزعوملواجباهتمفيمايتعلقبأنشطةاحلمالت.

منالئحةاملوظفنيواليتتتعلقمبنحإجازةخاصة1-5ديرالعامإىلتطبيقاملادةوقدتدعواللجنةاإلقليميةامل .4
م رش حنيملنصباملديراإلقليمي.ـبأجرأومندونأجرللموظفنيال
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 تذييل. النموذج الموّحد القتراح أسماء أشخاص لتسميتهم لمنصب 
 شرق المتوسطلمنظمة الصحة العالمية اإلقليمي لمدير ال

منجانبحوكومتوكمومميزاتهبالنظرإىلاملعايريالواردةيفاملرشحيرجىتقدميالتفاصيلاخلاصةمبؤهالتالشخص
  .59/13املقرراإلجرائيشم/لإ

 

 حتصيلعلميمتنييفاجلوانبالتقنيةويفالصحةالعامةمعخربةواسعةيفالصحةالدولية. (1
_____________________________________________________________________________________ 

 كفاءةيفإدارةاملنظمات (2
_____________________________________________________________________________________ 

 لأدلةثابتةعلىتبوئهموضعالقيادةيفجمالالصحةالعامةمنقب (3
_____________________________________________________________________________________ 

 وعيبالفروقالثقافيةواالجتماعيةوالسياسية (4
_____________________________________________________________________________________ 

 التزامقويبعملمنظمةالصحةالعاملية (5
_____________________________________________________________________________________ 
 اللياقةالبدنيةاملشرتطتوفرهايفكافةموظفياملنظمة (6

_____________________________________________________________________________________ 
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 انتخاب البلدان لمنصب رئيس الدورة  مرات عامة عن عدد نظرة. 3المرفق 
  ونائبيه ورئيس المناقشات التقنية باللجنة اإلقليمية

 رئيس المناقشات التقنية الرئيسنائب الرئيس  األعضاء الدول

 1 4 0 أفغانستان
 1 3 2 البحرين
 0 1 1 جيبويت

 2 1 3 مصر
 2 3 4 مجهوريةإيراناإلسالمية
 2 3 1 العراق
 1 5 1 األردن
 0 4 3 الوكويت

 0 3 1 لبنان
 2 3 0 ليبيا
 2 2 2 املغرب
 2 2 3 ع مان
 2 8 1 باكستان

 0 1 0 فلسطني
 3 2 0 قطر
 1 2 2 اململوكةالعربيةالسعودية
 1 1 0  الصومال
 1 4 2 السودان
 2 1 2 العربيةالسوريةاجلمهورية
 3 3 3  تونس
 0 2 0  اإلماراتالعربيةاملتحدة

 4 4 2 اليمن
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 العربي ، بالترتيب األبجديبالبرامج معنّيةباللجنة الفرعية ال. العضوية المقترحة 4المرفق 

 

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى
 تونس
 ليبيا
 مصر
 املغرب

 

 اإلماراتالعربيةاملتحدة
 البحرين
 العراق
 ع مان
 قطر

 الوكويت
 اململوكةالعربيةالسعودية

 اليمن
 
 
 
 

 ألردنا
 أفغانستان
 باكستان

 مجهوريةإيراناإلسالمية
 اجلمهوريةالعربيةالسورية

 جيبويت
 السودان

الصومال
 لبنان

 
 
 
 
 
 
 

 ثالثةأعضاء ثالثةأعضاء عضوان
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 دون اإلقليمية الختيار أعضاء المجلس التنفيذي المجموعات. 5المرفق 
 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى

 مصر
  ليبيا

 املغرب
 تونس

 البحرين
 العراق

 الوكويت
 ع مان

 قطر
 اململوكةالعربيةالسعودية
 اإلماراتالعربيةاملتحدة

 اليمن
 

 أفغانستان
  جيبويت
 األردن

 إيراناإلسالميةمجهورية
 لبنان

 باكستان
 الصومال
 السودان

 اجلمهوريةالعربيةالسورية
 
 
 
 

 
 
 

 عضوان عضوان عضو واحد
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 . جدول عضوية اإلقليم في المجلس التنفيذي6المرفق 
 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى سنة التسمية

 
  األردن،مجهوريةإيراناإلسالمية  العربيةالسعوديةلبنان،اململوكة  مصر 2002
  األردن،مجهوريةإيراناإلسالمية  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2003
  باكستان،السودان  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2004
  باكستان،السودان  البحرين،الوكويت  ليبيا 2005
 باكستان،السودان البحرين،العراق  ليبيا 2006
 أفغانستان،جيبويت  البحرين،العراق  ليبيا 2007
 أفغانستان،جيبويت  العراق،اإلماراتالعربيةاملتحدة  تونس 2008
  أفغانستان،جيبويت  ع مان،اإلماراتالعربيةاملتحدة  تونس 2009
  اجلمهوريةالعربيةالسورية،الصومال  ع مان،اإلماراتالعربيةاملتحدة تونس 2010
  اجلمهوريةالعربيةالسورية،الصومال  ع مان،اليمن  املغرب 2011
 اجلمهوريةالعربيةالسورية،الصومال قطر،اليمن املغرب 2012
  لبنان،مجهوريةإيراناإلسالمية قطر،اليمن املغرب 2013
  لبنان،مجهوريةإيراناإلسالمية  قطر،اململوكةالعربيةالسورية  مصر 2014
  لبنان،مجهوريةإيراناإلسالمية  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2015
  األردن،باكستان  الوكويت،اململوكةالعربيةالسعودية  مصر 2016
  األردن،باكستان  البحرين،الوكويت ليبيا 2017
 األردن،باكستان  البحرين،العراق  ليبيا 2018
  جيبويت،السودان  البحرين،العراق  ليبيا 2019
  جيبويت،السودان  اإلماراتالعربيةاملتحدة،العراق  تونس 2020
 تتغريالعضويةيفشهرأيار/مايومنكلعامعقبمجعيةالصحةالعامليةملحوظة:
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 هامكتبوسائر أعضاء  الصحة العالمية. عدد مرات انتخاب البلدان لمنصب رئيس جمعية 7المرفق 

نائب  الرئيس البلد
 الرئيس

لجنة أوراق  اللجنة "ب" اللجنة "أ"
 االعتماد

 اللجنة
 نائب الرئيس المقرر الرئيس نائب الرئيس مالحظات العامة

 المقرر الرئيس
  2 4 – – – – 1 – 2 –أفغانستان

  6 4 – 2 – – – – 2 1البحرين
  2 3 – – – – – – 1 –جيبويت
  8 7 1 2 1 – 2 – 7 –مصر

  6 4 – 2 1 – – 1 5 1مجهوريةإيراناإٍلسالمية
  9 5 – 1 1 2 – – 4 2العراق
  7 5 – 1 – – 1 1 2 1 األردن

  6 4 – 2 – – 1 3 3 1الوكويت
  6 6 1 – 1 – – 1 5 –لبنان
  6 5 – – – 1 – – 2 –ليبيا

  6 5 1 1 – – 2 – 3 –املرغب
  5 8 – – 1 1 1 1 2 1ع مان

  9 6 – 3 1 2 2 – 5 2باكستان
  6 4 – – – – 1 – 1 –قطر

  5 6 1 – 1 – – – 1 –اململوكةالعربيةالسعودية
  3 2 – – – – 1 – – –الصومال
  5 6 – - – – 1 1 1 –السودان

  8 4 – – – – – – 3 1اجلمهوريةالعربيةالسورية
  8 10 1 1 – – 1 2 2 1تونس

  5 6 1 – – – 1 – 1 1اإلماراتالعربيةاملتحدة
  6 3 – – – – 1 – 2 –اليمن

 


 


