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 ك ر  لمجلس التنسيق المشتـ   ترشيح إحدى الدول األعضاء
 ةق المداري  للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناط  

أمـــراض المنـــاطق ك للبرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتـــدريب فـــي مجـــال ر  المشـــتـ   التنســـيقتكـــوين مجلـــس  .0
 ةالمداري  

كّبنيّاليونيسفّوبرنامجّاألممّاملتحدةّاإلمنائيّوالبنكّالدويلّوبرنامجّمنظمةّرّ فّجملسّالتنسيقّاملشت ّ يتألّ  (1)
تارواّمنّبنيّاألطراف82ّّالصحةّالعامليةّاخلاصّبالبحثّوالتدريبّيفّجمالّأمراضّاملناطقّاملداريةّمنّ عضوًاُّيخ

 :املتعاونةّعلىّالنحوّالتايل
 اثناّعشرّممثالًّعنّاحلكوماتُّيتارهمّاملسامهونّيفّمواردّالربنامجّاخلاص؛ 
  ّّرّمباشرةًّتارهمّاللاانّاإللليميةّملنظمةّالصحةّالعامليةّمنّبنيّالبلدانّال يّتتأثّ ختلنيّعنّاحلكوماتّستةّممث

 تقنياًّأوّعلمياًّللربنامجّاخلاص؛مّدعماًّهباّالربنامجّاخلاصّأوّمنّبنيّالبلدانّال يّتقدّ ّباألمراضّاملعين
  ّكّنفسهّمنّبنيّاألطرافّاملتعاونةّاألخرى؛رّ لّجملسّالتنسيقّاملشت ّ بّ ستةّأعضاءّمعينونّمنّل 
  ّّتتأل ّال ي ّاألربع ّالبنكّالوكاالت ّاإلمنائي، ّاملتحدة ّاألمم ّبرنامج ّ)اليونيسف، ّالدائمة" ّ"اللانة ّمنها ف

 الدويل،ّمنظمةّالصحةّالعاملية(.

 سنواتّوجيوزّإعادةّتعينيّأعضائه.4ّكّرّ عضويةّجملسّالتنسيقّاملشت ّ ةّمدّ  (2)

ّميثّ  (3) ّللفقرة ّكلّمنّجيبويتّ)وفقًا ّالتفاهم:8.8.8ّّلّإلليمّشرقّاملتوسطّيفّعضويةّاجمللسّحاليًا منّمذكرة
ّللفقرةّ ّاللاانّاإللليميةّملنظمةّالصحةّالعاملية(ّومصرّ)وفقًا ةّالتفاهم:ّمنّمذكّر3.8.8ّاحلكوماتّال يّختتارها

كانونّاألول/ديسمرب33ّّّكّنفسه(.ّوسوفّتنتهيّعضويةّمصرّيفّرّ احلكوماتّال يُّيتارهاّجملسّالتنسيقّاملشت ّ 
8134. 

رةّالتفاهمّمنّمذكّ 3.8.8ّالشاغرةّوفقاًّللفقرةّّمّلشغلّالعضوياتاّاملكتبّاإللليميّالدولّاألعضاءّللتقدّ عّ دّ  (4)
تاّمصرّومجهوريةّإيرانّتّمنّاإللليمّحكومّ مّ كّنفسه(.ّولدّتقدّ رّ املشت ّ )األعضاءّالذينُّيتارهمّجملسّالتنسيقّ

منّرّ اإلسالميةّلعضويةّجملسّالتنسيقّاملشت ّ  بّهذهّ،ّغريّأنهّملّيقعّاالختيارّعلىّأيّمنهماّمبوجّ 8132كّبدءاًّ
 الفقرة.
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 ك ر  صفة المراقب في مجلس التنسيق المشتـ   .4
ّبناءًّجيوزّمتثيلّاألطرافّاملتعاونةّ (5) ّمرالّ ّاألخرى، ك.ّرّ بّبعدّموافقةّجملسّالتنسيقّاملشت ّ علىّطلبها،ّبصفة

ّتتمتّ  ّال ي ّاألعضاء ّاألردنوالدول ّهي: ّاملتوسط ّشرق ّإلليم ّيف ّمرالب ّبصفة ّاملتحدةّ،ع ّالعربية ّ،واإلمارات
ّاإلسالمية ّإيران ّالسعوديةّ،ومجهورية ّالعربية ّالسّ،والسودانّ،واململكة ّالعربية ّوسلطنةّّ،وريةواجلمهورية والعراق،

 وليبيا.ّ،والكويتّ،عخم ان

 ل اللجنة اإلقليميةب  الدول األعضاء المختارة من ق   .3
ّاللانةّاإللليميةّلشرقّاملتوسطّيفّماّسّ الدولّاألعضاءّالتاليةّاختارّ  (6) قّلتمثيلهاّبعضويةّجملسّالتنسيقّبّ هتا

 ك:رّ املشت ّ 
 (سنتان) 1978 – 1979 مصر

3) 1978 – 1980 باكستان سنواتّ ) 

3) 1980 – 1982 العراق سنواتّ ) 

 (سنتان) 1984 – 1985 اليمن

3) 1984 – 1986 السودان سنواتّ ) 

3) 1986 – 1988 مجهوريةّإيرانّاإلسالمية سنواتّ ) 

3) 1987 – 1989 املغرب سنواتّ ) 

3) 1989 – 1991 الصومال سنواتّ ) 

3) 1990 – 1992 اليمن سنواتّ ) 

3) 1992 – 1994 مصر سنواتّ ) 

3) 1993 – 1995 السعوديةاململكةّالعربيةّ سنوات  ) 

3) 1995 – 1997 تونس سنواتّ ) 

3) 1996 – 1998 مجهوريةّإيرانّاإلسالمية سنواتّ ) 

3) 1998 – 2000 اإلماراتّالعربيةّاملتحدة سنواتّ ) 

3) 1999 – 2001 عمان سنواتّ ) 

3) 2001 – 2003 السعودية سنواتّ ) 

3) 2002 – 2004 الكويت سنواتّ ) 

3) 2004 – 2006 البحرين سنواتّ ) 

3) 2007 – 2009ّاجلمهوريةّالعربيةّالسورية سنواتّ ) 
3) 2008 – 2010ّليبيا سنواتّ ) 

4) 2010 – 2013ّالعراق سنواتّ ) 
4) 2011 – 2014 جيبويت سنواتّ ) 
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يّإلليمّشرقّاملتوسطّبانقضاءّعضويةّجيبويتّرّأحدّمقعدّ ،ّسيشغّ 8132ينايرّكانونّالثاين/3ّّواعتبارًاّمنّ (7)
منّمذكرةّالتفاهمّ)األعضاءّالذين8.8.8ّّمهاّالفقرةّ،ّوهيّالعضويةّال يّتنظّ 8134كانونّاألول/ديسمرب33ّّّيفّ

مّلشغلّهذاّاّاملكتبّاإللليميّالدولّاألعضاءّللتقدّ عّ ختتارهمّاللاانّاإللليميةّملنظمةّالصحةّالعاملية(.ّولدّدّ 
 تّالدولةّالعضوّالتالية:مّ د،ّولدّتقدّ املقعّ 
 أفغانستان 

ّلشّ  (8) ّاألعضاء ّالدول ّإحدى ّبرتشيح ّمطالبة ّاإللليمية ّاملشت ّ غّ واللانة ّالتنسيق ّجملس ّعضوية ّملدّ رّ ل ةّك
 .8132كانونّاألول/ديسمرب33ّّّحىت8132ّّكانونّالثاين/يناير3ّّّسنوات،ّابتداًءّمن4ّّ


