
 

  ١٤٣/١١تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ أيار/ مايو ٢٤  بعد المائة األربعونو الثالثة الدورة 
    EB143/11  من جدول األعمال المؤقت ٨-٤البند 

  
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

  
  
  
أيار/  ١٩جنيف في ب اإلقليمية لشــــــــــــــرق المتوســــــــــــــط، في دورتها االســــــــــــــتثنائية، التي ُعقدتقامت اللجنة   -١

لمنصب المدير اإلقليمي لشرق المتوسط، واعتمدت القرار  الدكتور أحمد سالم سيف المنظري، بترشيح ٢٠١٨  مايو
  التالي:

  
  اللجنة اإلقليمية،  

  
  من الدستور؛ ٥٢المادة عتبارها إذ تضع في ا  

  
  من النظام الداخلي للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط، ٥١ووفقًا للمادة   

  
  مديرًا إقليميًا إلقليم شرق المتوسط؛ الدكتور أحمد سالم سيف المنظري ترشح  -١

  
الدكتور أحمد في هذا المنصب المدير العام أن يقترح على المجلس التنفيذي أن يعين  منتطلب   -٢

وحتى نهاية  ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ١اعتبارًا من لمدة خمس ســـنوات وثمانية أشـــهر  المنظريســـالم ســـيف 
  .٢٠٢٤كانون الثاني/ يناير شهر 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
من الدســـــــــتور، باالتفاق مع اللجنة  ٥٢يعين المجلس التنفيذي المدير اإلقليمي، وفقًا للمادة من المقّرر أن   -٢

 .اإلقليمية. ولذلك قد يرغب المجلس التنفيذي في أن ينظر في قرار اللجنة اإلقليمية لشــــــــرق المتوســــــــط الوارد أعاله
من النظــام الــداخلي للمجلس  ٤٨المــادة أن ُيعّلق تطبيق  مع رئيس المجلس التنفيــذيقــد اقُتِرح عقــب التشــــــــــــــــاور و 

لى إشأن تقديم اقتراح إلى المدير العام ب المقّدم اللجنة اإلقليميةلبية طلب تبقدر ما يكون تعليقها ضروريًا لالتنفيذي، 
لمجال أمام إجراء  لاً إفســـــــــــاح ، وذلكثمانية أشـــــــــــهرو  مدة خمس ســـــــــــنواتالمجلس التنفيذي بتعيين المدير اإلقليمي ل

  .٢٠٢٣ عامفي االجتماع العادي للجنة اإلقليمية أثناء انعقاد ات المقبلة االنتخاب
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  نظر في مشروع القرار التالي:ال إلى المجلس التنفيذي مدعوتحقيقًا لهذه الغاية، فإن و   -٣
  

  المجلس التنفيذي،
  

  العالمية؛من دستور منظمة الصحة  ٥٢إذ يضع في اعتباره أحكام المادة   
  

 اللجنة اإلقليمية لشــــــرق المتوســــــط في دورتها قدمتهالترشــــــيح الذي أيضــــــًا وٕاذ يضــــــع في اعتباره   
  ،٢٠١٨أيار/ مايو  ١٩في  تي ُعِقدتاالستثنائية ال

  
حزيران/  ١إلقليم شرق المتوسط اعتبارًا من ًا إقليمي مديراً  الدكتور أحمد سالم سيف المنظري يعين  -١

  ؛٢٠١٨يونيو 
  
خمس ســـــــنوات  مدته لدكتور أحمد ســـــــالم ســـــــيف المنظريل إصـــــــدار عقد فيالمدير العام  يفّوض  -٢

  أحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.ب اً رهن ،٢٠١٨يونيو  حزيران/ ١ تبدأ فيوثمانية أشهر 
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