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 نة لقواعد السلوك فيما يتعلق بتسمية المدير اإلقليمي . مدوَّ 2المرفق 
 لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

االنفتاحوالعدالةهتدفمدو  إىلتعزيز السلوك)املدونة( قواعد املديرنة تسمية يفعملية واإلنصافوالشفافية
تتصد  كوكل، العملية حتسني إىل وسعيًا املتوسط. لشرق العاملية الصحة ملنظمة مناإلقليمي لعدد املدو نة هذه ى

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

رش حنيفيمايتعلقبانتخاباملديراإلقليمي،منأجلتعزيزعدالةالعمليةلـم املنشودمنجانبالدولاألعضاءوا
،فإناملدونةليستم لز مةقانوناًولوكنينبغيوانفتاحهاوشفافيتها،وبالتايلشرعيتها،وشرعيةنتائجهاوقبوهلا.ومنث 

 رش حنياحرتامحمتوياهتا.لـم علىالدولاألعضاءوعلىا
 باملادة الوارد النحو على املتوسط لشرق اإلقليمي املدير بتسمية املتعلقة األحوكام على املدو نة من51وترتوكز

 ةلشرقاملتوسط،وتعززتلكاألحوكام.النظاماألساسيلل جنةاإلقليميةملنظمةالصحةالعاملي

 الشروط العامة . أ
 المبادئ األساسيةأواًل: 
من51ينبغيأنتسرتشدعمليةالتسميةبأكملهاوكذلكأنشطةاحلملةاالنتخابيةاملتعلقةهبابأحوكاماملادة .1

 النظامالداخليوباملبادئالتاليةاليتت ضفياملزيدمنالشرعيةعلىالعمليةوعلىنتائجها:
 العدالة 
 اإلنصاف 
 الشفافية 
 حسنالنية 
 الوكرامةواالحرتاماملتبادلواالعتدال 
 عدمالتمييز 
 اجلدارة

 اإلقليمية ونظامها الداخلي اللجنةسلطة ثانياً: 
توافقالدولاألعضاءعلىسلطةاللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسط)اللجنةاإلقليمية(يفالقيامبتسميةاملدير .1

 .،والقراراتذاتالصلةاليتاعتمدهتااللجنةاإلقليميةمننظامهاالداخلي51اإلقليميوفقاًللمادة
 .2 اليتترشحاألشخاصملنصباملدير أيضاًوجيوزللدولاألعضاء وينطبقهذا اإلقليميالرتويجلرتشيحاهتا.

ا األعضاءلـم على الدول على ينبغي احلق، هذا ممارسة وعند ألنفسهم. برتشيحهم يتعلق فيما رش حني
منالنظام51رش حنيالتقيدجبميعالقواعداليتحتوكمعمليةتسميةاملديراإلقليمي،اليتوردتيفاملادةلـم وا

 .قراراهتاومقرراهتااإلجرائيةذاتالصلةإىلجانبجنةاإلقليميةالداخليلل 

 المسؤولياتثالثاً: 
رش حونمسؤولنيعنااللتزامهبذهاملدونةواحرتامها.لـم الدولاألعضاءوات عد  .1
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واإلنصافوأنسمبالعدالةواالنفتاحوالشفافيةوتقرالدولاألعضاءبأنعمليةتسميةاملديراإلقليميينبغيأنتت  .2
رش حني.وينبغيأنتوكوناملدو نةمعروفةللجميعوأنيتاحاالطالعلـم تقومعلىأساسجدارةكلم رش حمنا

 عليهابسهولة.

الشروط الخاصة بالخطوات المختلفة لعملية التسميةب.   
 تقديم الترشيحاتأواًل: 
 .1 شخص ترشيح عند األعضاء، الدول من العام املدير تقِدميطلب أن اإلقليمي، املدير ملنصب أكثر أو

التفاصيلالضروريةملؤهالتكلشخصوخرباته،باستخدامالنموذجاملوح داملرفقهبذهاملدو نة،هبدفحتسني
إموكانيةمقارنةمزايااملرشحنيومؤهالهتميفمقابلاملعايرياليتاعتمدهتااللجنةاإلقليميةيفاملقرراإلجرائي

 .59-13شم/لإ

 ثانياً: الحملة االنتخابية
أقيمتمثلهذهاألنشطةتنطبقهذهاملدو  .1 نةعلىاألنشطةاالنتخابيةاملرتبطةبتسميةاملديراإلقليميكلما

 وحىتتتمالتسميةمنجانباللجنةاإلقليمية.
لعمليةالتسميةبأكملها.لوالتعاونخالم رش حنيتشجيعوتعزيزالتواص ـوينبغيعلىكافةالدولاألعضاءوال .2

وأنتراعياألهدافاملشرتكةاليتتتمثليفتعزيزاملساواة،وينبغيعلىالدولاألعضاءأنتتصرفحبسننية
 واالنفتاحوالشفافيةوالعدالةخاللعمليةالتسميةبأكملها.

وينبغيأالتعطلأوتعوقأيرش حنيأنيشريكلمنهمإىلاآلخرباحرتام،لـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا .3
رش حنياآلخرين.وكذلكينبغيأالتديلأيمنالدوللـم رش حنيأنشطةمحالتالـم منالدولاألعضاءأوا

 م رش حنيبأيبيانشفويأوكتايبأوأيبيانآخرقدي عدمنقبيلاالفرتاءأوالتشهري.ـاألعضاءأوال
شحنياإلفصاحعنأنشطةمحالهتم)مثلاستضافةاالجتماعاتأوحلقاتوينبغيعلىالدولاألعضاءواملر .4

وسوفت نشراملعلوماتاليتيتماإلفصاحعنهاعلىإحدىالصفحاتاملخصصةلذلكالعملأوالزيارات(.
 علىاملوقعاإللوكرتوينللموكتباإلقليمي.

ىعمليةالتسميةعلىحنوغريمشروع،علىرش حنياالمتناععنالتأثريعللـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا .5
سبيلاملثالعنطريقمنحأوقبولمنافعماليةأوغريماليةأوعنطريقالوعدمبثلهذهالفوائديفمقابل

 رش حني.لـم دعمأحدا
انرش حنيعدمقطعالوعودأوااللتزاماتلصاحلأيشخصأوكيانسواءكلـم وينبغيعلىالدولاألعضاءوا .6

عامًاأوخاصاً،أوقبولتعليماتمنه،عندمايوكونمنشأنذلكأنيقِوضنزاهةعمليةالتسميةأويبدو
 أنهيقِوضها.

أنت يِسراالجتماعاتبنيم رش حهموبنيالدولاألعضاء .7 وينبغيعلىالدولاألعضاءاليتاقرتحتمرشحًا
ينبغ أموكن، ذلك.وحيثما رش حنيوالدولاألعضاءلـم يترتيباالجتماعاتبنيااألخرى،إنط لبمنها

خالل من وليس باإلقليم األعضاء الدول فيها تشارك اليت األحداث من غريها أو املؤمترات انعقاد عند
 الزياراتالثنائية.

علىالدولاألعضاءاليتتسميمرشحنيملنصباملديراإلقليميأنتنظريفاإلفصاحعناملنحأووينبغي .8
 متويلاملعونةاليتقدمتهاخاللالعامنيالسابقنيلضمانالشفافيةالتامةوالثقةاملتبادلةبنيالدولاألعضاء.
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ا .9 لتجنبالنفقاترش حنيإىلالدولاألعضاءمنأجلالرتلـم وينبغيأنيوكونسفر ويجلرتشيحهمحمدودًا
رش حني.ويفهذاالصددينبغيعلىالدوللـم املفرطةاليتقدتؤديإىلعدماملساواةبنيالدولاألعضاءوا

رش حنيالنظريفاستخداماآللياتالقائمةبقدراإلموكان)اللجاناإلقليميةواجمللسالتنفيذيلـم األعضاءوا
 (لعقداالجتماعاتوغريهامناألنشطةالرتوجييةاملرتبطةباحلملةاالنتخابية.مليةالعاومجعيةالصحة

 وينبغيجتنبالرتويجأوالدعايةاالنتخابيةحتتستاراالجتماعاتالتقنيةأواألحداثاألخرىاملشاهبة. .10
مبوجبالفقرةالرابعةمنوبعدأنيرسلاملديرالعامأمساءاملرشحنيوالتفاصيلاخلاصةهبمإىلالدولاألعضاء .11

 املوقع51املادة على واألجوبة األسئلة لطرح سر بوكلمة حمميًا منتدًى سينشئ فإنه الداخلي، النظام من
وا الدولاألعضاء جلميع متاحًا املنتدى أنيوكونهذا على للمنظمة، رش حنيالذينيطلبونلـم اإللوكرتوين

  املشاركةفيه.
عامأمساءاملرشحنيوالتفاصيلاخلاصةهبمإىلالدولاألعضاءمبوجبالفقرةالرابعةمنوبعدأنيرسلاملديرال .12

 مجيع51املادة عن معلومات اإللوكرتوين موقعه على اإلقليمي املوكتب ينشر سوف الداخلي، النظام من
الس  املعلومات هذه ومن ذلك، يطلبون الذين مبؤهالهتمري املرشحني اخلاصة التفاصيل من وغريها الذاتية

فضاًلعناستناداًإىلالنموذجاملوحداملرفقمبدونةالسلوككتذييل،وخرباهتمكماوردتمنالدولاألعضاء،
لوكلم رش حمن إىلاملواقعاإللوكرتونية وسيحتوياملوقععلىالروابطاملؤدية هبم. بياناتاالتصالاخلاصة

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

منالنظامالداخلي51مناملادةواملقرراتاإلجرائيةاملطب قة،وذلكيفالوقتالذيتشريإليهالفقرةاألوىل
 لل جنةاإلقليمية.

 ثالثاً. التسمية
منالنظامالداخلي.وحضور51تتمتسميةاملديراإلقليمييفاجتماعاتمغلقةلل جنةاإلقليميةوفقًاللمادة .1

حيضراملرشحونهذهدهاملديرالعامويقتصرعلىموظفنيأساسينيمناألمانة.والحيدِاالجتماعاتاملغلقة
االجتماعاتحىتوإنكانواأعضاًءبوفودبلدانم.وجيريالتصويتيفاالجتماعاملغلقباالقرتاعالسري.وال

 ينبغيللدولاألعضاءاإلفصاحعننتائجاالقرتاع.
قة،واحرتامنزاهةوينبغيعلىالدولاألعضاءااللتزامالتزامًاصارمًابالنظامالداخليوغريهامنالقراراتاملطب  .2

بالسلوكياتواإلجراءاتاليتقديبدوأناتستهدفالتأثريوبالتايلينبغيجتن اإلجراءاتوشرعيتهاووقارها.
رىعمليةالتسميةوخارجهاعلىحد   سواء.علىالنتائج،وذلكداخلقاعةاملؤمتراتحيثجت 

وسريةاألصوات.وينبغيعلىوجهاخلصوصاالمتناععنوينبغيعلىالدولاألعضاءاحرتامسريةاإلجراءات .3
 نقلأوبثاإلجراءاتاليتتشهدهااجللساتاملغلقةباستخداماألجهزةاإللوكرتونية.

 رابعاً: الم رشَّحون الداخليون
املقرتح .1 املالكالوظيفيللمنظمة أعضاء اإلقليميوخيضع املدير مبنفيهم اإلقليمي، نلشغلمنصباملدير

احلايل،لاللتزاماتاليتينصعليهاالنظاماألساسيوالئحةموظفياملنظمة،كماخيضعونلإلرشاداتاليتقد
 يصدرهااملديرالعاممنوقتإىلآخر.

ال .2 املنظمة موظفي التزام بأمس ـوينبغي اإلقليمي املدير منصب لشغل األخالقيم رش حني السلوك معايري ى
الفصلبوضوحبنيوظائفهميفاملنظمةوبنيواجتهادهميفجتنبالشبه وينبغيعلىموظفياملنظمة ات.
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قديبدوعلىأنهتداخل،بنيأنشطةاحلمالتوعملهميفاملنظمة.كما ترشحهملتجنبالتداخلأوما
 ينبغيعليهمجتنبأيشبهةلوجودتضاربيفاملصاحل.

موظف .3 واملدووخيضع اإلقليمي املدير لسلطة حالةاملنظمة يف تنطبق اليت واألحوكام للقواعد وفقًا العام ير
 االنتهاكاملزعوملواجباهتمفيمايتعلقبأنشطةاحلمالت.

منالئحةاملوظفنيواليتتتعلقمبنحإجازةخاصة1-5وقدتدعواللجنةاإلقليميةاملديرالعامإىلتطبيقاملادة .4
ملنصباملديراإلقليمي.م رش حنيـبأجرأومندونأجرللموظفنيال
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 تذييل. النموذج الموّحد القتراح أسماء أشخاص لتسميتهم لمنصب 
 شرق المتوسطلمنظمة الصحة العالمية اإلقليمي لمدير ال

منجانبحوكومتوكمومميزاتهبالنظرإىلاملعايريالواردةيفاملرشحىتقدميالتفاصيلاخلاصةمبؤهالتالشخصج ر يـ 
  .59/13شم/لإالوارديفالوثيقة3رقماملقرراإلجرائي
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