
  ١إضافة  ١٣٥/٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦  بعد المائة الثالثونو  الخامسةالدورة 
    EB135/6 Add.1  المؤقت من جدول األعمال ٢-٦البند 

  
  
  

  لجان المجلس التنفيذي:
  ملء الشواغر

  
  

  من الرئيس اقتراحات
  
  
  

) بخصـوص الشـواغر التـي يتعـين ملؤهـا فـي مبينة بالخط العـريضتتضمن هذه الوثيقة اقتراحات الرئيس (  -١
  والستين. الثامنةلجان المجلس التنفيذي. وسوف يختار المجلس أيضًا أعضاء لتمثيله في جمعية الصحة العالمية 

  
  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
عضوان من كل إقلـيم مـن بـين  عضوًا، على النحو التالي: ١٤تتألف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من   -٢

  أعضاء المجلس باإلضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي ونائبه بحكم منصبيهما.
  

  معيار االختيار  العضو
  األفريقياإلقليم   )جمهورية الكونغو الديمقراطية( موكينغيشايي كوبا السيد

  اإلقليم األفريقي  )غامبيا( السيد عمر ساي
  إقليم األمريكتين   السيد توماس أوغوستو بيبو بريانت (األرجنتين)

  إقليم األمريكتين   )بنما(زيليبيث فالفردي الدكتورة 
  إقليم جنوب شرق آسيا  السيد كيم تشانغ (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)

  إقليم جنوب شرق آسيا  ميشرا (نيبال)الدكتور برافين 
  اإلقليم األوروبي  الدكتور فيلياس جوناس غراباوسكاس (لتوانيا)

المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وٕايرلنـــدا ( الســـيدة ســـالي ديفيـــز
  )الشمالية

  اإلقليم األوروبي

  إقليم شرق المتوسط  (مصر) عدويالعادل  األستاذ
  إقليم شرق المتوسط  (المملكة العربية السعودية) زياد أحمد ميمشالدكتور 

  إقليم غرب المحيط الهادئ  )الصين( الدكتور رين مينغوي
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  معيار االختيار  العضو
  إقليم غرب المحيط الهادئ  الدكتور شيغيرو أومي (اليابان)

رئــــــــــيس المجلــــــــــس التنفيــــــــــذي (بحكــــــــــم   -  
  منصبه)

نائـــب رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي (بحكـــم   -  
  منصبه)

  
  غير الحكومية بالمنظمات المعنيةاللجنة الدائمة 

  
  من خمسة أعضاء. الدائمة تتألف اللجنة  -٣
  

  العضو
  (ماليزيا) الدكتور س. سوبرامانيمام

  غزمند بجتجا (ألبانيا) الدكتور
  الدكتور ريتشارد نشابي كاموي (ناميبيا)

  لفردي (بنما)الدكتورة زيليبيث فا
  الدكتور وليد عمار (لبنان)

  
  المؤسساتلجان 

  
  عضو المجلس التنفيذي  اللجنة/ هيئة االختيار  الجائزة

  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة مؤسسة ليون برنارد
  رئيس المجلس التنفيذي؛ نائب

من إحـدى الـدول  التنفيذي أحد أعضاء المجلس
  األعضاء في اإلقليم األوروبي

  

 راتشكو أوستوجيتشاألستاذ 
  (كرواتيا)

بــاريزو منحــة مؤسســة جــاك 
  الدراسية

  : رئيس المجلس التنفيذي؛ لجنة المؤسسة
  رئيس المجلس التنفيذي؛ نائب

هيئـــة اختيـــار الفـــائز: رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي؛ 
  أحد أعضاء لجنة المؤسسة

-  
  
-  

      
المنحــــــة الدراســــــية لمؤسســــــة 
إحســــــان دغرمجــــــي لصــــــحة 

  األسرة وجائزتها

  رئيس المجلس التنفيذي؛
  ؛، تركياالدولي، أنقرةممثل مركز األطفال 

  رئيس جامعة بيلكنت أو من يعينه

-  
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  عضو المجلس التنفيذي  اللجنة/ هيئة االختيار  الجائزة
أحــد أعضــاء المجلــس  رئــيس المجلــس التنفيــذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  ممثل المؤسس ؛التنفيذي
بوك  -جون مان السيد

  (جمهورية كوريا)
      

مؤسســــــــة اإلمــــــــارات جــــــــائزة 
  العربية المتحدة للصحة

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
ـــــس عضـــــو ـــــذي المجل ـــــدول  مـــــن إحـــــدى التنفي ال

  ؛ األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

الدكتور زياد أحمد ميمش 
  (المملكة العربية السعودية)

      
الكويـت جائزة مؤسسـة دولـة 

للبحـــوث فـــي مجـــال تعزيـــز 
  الصحة

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
ـــــس  عضـــــو ـــــذي مـــــن إحـــــدىالمجل ـــــدول  التنفي ال

  ؛األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

  عدوي (مصر)الاألستاذ عادل 

 –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
ووك التذكاريـــــــــــــة للصـــــــــــــحة 

  العمومية

رئــيس المجلــس التنفيــذي؛ أحــد أعضــاء المجلــس 
  التنفيذي؛ ممثل المؤسس

األســـــــــتاذة جـــــــــين هـــــــــالتون 
   (أستراليا)

  
  
  

=     =     =  


