
  ١٣٥/٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ نيسان/ أبريل ٤  بعد المائة الثالثونو  الخامسةالدورة 
    EB135/6  من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 

  
  
  

  ملء الشواغرلجان المجلس التنفيذي: 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

يقــدم هــذا التقريــر، بالنســبة لكــل لجنــة مــن لجــان المجلــس وكــل لجنــة مــن لجــان  ٨ق٦١ت  معمــًال بــالقرار   -١
فـي المجلـس التنفيـذي بعـد اختتـام أعمـال جمعيـة الصـحة  المؤسسات، جـدوًال يبـين األعضـاء الـذين سـيبقون أعضـاءً 

مسألة تعيين ممثلي المجلس التقرير يتناول  والشواغر التي يتعين ملؤها في كل لجنة. كما والستين السابعةالعالمية 
  .والستين الثامنةالتنفيذي في جمعية الصحة العالمية 

  
ـــًا للممارســـة  - ٢ علـــى أي عضـــو فـــي أي لجنـــة أو فريـــق  فإنـــه إذا تعـــذرتالتـــي درج عليهـــا المجلـــس  ووفق

أو العضــو  يخلفــهيشــارك فــي عمــل اللجنــة أو الفريــق الشــخص الــذي فـــي اجتمــاع اللجنــة أو الفريــق  المشــاركة
  .التنفيذي من النظام الداخلي للمجلس ٢وذلك وفقًا للمادة  ،الحكومة المعنية والذي تعينهالبديل في المجلس 

  
  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
عضـوًا  ١٤لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من  أن تتألف، ٤ق١١٤م تقرر المجلس التنفيذي، في القرار   -٣

عضوين من كل إقليم من بين أعضاء المجلس باإلضـافة إلـى رئـيس المجلـس وأحـد نوابـه، بحكـم منصـبيهما.  بواقع
. وينبغـي إجـراء التعيينــات أقـربأيهمـا  ،ويعـّين األعضـاء لفتـرة سـنتين أو حتــى انقضـاء مـدة عضـويتهم فـي المجلــس

أي بواقـع عضـو واحـد مـن كـل  ،امالالحقة، قدر اإلمكان، بهدف تجديد نصف عدد األعضاء المنتخبين فـي كـل عـ
  إقليم. 

  
  وفيما يلي أعضاء اللجنة في الوقت الحاضر:  -٤
  

  معيار االختيار  العضو
  اإلقليم األفريقي  شاغر
  اإلقليم األفريقي  شاغر

  إقليم األمريكتين   برانيت (األرجتين) و بيبوالدكتور توماس أغوست
  إقليم األمريكتين   شاغر

   السيد كيم تشانغ مين
  (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) 

  إقليم جنوب شرق آسيا

  إقليم جنوب شرق آسيا  شاغر
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  اإلقليم األوروبي  توانيا)ياس غرابوسكاس (لفيليوس جون
  اإلقليم األوروبي  شاغر

  إقليم شرق المتوسط  (مصر) عادل عدويألستاذ ا
  إقليم شرق المتوسط  شاغر

  إقليم غرب المحيط الهادئ  (اليابان)الدكتور شيغيرو أومي 
  إقليم غرب المحيط الهادئ  شاغر

  رئيس المجلس التنفيذي (بحكم منصبه)  -  
  نائب رئيس المجلس التنفيذي (بحكم منصبه)  -  

  
  

  غير الحكومية بالمنظمات المعنيةاللجنة الدائمة 
  
  من خمسة أعضاء. الدائمة تتألف اللجنة  -٥
  

  العضو
  عمار (لبنان)الدكتور وليد 

  (ماليزيا) الدكتور ساثاسيفام سابرامانيام
  كاموي (ناميبيا) تشارد تشابييالدكتور ر 

  الدكتورة زليبيث فالفردي (بنما)
  شاغر

    
  لجان المؤسسات

  
مؤسســة مــن مؤسســات الجــوائز والمــنح الدراســية. ويبــين الجــدول الــوارد أدنــاه  ١٥يتــولى المــدير العــام إدارة   -٦

  كما يبين الشواغر ذات الصلة.  أعضاءهااللجان أو الهيئات التي يعّين المجلس التنفيذي 
  

  عضو المجلس التنفيذي  اللجنة/ هيئة االختيار  الجائزة
  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة مؤسسة ليون برنارد

  س المجلس التنفيذي؛رئي نائب
من إحـدى الـدول  التنفيذي أحد أعضاء المجلس

  األعضاء في اإلقليم األوروبي
  

 راتشكو أوستوجيتشاألستاذ 
  (كرواتيا)

منحــة مؤسســة جــاك بــاريزو 
  الدراسية

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

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

-  
  
-  
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  عضو المجلس التنفيذي  اللجنة/ هيئة االختيار  الجائزة
المنحــــــة الدراســــــية لمؤسســــــة 
إحســــــان دغرمجــــــي لصــــــحة 

  األسرة وجائزتها

  رئيس المجلس التنفيذي؛
  ؛، تركياممثل مركز األطفال الدولي، أنقرة
  رئيس جامعة بيلكنت أو من يعينه

-  

      
المجلــس أحــد أعضــاء  رئــيس المجلــس التنفيــذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  ممثل المؤسس ؛التنفيذي
وك ب -مان جونالدكتور 

  (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 ممش 
  السعودية)(المملكة العربية 

      
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

  شاغر

 –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
ووك التذكاريـــــــــــــة للصـــــــــــــحة 

  العمومية

المجلــس  أحــد أعضــاءرئــيس المجلــس التنفيــذي؛ 
  التنفيذي؛ ممثل المؤسس

  شاغر

  
  

  والستين الثامنةتعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية 
  
، أن يمثـــل المجلـــس فـــي جمعيـــة الصـــحة رئـــيس المجلـــس ٧ق٥٩ت  مقـــرر المجلـــس التنفيـــذي، فـــي القـــرار   -٧

على أن يـتم اختيـار  اً المجلس التنفيذي مجددأكد  ٨ق٦١ت  مالتنفيذي باإلضافة إلى ثالثة من أعضائه. وفي القرار 
مــن جمعيــات أو أكثــر الممثلــين فــي جمعيــة الصــحة علــى أســاس كفــاءتهم الشخصــية وحضــورهم فــي الســابق لواحــدة 

لغـــة عمـــل أخـــرى غيـــر اإلنكليزيـــة أو كمـــا أكـــد علـــى أن يســـتخدم واحـــد مـــن ممثلـــي المجلـــس علـــى األقـــل  ،الصـــحة
ظــر فــي تعيــين الــرئيس وثالثــة مــن نوابــه األربعــة لتمثيــل المجلــس فــي جمعيــة وقــد يرغــب المجلــس فــي النالفرنســية. 
 .والستين الثامنةالعالمية  الصحة

  
  

=     =     =  


