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  ١ إضافة ١٢١/٧م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٧ مايو/  أيار٢٥  الحادية والعشرون بعد المائةالدورة 

  EB121/7 Add.1   من جدول األعمال ٤-٦البند 
  
  
  
  

  العضوية: لجان المجلس التنفيذي
  
  

  
 الشواغر في لجان    بخصوص ملء ) المبينة أدناه بالبنط األسود   (تتضمن هذه الوثيقة اقتراحات الرئيس        -١

 وقد  .الستينالحادية و  في جمعية الصحة العالمية      ، وبخصوص األعضاء الذين يمثلون المجلس     المجلس التنفيذي 
  .اعتمد المجلس هذه االقتراحات في جلسته الثانية

  
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية
  
 .تتألف اللجنة الدائمة من خمسة أعضاء  -٢
  

  األعضاء

  )مدغشقر (جان لوي. ر. الدكتور ر

  )بيرو(كالديرون  يبيريكو . جالدكتور 

  )آذربيجان(شيرالييف . ك. الدكتور أ

  )بوتان(رابغيي . ت. السيد س

  )الصين(الدكتور رين مينغوي 

  
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  
اً، بواقع عضوين من كل إقلـيم مـن أقـاليم            عضو ١٤تتألف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من         -٣

 ويعين األعضاء لوالية مدتها     .لمجلس التنفيذي، بحكم منصبيهما   االمنظمة الستة إلى جانب رئيس ونائب رئيس        
  .ومن المقترح في هذا الصدد أن يعين المجلس الدكتور مازا من السلفادور .سنتان
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  األعضاء

  )ليبيريا(غوينيغالي . ت. الدكتور و

  )مالي(يوبا . م. زالدكتور 

  )الواليات المتحدة األمريكية(وبي نأغو. الدكتور ج

  )المكسيك(بايلون غونزاليز . السيد م

  )أفغانستان (صالحي. س. أالدكتور 

  )تونس(الدكتور هشام عبد السالم 

  )الدانمرك (فيسكر.  جالسيد

  *)البرتغال(بيريرا ميغيل .  جاألستاذ

  )سري النكا(دي سيلفا . س. السيد ن

  )إندونيسيا(فاضلة سوباري .  سةالدكتور

  )نيوزيلندا(هودغسون . السيد ب

  )اليابان(شينوزاكي . هالدكتور 

  
  لجان المؤسسات

  
ويبين الجدول الوارد   .  مؤسسة من مؤسسات الجوائز والمنح الدراسية      ١٤ إدارة   ة العام ةتولى المدير ت  -٤

  . مجلس التنفيذي أعضاء فيها كما يبين الشواغر ذات الصلةأدناه اللجان أو الهيئات التي يعين ال
  

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

  نواب رئيس المجلس التنفيذي؛
 من إحدى الدول     التنفيذي أحد أعضاء المجلس  

  األعضاء في اإلقليم األوروبي
  

  )تركيا(أيادين . األستاذ س

منحة مؤسسة جاك باريزو    
  الدراسية

  رئيس المجلس التنفيذي؛ : اللجنة
  نواب رئيس المجلس التنفيذي؛

   التنفيذيأحد أعضاء المجلس

رئيس المجلس التنفيـذي؛    : هيئة اختيار الفائز  
  أحد أعضاء لجنة المؤسسة

  السير ليام دونالدسون 
المملكة المتحدة لبريطانيـا    (

  )العظمى وأيرلندا الشمالية
  

  

                                                      
 .حدة حتى انتهاء العضوية في المجلس التنفيذيلفترة والية تبلغ سنة وا    *
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  أعضاء المجلس التنفيذي  هيئة االختيار/ اللجنة  الجائزة
المنحة الدراسية لمؤسـسة    
إحسان دغرمجي لـصحة    

  األسرة وجائزتها

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

-  

      
  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  ؤسسممثل الم؛ أحد أعضاء المجلس التنفيذي
  السيد سون ميونغ ساي 

  )جمهورية كوريا(
      

مؤسسة اإلمـارات   جائزة  
  العربية المتحدة للصحة

رئيس المجلس التنفيذي؛ أحد أعضاء المجلس      
الدول األعضاء في إقلـيم     التنفيذي من إحدى    

  ممثل المؤسس؛ شرق المتوسط

  الدكتور هشام عبد السالم 
  )تونس(

      
ــة  ــسة دول ــائزة مؤس ج

بحوث في مجال   الكويت لل 
  تعزيز الصحة

هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسـسة دولـة        
: الكويت للبحوث في مجال تعزيـز الـصحة       

رئيس المجلس التنفيذي؛ أحد أعضاء المجلس      
 إقلـيم   من إحدى الدول األعضاء في    التنفيذي  

  ممثل المؤسس؛ شرق المتوسط

  الدكتور علي أحمد بن شكر 
  )اإلمارات العربية المتحدة(

  
  

  الستينالحادية وممثلو المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية 
  

  معيار االختيار  العضو

  رئيسال  ساداسيفان. الدكتور ب

  نائب رئيس  غوينيغالي. ت. الدكتور و

  نائب رئيس  جاكسونز. فالدكتور 

  نائب رئيس  ميغويل. أ. السيد أ
  
 
  

=     =     =  


