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    EB139/10 Add.1  من جدول األعمال ٢-٧البند 
  
  
  

  ملء الشواغرلجان المجلس التنفيذي: 
  
  

  من الرئيس اقتراحات
  
  

) بخصـوص الشـواغر التـي يتعـين ملؤهـا فـي مبينة بالخط العـريضتتضمن هذه الوثيقة اقتراحات الرئيس ( -١
. وسـوف يختـار المجلـس أيضـًا أعضـاء لجان المؤسسات: لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة و لجان المجلس التنفيذي

  .السبعينلتمثيله في جمعية الصحة العالمية 
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  

عضوًا، على النحو التالي: عضوان من كل إقلـيم مـن بـين  ١٤تتألف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من   -٢
  أعضاء المجلس باإلضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي ونائبه بحكم منصبيهما.

  
  معيار االختيار  العضو

  اإلقليم األفريقي  )الديمقراطية الكونغو جمهورية( كوبا سشاييي موكينغالدكتور 
  اإلقليم األفريقي  السيد عمر سيي (غامبيا)

  إقليم األمريكتين   الدكتور توماس فريدن (الواليات المتحدة األمريكية)
ـــة  ـــو رودريغـــيس مـــونيغرو (الجمهوري ـــدكتور نيلســـن أنتوني ال

  الدومينيكية)
  األمريكتين إقليم 

  إقليم جنوب شرق آسيا  رجاتانافين (تايلند)األستاذ راجاتا 
  جنوب شرق آسيا إقليم   ليونوبو تاندين وانغتشوك (بوتان)الدكتور 

  اإلقليم األوروبي  األستاذ بنوات فالت (فرنسا)
  األوروبي قليم اإل  السيدة أوليفيا ويغتسيل (السويد) 

  الدكتور علي سعد العبيدي (الكويت)
  (األردن)الدكتور علي حياصات 

  إقليم شرق المتوسط
  إقليم شرق المتوسط

  إقليم غرب المحيط الهادئ  )الصين( السيدة زانغ يانغ
  إقليم غرب المحيط الهادئ  الدكتور ستيوارت جيّسامين (نيوزيلندا)

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

  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
  

السيدة فيرونيكا إيغوريفنا 
سكفورتسوفا (االتحاد 

  الروسي)

منحــة مؤسســة جــاك بــاريزو 
  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؛
  ؛، تركياممثل مركز األطفال الدولي، أنقرة
  رئيس جامعة بيلكنت أو من يعينه

-  

      
  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

   ؛أحد أعضاء المجلس التنفيذي
  ممثل المؤسس

نغوين كيم تيان الدكتور 
  نام) (فييت

      
مؤسســــــــة اإلمــــــــارات جــــــــائزة 

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

  ؛ األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

الدكتورة فائقة سعيد الصالح 
  (البحرين)

      
الكويـت جائزة مؤسسـة دولـة 

للبحـــوث فـــي مجـــال تعزيـــز 
  الصحة

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

  ؛في إقليم شرق المتوسط األعضاء
  ممثل المؤسس

الدكتور علي حياصات 
  (األردن)

 –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
ووك التذكاريـــــــــــــة للصـــــــــــــحة 

  العمومية

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
  أحد أعضاء المجلس التنفيذي؛ 

  ممثل المؤسس

الـــدكتورة جانيـــت لوريتـــو غـــارين 
  (الفلبين)

  
  

=     =     =  


