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  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 تعيـين ممثلـي المجلـس التقرير والشواغر التي يتعين ملؤها في كل لجنة. كما يتناول  والستين الثامنةالعالمية 
  .والستين التاسعةالتنفيذي في جمعية الصحة العالمية 

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

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

  
  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
عضــــوًا بواقــــع  ١٤لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة مــــن  تتــــألف ينبغــــي أن، ٢ق١٣١م تالقرار بــــ عمــــالً   -٣

ويجــب أن يكــون هنــاك عضــوا مكتــب، . التنفيــذي مــن بــين أعضــاء المجلــسيــتم اختيارهمــا عضــوين مــن كــل إقلــيم 
ويتم تعيينهما من جانب أعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة أو دورتين من دورات  رئيس المجلس وأحد نوابه،وهما:  أال

. ويعــّين األعضــاء فــي الحالــة األولــى (يمكــن التمديــد ســنة أخــرى إذا كانــا اليــزاالن عضــوين فــي المجلــس)اللجنــة، و 
. وينبغــي إجــراء التعيينــات الالحقــة، قــدر أقــربأيهمــا  ،لفتــرة ســنتين أو حتــى انقضــاء مــدة عضــويتهم فــي المجلــس

  و واحد من كل إقليم. أي بواقع عض ،اإلمكان، بهدف تجديد نصف عدد األعضاء المنتخبين في كل عام
  
  وفيما يلي أعضاء اللجنة في الوقت الحاضر:  -٤
  

  معيار االختيار  العضو
  اإلقليم األفريقي  )الديمقراطية الكونغو جمهورية( كوبا سشاييي موكينغالدكتور 
  اإلقليم األفريقي  شاغر

  إقليم األمريكتين   شاغر 
  إقليم األمريكتين   شاغر
  إقليم جنوب شرق آسيا  )نيبال( أدهيكاري راج خاغا السيد
  إقليم جنوب شرق آسيا  شاغر
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  معيار االختيار  العضو
 وأيرلنـدا العظمـى لبريطانيـا المتحـدة المملكـة( ديفيـز سالي السيدة

  )الشمالية
  اإلقليم األوروبي

  اإلقليم األوروبي  شاغر
  إقليم شرق المتوسط  (المملكة العربية السعودية)  عسيري مفرح بن عبداهللا الدكتور
  إقليم شرق المتوسط  شاغر
  إقليم غرب المحيط الهادئ  )الصين( مينغهوي رين الدكتور
  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
  )ألبانيا( بيجتجا غازمند الدكتور

  رنارد هاوفيكي (ناميبيا)بالدكتور 
  شاغر
  شاغر
  شاغر

    
  لجان المؤسسات

  
مؤسســة مــن مؤسســات الجــوائز والمــنح الدراســية. ويبــين الجــدول الــوارد أدنــاه  ١٣يتــولى المــدير العــام إدارة   -٦

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

  عضو المجلس التنفيذي  ختيار اال/ هيئة المؤسسة لجنة  الجائزة
  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة مؤسسة ليون برنارد

  رئيس المجلس التنفيذي؛ نائب
من إحـدى الـدول  التنفيذي أحد أعضاء المجلس

  األعضاء في اإلقليم األوروبي
  

  شاغر 
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  عضو المجلس التنفيذي  ختيار اال/ هيئة المؤسسة لجنة  الجائزة
منحــة مؤسســة جــاك بــاريزو 

  الدراسية
  : رئيس المجلس التنفيذي؛ لجنة المؤسسة

  رئيس المجلس التنفيذي؛ نائب
هيئـــة اختيـــار الفـــائز: رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي؛ 

  المؤسسةأحد أعضاء لجنة 

-  
  
-  

      
المنحــــــة الدراســــــية لمؤسســــــة 
إحســــــان دغرمجــــــي لصــــــحة 

  األسرة وجائزتها

  رئيس المجلس التنفيذي؛
  ؛ممثل مركز األطفال الدولي، أنقرة

  أو من يعينه ،، تركيارئيس جامعة بيلكنت

-  

      
أحــد أعضــاء المجلــس  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

 مفرح بن عبداهللا الدكتور
(المملكة العربية  عسيري

  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

  )مصر( العدوي عادل األستاذ

 –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
ووك التذكاريـــــــــــــة للصـــــــــــــحة 

  العمومية

المجلــس  أعضــاء أحــدرئــيس المجلــس التنفيــذي؛ 
  التنفيذي؛ ممثل المؤسس

  (أستراليا) باولز مارتن السيد

  
  

  والستين التاسعةتعيين 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 أكد المجلس التنفيذي مجدد 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
وقــد يرغــب المجلــس فــي النظــر فــي تعيــين الــرئيس وثالثــة مــن نوابــه األربعــة لتمثيــل المجلــس فــي جمعيــة الفرنســية. 
 .والستين التاسعةالعالمية  الصحة

  
  

=     =     =  


