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 EB133/9  

نــة مــن لجــان 
معيـة الصـحة 
تعيـــين ممثلـــي 

جنـــة أو فريـــق 
أو  ذي يخلفــه

 خلي للمجلــس

ف مـن ي تتـأل
 نوابـه، بحكـم 
 قبــل اآلخــر. 
 كــل عــام أي 

م 
أبر/ نيسان ٨

  غر

جلــس وكــل لجن
تتـام أعمـال جم

مســـألة تعقريـــر 

ـو فـــي أي لج
الشــخص الــذ 

 النظــام الــداخ

ة واإلدارة، وهـي
لمجلـس وأحـد
س أيهمــا يــأتي 
لمنتخبــين فــي 

 ٨

ء الشواغ

ـن لجــان المج
فيـذي بعـد اختت

التقا يتنـــاول مـــ

لـــى أي عضـــو
نــة أو الفريــق

مــن ٢ للمــادة 

نـامج والميزانيـة
ة إلـى رئـيس ا
هم فــي المجلــس
د األعضــاء ال

ملءي: 

  ألمانة

 لكــل لجنــة مــ
ي المجلـس التنف
 كـــل لجنـــة. كم

  .ن

عل إذا تعـــذرت
ــي عمــل اللجن

وذلــك وفقــًا  ،

شـاء لجنـة البرن
جلـس باإلضـافة
مــدة عضــويته
ديــد نصــف عــ

 التنفيذي

قرير من األ
  
  
  

قريــر، بالنســبة
فـي ن أعضـاءً 

ين ملؤهـــا فـــي 
ة والستينبعسا

فإنـــه إمجلـــس 
يشــارك فــكور 

،كومــة المعنيــة

، إنش٤ق١١٤
 أعضـاء المج
حتــى انقضــاء م
ن، بهــدف تجدي

  

 مائة
  المؤقت

مجلس 

تق

يقــدم هــذا التق 
 الـذين سـيبقون
غر التـــي يتعـــي

السحة العالمية 

رج عليهـــا الم
 الفريــق المــذك

الحك ي تعينــه

  إلدارة
م تفـي القـرار 

 إقليم من بين
رة ســنتين أو ح
 قــدر اإلمكــان

 

 ي
بعد الم الثون

دول األعمال 

لجان الم

٨ق٦١ت  مرار 
بـين األعضـاء

والشـــواغ لســـتين
ي جمعية الصح

التـــي د ارســـة
ـاع اللجنــة أو

والــذي المجلــس 

والميزانية واإل
س التنفيـذي، ف
ضوين من كل
ألعضــاء لفتــر
نــات الالحقــة،
  ن كل إقليم. 

لس التنفيذ
الثالة و ثالثال 
من جدو ٢-٧

ل

ــالقرا  عمــًال ب
سات، جـدوًال يب

ســـة والسادالة 
س التنفيذي في

ـــًا للمما  ووفق
فـــي اجتمــا ركة

و البــديل فــي ا
  .ي

 البرنامج وا
قرر المجلـس 

ضوًا بواقع عض
يهما. ويعــّين ا
ي إجــراء التعيين
عضو واحد من

المجل  
الدورة 
٧البند    

  
  
  

  
  

١- 
المؤسس
العالميـــة
المجلس

  
٢ - 

المشــار
العضــو
التنفيذي

  
لجنة 

  
٣- 
عض ١٤

منصــبي
وينبغــي
بواقع ع
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  وفيما يلي أعضاء اللجنة في الوقت الحاضر:  -٤
  

  معيار االختيار  العضو
  اإلقليم األفريقي  )الكاميرون(ارتين بايي لوكونغ مالدكتور 
  اإلقليم األفريقي  شاغر
  األمريكتين إقليم   )رودريغو راينا (المكسيكالسيد 
  إقليم األمريكتين   شاغر
  إقليم جنوب شرق آسيا  جمشيد محمد (ملديف) أ. الدكتور
  إقليم جنوب شرق آسيا  شاغر
  اإلقليم األوروبي  ا)بلجيك(ديرك كويبرس  الدكتور
  اإلقليم األوروبي  شاغر
  إقليم شرق المتوسط  شاغر
  إقليم شرق المتوسط  شاغر

  إقليم غرب المحيط الهادئ  (ماليزيا) السيد ليو تيونغ الي
  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
  تيونغ الي (ماليزيا)السيد ليو 

  الدكتور بي ثيت خين (ميانمار)
  شاغر
  شاغر
  شاغر
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  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

  رئيس المجلس التنفيذي؛ ائبن
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؛ ائبن

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

-  
  
-  

      
المنحــــــة الدراســــــية لمؤسســــــة 
إحســــــان دغرمجــــــي لصــــــحة 

  األسرة وجائزتها

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

-  

      
أحــد أعضــاء المجلــس  رئــيس المجلــس التنفيــذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  ممثل المؤسس ؛التنفيذي
  شاغر

      
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

  شاغر

      
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

القحطاني الدكتور عبد اهللا 
  (قطر)

 –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
ووك التذكاريـــــــــــــة للصـــــــــــــحة 

  العمومية

رئــيس المجلــس التنفيــذي؛ أحــد أعضــاء المجلــس 
  التنفيذي؛ ممثل المؤسس

(بـابوا غينيـا باسكوي كيـز السيد 
   الجديدة)
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  ة والستينبعالساتعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية 

  
، أن يمثـــل المجلـــس فـــي جمعيـــة الصـــحة رئـــيس المجلـــس ٧ق٥٩ت  مالمجلـــس التنفيـــذي، فـــي القـــرار  قـــرر  -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. 
 .ة والستينبعالعالمية السا الصحة
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