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 ملء الشواغر: لجان المجلس التنفيذي
 

 

 تقرير من األمانة
 
 
 

جنة من لجان المجلس وكل لجنة مـن لجـان           يقدم هذا التقرير، بالنسبة لكل ل      ٨ق٦١ت معمالً بالقرار    -١
المؤسسات، جدوالً يبين األعضاء الذين سيبقون أعضاء في المجلس التنفيذي بعد اختتام أعمال جمعية الصحة               

كما يتناول مسألة تعيين ممثلي المجلـس       .  والخمسين والشواغر التي يتعين ملؤها في كل لجنة        التاسعةالعالمية  
 .الستين العالمية التنفيذي في جمعية الصحة

 
والجدير بالذكر أن العادة التي درج عليها المجلس تحتم أنه إذا تعذر على أي عضو في أي لجنـة                  -٢

أو فريق الحضور، يشترك فـي اجتماع اللجنة أو الفريق المذكور خلفه أو العضو البديل فـي المجلـس                  
 . التنفيذيام الداخلي للمجلس من النظ٢المعين من قبل الحكومة المعنية وذلك وفقاً للمادة 

 
 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

 
 مـن    وهي تتـألف    لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة    ،٤ق١١٤م ت ، في القرار     المجلس التنفيذي  أنشأ -٣
عضواً أي بواقع عضوين من كل من أقاليم المنظمة الستة باإلضافة إلى رئيس المجلس وأحد نوابه، وهما                  ١٤

ويعين األعضاء لفترة سنتين أو حتى انقضاء مدة عضويتهم في المجلس أيهما يأتي             . ن بحكم منصبيهما  عضوا
وينبغي إجراء التعيينات الالحقة، قدر اإلمكان، بهدف تجديد نصف األعضاء المنتخبين في كل عـام أي                . قبل

 . بواقع عضو واحد من كل إقليم من أقاليم المنظمة
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 :أعضاء اللجنة في الوقت الحاضر وفيما يلي -٤
 

 معيار االختيار العضو

 اإلقليم األفريقي شاغر

 اإلقليم األفريقي )رواندا(يو نتاووكوليريا. د .الدكتور ج

 إقليم األمريكتين  شاغر

 إقليم األمريكتين  )جامايكا(جونور . أ. السيد ج

 إقليم شرق المتوسط شاغر

 إقليم شرق المتوسط )العراق(ح  محمد صاليالسيد عبد المطلب عل

 اإلقليم األوروبي شاغر

 اإلقليم األوروبي )البرتغال( بيريرا ميغيل .األستاذ ج

 إقليم جنوب شرق آسيا شاغر

 إقليم جنوب شرق آسيا )بوتان(سنغاي . الدكتور  ج

 إقليم غرب المحيط الهادئ شاغر

 ئإقليم غرب المحيط الهاد )تونغا(تانغي . الدكتور ف

 )بحكم منصبه (رئيس المجلس التنفيذي - 

 )بحكم منصبه (أحد نواب رئيس المجلس التنفيذي - 
 

 اللجنة الدائمة للمنظمات غير الحكومية
 
 . من خمسة أعضاء الدائمةتتألف اللجنة -٥
 

 العضو

 )آذربيجان(شيرالييف . ك .السيد أو

 شاغر

 شاغر

 شاغر

 شاغر
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 لجان المؤسسات
 
ويبين الجـدول الـوارد     .  مؤسسة من مؤسسات الجوائز والمنح الدراسية      ١٤ولى المدير العام إدارة     يت -٦

 . أدناه اللجان أو الهيئات التي يعين المجلس التنفيذي أعضاء فيها كما يبين الشواغر ذات الصلة
 

 الشواغر هيئة االختيار/ اللجنة الجائزة

 رئيس المجلس التنفيذي؛ جائزة مؤسسة دارلنغ
 نواب رئيس المجلس التنفيذي؛

 رئيس لجنة الخبراء المعنية بالمالريا

- 

   
 رئيس المجلس التنفيذي؛ جائزة مؤسسة ليون برنارد

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

 األعضاء في اإلقليم األوروبي
 )يغ، لكمسبرغ كون-هانسن . الدكتور د(

- 

   
منحة مؤسسة جاك باريزو    

 الدراسية
 رئيس المجلس التنفيذي؛ : اللجنة

 نواب رئيس المجلس التنفيذي؛
  التنفيذيأحد أعضاء المجلس

 )نيكواليسكو، رومانيا. إي .األستاذ م(

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

 )، رومانياواليسكونيك. إي .األستاذ م(

- 
 
 
 

- 

   
المنحة الدراسية لمؤسـسة    
إحسان دغرمجي لـصحة    

 األسرة وجائزتها

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

- 

   
ــة  ــسة دول ــائزة مؤس ج
الكويت للبحوث في مجال    

 تعزيز الصحة

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

رئيس المجلس التنفيذي؛ أحد أعضاء المجلس      
 الذي يمثل إقليم شرق المتوسطالتنفيذي 

 ؛)البحرين، الدكتورة ندى عباس حفاظ(
 ممثل المؤسس

- 

   
 رئيس المجلس التنفيذي؛ جائزة ساساكاوا للصحة

 أحد أعضاء المجلس التنفيذي
 ؛)ي، تونغاغتان. فالدكتور (

 ممثل المؤسس

- 
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 الشواغر هيئة االختيار/ اللجنة الجائزة
مؤسسة اإلمارات العربية   

 المتحدة للصحة
رئيس المجلس التنفيذي؛ أحد أعضاء المجلس      
الذي يمثل الدول األعضاء في إقلـيم شـرق         

، الـدكتورة نـدى عبـاس حفـاظ        (المتوسط
 ؛)البحرين

 ممثل المؤسس

- 

 
 

 الستينثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية تعيين مم
 
، أن يمثل المجلس في جمعية الصحة رئـيس المجلـس           ٧ق٥٩ت مقرر المجلس التنفيذي، في القرار       -٧

 أكد المجلس التنفيذي مجـددا علـى أن يـتم           ٨ق٦١ت موفي القرار   . التنفيذي باإلضافة إلى ثالثة من أعضائه     
ة الصحة على أساس كفاءتهم الشخصية وحضورهم في السابق لواحدة من جمعيـات             اختيار الممثلين في جمعي   

كما أكد على أن يستخدم واحد مـن        . ليس بالضرورة من بين أعضاء مكتب المجلس      الصحة أو أكثر من ذلك و     
وقد يرغب المجلس في النظـر فـي        . لغة عمل أخرى غير اإلنكليزية أو الفرنسية      ممثلي المجلس على األقل     

 . الرئيس وثالثة من نوابه األربعة لتمثيل المجلس في جمعية الصحةتعيين
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