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  ١ إضافة ١٢٥/٨م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٩ مايو/  أيار٢٣   بعد المائةالخامسة والعشرونالدورة 

  EB125/8 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 
  
  
  
  

  ملء الشواغر: لجان المجلس التنفيذي
  
  

  مقترحات من الرئيس
  
  

فيمـا يتعلـق    ) وهي ترد بالخط األسـود الثخـين      (ا الرئيس   تحتوي هذه الوثيقة على مقترحات قدمه       -١
وسيتولى المجلس أيضاً اختيار أعـضاء ليمثلـوه فـي    . بالشواغر التي يتعين ملؤها في اللجان التابعة للمجلس   

   . والستينالثالثةجمعية الصحة العالمية 
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  
 عضواً بواقع عضوين من كل من أقـاليم المنظمـة           ١٤واإلدارة من   تتألف لجنة البرنامج والميزانية       -٢

  .الستة باإلضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي وأحد نوابه بحكم منصبيهما
  

  معيار االختيار  العضو

  اإلقليم األفريقي  )مالوي(ساالنيبوني . األستاذ ف

  اإلقليم األفريقي  )النيجر(دجيبو . الدكتور أ

  إقليم األمريكتين   )جزر البهاما(ريجيس  - داهل.  مةالدكتور

  إقليم األمريكتين   )البرازيل(باس . م. الدكتور ب

  إقليم جنوب شرق آسيا  )بنغالديش(حق . ر. م. ف. األستاذ أ

  إقليم جنوب شرق آسيا  )الهند(ديال . السيد ن

  اإلقليم األوروبي  )هنغاريا(كوكيني . السيد م

  اإلقليم األوروبي  )فرنسا(هوسان . الدكتور د

  إقليم شرق المتوسط  )اإلمارات العربية المتحدة(الدكتور علي بن شكر 

  إقليم شرق المتوسط  )عمان (جعفر محمدالدكتور على 

  إقليم غرب المحيط الهادئ  )اليابان(أومي . الدكتور س

  إقليم غرب المحيط الهادئ  )نيوزيلندا(ريال . السيد ت

  )بحكم منصبه(ي رئيس المجلس التنفيذ  -  

  )بحكم منصبه(أحد نواب رئيس المجلس التنفيذي   -  
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  اللجنة الدائمة للمنظمات غير الحكومية
  
  . من خمسة أعضاء الدائمةتتألف اللجنة  -٣
  
  

  العضو

  )سان تومي وبرينسيبي(دي كارفالهو . م. الدكتور ج

  )بيرو(فاليخوس . السيد ك

  )عمان(الدكتور علي جعفر محمد 

  )بنغالديش(حقّ . ر. م. ف. ستاذ أاأل

  )ساموا(غيدلو . أ. السيدة ج
  
  

  لجان المؤسسات
  
  . من جوائز المؤسسات ومنحها الدراسية١٥المدير العام هو المسؤول عن إدارة   -٤
  

  عضو المجلس التنفيذي  هيئة االختيار/ اللجنة  الجائزة

ئـيس المجلـس    رئيس المجلس التنفيذي؛ نواب ر      جائزة مؤسسة ليون برنارد
التنفيذي؛ عضو المجلس التنفيذي الذي يمثل إحدى 

  الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

 أبابي .الدكتور إي
  )جمهورية مولدوفا(
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