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  ١٢٥/٨م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٩ مارس/  آذار١٨   بعد المائة والعشرونالخامسةالدورة 

  EB125/8   من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 
  
  
  
  

  ملء الشواغر: لجان المجلس التنفيذي
  

  

  تقرير من األمانة
  
  
  

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

كما يتناول مسألة تعيـين ممثلـي المجلـس         .  والشواغر التي يتعين ملؤها في كل لجنة        والستين الثانيةالعالمية  
  . والستينالثالثةلصحة العالمية التنفيذي في جمعية ا

  
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                  
  . التنفيذي من النظام الداخلي للمجلس٢ادة المعين من قبل الحكومة المعنية وذلك وفقاً للم

  
  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
  وهي تتـألف   لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة   إنشاء   ،٤ق١١٤م ت ، في القرار     المجلس التنفيذي  قرر  -٣

ـ         إقليمعضواً أي بواقع عضوين من كل من         ١٤من   ضوان  باإلضافة إلى رئيس المجلس وأحد نوابه، وهما ع
 لفترة سنتين أو حتى انقضاء مدة عـضويتهم فـي            من بين أعضاء المجلس    ويعين األعضاء . بحكم منصبيهما 

وينبغي إجراء التعيينات الالحقة، قدر اإلمكان، بهدف تجديد نصف األعضاء المنتخبين . المجلس أيهما يأتي قبل  
  . في كل عام أي بواقع عضو واحد من كل إقليم
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  : أعضاء اللجنة في الوقت الحاضرا يليوفيم  -٤
  

  معيار االختيار  العضو

  اإلقليم األفريقي  )مالوي(ساالنيبوني . األستاذ ف

  اإلقليم األفريقي  شاغر

  إقليم األمريكتين   )جزر البهاما( ريجيس –داهل . الدكتورة م

  إقليم األمريكتين   شاغر

  وب شرق آسياإقليم جن  )بنغالديش(الحق . ر. م. ف. األستاذ أ

  إقليم جنوب شرق آسيا  شاغر

  اإلقليم األوروبي  )هنغاريا( كوكني .الدكتور م

  اإلقليم األوروبي  شاغر

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

  إقليم شرق المتوسط  شاغر

  إقليم غرب المحيط الهادئ  شاغر

  ادئإقليم غرب المحيط اله  شاغر

  )بحكم منصبه(رئيس المجلس التنفيذي   -  

  بحكم (أحد نواب رئيس المجلس التنفيذي   -  
  )منصبه

  
   غير الحكوميةبالمنظمات المعنيةاللجنة الدائمة 

  
  . من خمسة أعضاء الدائمةتتألف اللجنة  -٥
  

  العضو

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

  )بيرو(فاليغوس . السيد ك

  )عمان(الدكتور علي جعفر محمد 

  شاغر

  شاغر
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  لجان المؤسسات
  
ويبين الجـدول الـوارد     .  مؤسسة من مؤسسات الجوائز والمنح الدراسية      ١٥يتولى المدير العام إدارة       -٦

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

  عضو المجلس التنفيذي  هيئة االختيار/ اللجنة  الجائزة
  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة مؤسسة ليون برنارد

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

  األعضاء في اإلقليم األوروبي
  

  شاغر

منحة مؤسسة جاك باريزو    
  الدراسية

  رئيس المجلس التنفيذي؛ : اللجنة
  ب رئيس المجلس التنفيذي؛نوا

   التنفيذيأحد أعضاء المجلس

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

المملكة (السير ليام دونالدسون    
المتحدة لبريطانيـا العظمـى     

  )وأيرلندا الشمالية

المملكة (السير ليام دونالدسون    
المتحدة لبريطانيـا العظمـى     

  )ماليةوأيرلندا الش
      

المنحة الدراسية لمؤسـسة    
إحسان دغرمجي لـصحة    

  األسرة وجائزتها

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

-  

      
  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  أحد أعضاء المجلس التنفيذي
  ممثل المؤسس

 سـي   -ونـغ األستاذ سون مي  
  )جمهورية كوريا(

      
مؤسسة اإلمـارات   جائزة  

  العربية المتحدة للصحة
 رئيس المجلس التنفيذي؛ أحد أعضاء المجلس     

 الذي يمثل الدول األعضاء في إقلـيم        التنفيذي
   شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

الدكتور هشام عبـد الـسالم      
  )تونس(

      
ــة  ــسة دول ــائزة مؤس ج
الكويت للبحوث في مجال    

  يز الصحةتعز

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

  شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

الدكتور علي أحمد بن شـكر      
  )اإلمارات العربية المتحدة(

 – جونغ   يجائزة الدكتور ل  
ووك التذكاريــة للــصحة 

  العمومية

س  المجل أحد أعضاء ؛  رئيس المجلس التنفيذي  
  ؛ ممثل المؤسسالتنفيذي

  )ساموا(غيدلو . أ. السيدة ج
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  الستين والثالثةتعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية 
  
، أن يمثل المجلس في جمعية الصحة رئـيس المجلـس           ٧ق٥٩ت مقرر المجلس التنفيذي، في القرار        -٧

 علـى أن يـتم      اً أكد المجلس التنفيذي مجـدد     ٨ق٦١ت مار  وفي القر . التنفيذي باإلضافة إلى ثالثة من أعضائه     
اختيار الممثلين في جمعية الصحة على أساس كفاءتهم الشخصية وحضورهم في السابق لواحدة من جمعيـات                

لغة عمل أخرى غيـر     كما أكد على أن يستخدم واحد من ممثلي المجلس على األقل             ،الصحة أو أكثر من ذلك    
وقد يرغب المجلس في النظر في تعيين الرئيس وثالثة من نوابـه األربعـة لتمثيـل                . اإلنكليزية أو الفرنسية  

  .المجلس في جمعية الصحة
  
  
  

=     =     =  


