
  ١٤١/١٠تم   المجلس التنفيذي    
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    EB141/10  من جدول األعمال المؤقت ٦-٧البند 
  
  
  

  ملء الشواغرلجان المجلس التنفيذي: 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

فـــي  أعضـــاءً يقـــدم هـــذا التقريـــر جـــدوًال يبـــين األعضـــاء الـــذين ســـيبقون ) ١٩٧٨( ٨ق٦١ت  معمـــًال بـــالقرار   -١
 ،والشــواغر التــي يتعــين ملؤهــا فــي كــل لجنــة الســبعينالمجلــس التنفيــذي بعــد اختتــام أعمــال جمعيــة الصــحة العالميــة 
مسـألة التقريـر . كما يتنـاول لجان المؤسساتو  نفيذيفيما يتعلق بلجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس الت

 ماهيبحكـم منصـب ينالمعّينـ ينوالعضـو  السـبعينالحاديـة و تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية 
  .في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي

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

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

  
  واإلدارةلجنة البرنامج والميزانية 

  
عضــوًا  ١٤لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة مــن  تتــألف ينبغــي أن، )٢٠١٢( ٢ق١٣١م تالقرار بــ عمــالً   -٣

ويجب أن يكون هناك عضوا مكتب، . التنفيذي من بين أعضاء المجلسيتم اختيارهما بواقع عضوين من كل إقليم 
جانب أعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة أو دورتين من دورات ويتم تعيينهما من  رئيس المجلس وأحد نوابه،وهما:  أال

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

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

  معيار االختيار  العضو
  اإلقليم األفريقي  شاغر
  شاغر
  شاغر

  اإلقليم األفريقي
  إقليم األمريكتين

(الجمهورية  وتيستااالدكتور فرانسيسكو نيفتالي فاسكيز ب
  الدومينيكية)

  إقليم األمريكتين 

  إقليم جنوب شرق آسيا  شاغر
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  معيار االختيار  العضو
  إقليم جنوب شرق آسيا  ليونبو تاندين وانغشوك (بوتان)

  اإلقليم األوروبي  )(فرنسا يهفال بنوااألستاذ 
  اإلقليم األوروبي  السيدة أوليفيا ويغزل (السويد)

  إقليم شرق المتوسط   شاغر
  إقليم شرق المتوسط  محمود الشياب (األردن)الدكتور 
  إقليم غرب المحيط الهادئ  وارت جيسامين (نيوزيلندا)ستيالدكتور 
  إقليم غرب المحيط الهادئ  شاغر

  رئيس المجلس التنفيذي (بحكم منصبه)  -   
  نائب رئيس المجلس التنفيذي (بحكم منصبه)  -   
  

  لجان المؤسسات
  
مؤسســة مــن مؤسســات الجــوائز والمــنح الدراســية. ويبــين الجــدول الــوارد أدنــاه  ١٣يتــولى المــدير العــام إدارة   -٥

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

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

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

  األعضاء في اإلقليم األوروبي

  شاغر

منحــة مؤسســة جــاك بــاريزو 
  الدراسية

  : رئيس المجلس التنفيذي؛ لجنة المؤسسة
  رئيس المجلس التنفيذي؛ نائب

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

-  
  
-  

      
المنحــــــة الدراســــــية لمؤسســــــة 
إحســــــان دغرمجــــــي لصــــــحة 

  األسرة وجائزتها

  رئيس المجلس التنفيذي؛
  ؛ممثل مركز األطفال الدولي، أنقرة

  أو من يعينه ،، تركيارئيس جامعة بيلكنت

-  

      
المجلــس أحــد أعضــاء  رئــيس المجلــس التنفيــذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  ممثل المؤسس ؛التنفيذي
  تيان كيم نغوين ةالدكتور 

  (فييت نام)
      

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

الدكتورة فائقة سعيد الصالح 
  (البحرين)
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  عضو المجلس التنفيذي  ختيار اال/ هيئة المؤسسة لجنة  الجائزة
جــــــــــائزة  - الكويــــــــــت دولــــــــــة 
 األحمــــــــــد صــــــــــباح الشــــــــــيخ
للبحــــــوث  الصــــــباح الجــــــابر
الرعاية الصحية  يفي مجال
   تعزيز الصحةو للمسنين 

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
ـــــس  عضـــــو ـــــذي مـــــن إحـــــدىالمجل ـــــدول  التنفي ال

  ؛األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

الدكتور محمود الشياب 
  (األردن) 

 –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
ووك التذكاريـــــــــــــة للصـــــــــــــحة 

  العمومية

المجلــس  أحــد أعضــاءرئــيس المجلــس التنفيــذي؛ 
  التنفيذي؛ ممثل المؤسس

 لزِ رو  جان ولينبالدكتورة 
  (الفلبين) أوبيال

  
  

 عضـوينوال السـبعينو  الحاديـة تعيين ممثلي المجلس التنفيذي فـي جمعيـة الصـحة العالميـة
  في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي منصبيهمابحكم  المعينين

  
، أن يمثـــل المجلـــس فـــي جمعيـــة الصـــحة رئـــيس )١٩٧٧( ٧ق٥٩ت  مقـــرر المجلـــس التنفيـــذي، فـــي القـــرار   -٦

 اً أكـد المجلـس التنفيـذي مجـدد) ١٩٧٨( ٨ق٦١ت  مالمجلس التنفيذي باإلضافة إلى ثالثة من أعضـائه. وفـي القـرار 
أو لى أن يتم اختيار الممثلين فـي جمعيـة الصـحة علـى أسـاس كفـاءتهم الشخصـية وحضـورهم فـي السـابق لواحـدة ع

لغـة عمـل أخـرى غيـر كمـا أكـد علـى أن يسـتخدم واحـد مـن ممثلـي المجلـس علـى األقـل  ،من جمعيات الصحةأكثر 
وثالثـة مـن نوابـه األربعـة لتمثيـل المجلـس وقـد يرغـب المجلـس فـي النظـر فـي تعيـين الـرئيس اإلنكليزية أو الفرنسية. 

فــي تعيينــه لتمثيـــل  مبــدئياً  ُينظــر الــرئيس الــذي لـــمنائــب ســيكون و  .الســـبعينو  الحاديــة العالميــة فــي جمعيــة الصــحة
نــة البرنــامج والميزانيــة منصــبه، فــي لج بحكــم معّينــاً عضــوًا المجلــس فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين، 

 نب رئيس المجلس التنفيذي. إلى جا واإلدارة
  
  

=     =     =  


