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  لجان المجلس التنفيذي:
  ملء الشواغر

  
  

  اقتراحات من الرئيس
  
 
ن ملؤها في ) بخصوص الشواغر التي يتعيّ بالخط العريض نةً مبيّ ن هذه الوثيقة اقتراحات الرئيس (تتضمّ   -١

. وسوف يختار المجلس أيضًا : لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ولجان المؤّسساتالتالية لجان المجلس التنفيذي
 .٢٠٢٠ة والسبعين في عام لثالثالتمثيله في جمعية الصحة العالمية  أعضاءً 

  
  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
عضـــوًا، على النحو التالي: عضـــوان من كل إقليم من بين  ١٤ف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من تتألّ   -٢

  بحكم منصبيهما.أعضاء المجلس باإلضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي ونائبه 
  

  معيار االختيار  العضو
  اإلقليم األفريقي  )غابون( السيد مارتين إسونو ندوتومو

  (زامبيا) كيندي ماالما الدكتور 
  السيد نيلو دياتز فيلهو (البرازيل)

  )شيلي( باتريسيو هيريراالسيد 
  نايال فريد مويلويك (إندونيسيا) ةدكتور ال األستاذة

  اإلقليم األفريقي
  األمريكتين إقليم

  إقليم األمريكتين
  إقليم جنوب شرق آسيا

  )بنغالديش( السيد زاهد ماليكي
  السيد بيورن كوميل (ألمانيا)

  إقليم جنوب شرق آسيا
  اإلقليم األوروبي

  اإلقليم األوروبي  )إسرائيل( إتامار غروتو األستاذ
  إقليم شرق المتوسط  ) تونس( سونيا بن شيخالدكتورة 

  )(السودان محمد عثمانسارة  دكتورةال
  السيدة زهانغ يانغ (الصين)

  إقليم شرق المتوسط
  إقليم غرب المحيط الهادئ

  إقليم غرب المحيط الهادئ  )أستراليا( بيوتشامبالسيدة غلينيس 
  رئيس المجلس التنفيذي (بحكم منصبه)  -  
  نائب رئيس المجلس التنفيذي (بحكم منصبه)  -  
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  لجان المؤسسات
  

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

  رئيس المجلس التنفيذي؛ نواب
ــاء المجلس ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ من إحــدى  التنفيــذي أحــد أعضـ

  الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

  السيد دافيد سيرغيينكو 
  (جورجيا)

      
ــة  ــ ــســ ــ ــية لمؤســ ــ المنحة الدراســ

ـــان  ــ ـــ ـــحة إحسـ ـــ ــ دغرمجي لصـ
  األسرة وجائزتها

  رئيس المجلس التنفيذي؛
  ، تركيا؛ممثل مركز األطفال الدولي، أنقرة

  نهأو من يعيّ  ، تركيا،رئيس جامعة بيلكنت

  
-  

      
أحد أعضاء المجلس  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  سل المؤسّ ممثّ  ؛التنفيذي
  الم بين مينالدكتور 

  )سنغافورة(

ــة اإلمارات جائزة  ـــ ــ ـــ ــســ ــ ــ ـــ ــ مؤسـ
  العربية المتحدة للصحة

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
ــاء المجلس ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  إحــدىمن  التنفيــذي أحــد أعضـ

  ؛ الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  سل المؤسّ ممثّ 

   سونيا بن شيخالدكتورة 
  (تونس)

 دولة الكويت ةمؤســســجائزة 
ـــال تعزيز  ــ للبحوث في مجــ

   الصحة

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
ــاء المجلس ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  من إحــدى التنفيــذي أحــد أعضـ

  ؛الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  سل المؤسّ ممثّ 

الدكتورة سارة محمد عثمان 
  (السودان) 

 –جـــائزة الـــدكتور لي جونغ 
ــة  ـــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة للصـ ــذكـــاريـ ووك التـ

  العمومية

المجلس  أحد أعضاءرئيس المجلس التنفيذي؛ 
  سل المؤسّ التنفيذي؛ ممثّ 

 سايا ماو بيوكاال الدكتور
  )تونغا(

ــــديال  ـــانـ ـــون مــ ــ ـــ ــ ـــ ــائزة نيلســ جـــ
  لتعزيز الصحة

ــــه األول المجلس التنفيذيرئيس  ــ ؛ ونائب رئيســ
ــاء المجلس التنفيــذي  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ من إحــدى أحــد أعضـ
  الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي

  شاغر
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