
 

  ١٤٥/٩تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ١١  بعد المائة األربعونو  الخامسةالدورة 
    EB145/9  من جدول األعمال المؤقت ٥-٦البند 

  
  
  

  لجان المجلس التنفيذي: 
  ملء الشواغر

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  

في  أعضــــــــــــاءً يقدم هذا التقرير جدوًال يبين األعضــــــــــــاء الذين ســــــــــــيبقون ) ١٩٧٨( ٨ق٦١ت  معمًال بالقرار   -١
والشــــــواغر التي يتعين ملؤها في كل  ية والســــــبعينالثان المجلس التنفيذي بعد اختتام أعمال جمعية الصــــــحة العالمية

التقرير لجان المؤســــســــات. كما يتناول و  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيفيما يتعلق بلجنة البرنامج والميزانية  ،لجنة
المعّينين بحكم  ينة والســـــــــبعين والعضـــــــــو الثالث مســـــــــألة تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصـــــــــحة العالمية

  .منصبيهما في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي
  
على أي عضــــــــــــــــو في أي لجنة أو فريق  فإنه إذا تعذرتالتي درج عليها المجلس  ةووفقًا للممارســــــــــــــــ  -٢

ــــــــــــــــــي اجتماع اللجنة أو الفريق  المشـــاركة أو العضـــو  يشـــارك في عمل اللجنة أو الفريق الشـــخص الذي يخلفهفـ
  .نفيذيالت من النظام الداخلي للمجلس ٢وذلك وفقًا للمادة  ،الحكومة المعنية والذي تعينهالبديل في المجلس 

  
  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
عضـــــــــــــــوًا   ١٤لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من  ينبغي أن تتألف، )٢٠١٢( ٢ق١٣١م تالقرار عمًال ب  -٣

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

. ويعّين األعضاء لفترة اللجنة، وفي الحالة األولى (يمكن التمديد سنة أخرى إذا كانا اليزاالن عضوين في المجلس)
التعيينات الالحقة، قدر اإلمكان، . وينبغي إجراء أقربأيهما  ،ســــنتين أو حتى انقضــــاء مدة عضــــويتهم في المجلس

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

  معيار االختيار  العضو
  اإلقليم األفريقي  شاغر
  شاغر
  )برازيل(الفيلهو ز تيدا نيلو السيد

  اإلقليم األفريقي
  إقليم األمريكتين

  إقليم األمريكتين   شاغر
  إقليم جنوب شرق آسيا  الدكتورة نيال فريد مويلويك (إندونيسيا)األستاذة 
  إقليم جنوب شرق آسيا  شاغر
  اإلقليم األوروبي  ا)ألماني( بيورن كومميل السيد
  اإلقليم األوروبي  شاغر

  إقليم شرق المتوسط  ) ناالسود( سيد  بحر إدريس أبو قردةال
  إقليم شرق المتوسط  شاغر

  إقليم غرب المحيط الهادئ  ن)لصي(ا السيد زانغ يانغ
  إقليم غرب المحيط الهادئ  شاغر

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

  
  لجان المؤسسات

  
مؤســــســــة من مؤســــســــات الجوائز والمنح الدراســــية. ويبين الجدول الوارد أدناه  ١٣يتولى المدير العام إدارة   -٥

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

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

  رئيس المجلس التنفيذي؛ نائب
من إحدى الدول  التنفيذي أحد أعضــــاء المجلس

  األعضاء في اإلقليم األوروبي

السيد دافيد سيرغيينكو 
  (جورجيا)

      
المنحة الدراســــــية لمؤســــــســــــة 
إحســـــــــان دغرمجي لصـــــــــحة 

  األسرة وجائزتها

  رئيس المجلس التنفيذي؛
  ؛ممثل مركز األطفال الدولي، أنقرة

  أو من يعينه ، تركيا،بيلكنترئيس جامعة 

  
-  

      
أحد أعضــــــــاء المجلس  رئيس المجلس التنفيذي؛  جائزة ساساكاوا للصحة

  ممثل المؤسس ؛التنفيذي
  شاغر
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  عضو المجلس التنفيذي  االختيار هيئة  /المؤسسة لجنة  الجائزة
مؤســــــــــــســــــــــــة اإلمارات جائزة 

  العربية المتحدة للصحة
  رئيس المجلس التنفيذي؛ 

الــــدول  من إحــــدى التنفيــــذي المجلس عضـــــــــــــــو
  ؛ األعضاء في إقليم شرق المتوسط

  ممثل المؤسس

  شاغر

الكويـت دولــة مؤســـــــــــــــســــــــــــــــة 
جــائزة  -لتعزيز الصــــــــــــــــحــة 

 األحمد صــــــــــــــــباح الشــــــــــــــــيخ
للبحوث في  الصباح الجابر
الرعاية الصــــــــــــــــحيـة  يمجال

   تعزيز الصحةو للمسنين 

  رئيس المجلس التنفيذي؛ 
الــــدول  التنفيــــذي من إحــــدىالمجلس  عضـــــــــــــــو

  ؛األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  ممثل المؤسس

السيد الخير النور المبارك 
  (السودان)عبداهللا 

 –جـــائزة الـــدكتور لي جونغ 
ووك التـــذكـــاريـــة للصـــــــــــــــحـــة 

  العمومية

المجلس  أحد أعضــــــــاءرئيس المجلس التنفيذي؛ 
  التنفيذي؛ ممثل المؤسس

  شاغر

جـــــائزة نيلســـــــــــــــون مـــــانـــــديال 
  لتعزيز الصحة

؛ ونائب رئيســـــــــــــــه األول المجلس التنفيذيرئيس 
عضـــو المجلس أحد أعضـــاء المجلس التنفيذي؛ 

التنفيذي من إحدى الدول األعضــــــــاء في اإلقليم 
  األفريقي

  شاغر

  
  

والســـــبعين والعضـــــوين  ةالثالث تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصـــــحة العالمية
  فيذيالمعينين بحكم منصبيهما في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التن

  
، أن يمثــل المجلس في جمعيــة الصـــــــــــــــحــة رئيس )١٩٧٧( ٧ق٥٩ت  مقرر المجلس التنفيــذي، في القرار   -٦

 اً أكد المجلس التنفيذي مجدد) ١٩٧٨( ٨ق٦١ت  مالمجلس التنفيذي باإلضـــــافة إلى ثالثة من أعضـــــائه. وفي القرار 
أو على أن يتم اختيار الممثلين في جمعية الصـــحة على أســـاس كفاءتهم الشـــخصـــية وحضـــورهم في الســـابق لواحدة 

لغة عمل أخرى غير كما أكد على أن يســـــــــتخدم واحد من ممثلي المجلس على األقل  ،من جمعيات الصـــــــــحةأكثر 
ثة من نوابه األربعة لتمثيل المجلس وقد يرغب المجلس في النظر في تعيين الرئيس وثالاإلنكليزية أو الفرنســـــــــــــــية. 

وسيكون نائب الرئيس الذي لم ُينظر مبدئيًا في تعيينه لتمثيل المجلس  .والسبعين ةالثالث العالمية في جمعية الصحة
ة والســـبعين، عضـــوًا معّينًا بحكم منصـــبه، في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة إلى الثالث في جمعية الصـــحة العالمية

 رئيس المجلس التنفيذي. جانب 
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