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  االختيار معيار  العضو
  الهادئ المحيط غرب إقليم  )ياماليز ( الي تيونغ ليو الدكتور

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

ــــد تــــم  * ــــرة انتهــــاء لحــــين واحــــدة ســــنة التمدي  فــــي العضــــوية فت
  التنفيذي المجلس

  

  
  

  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة
  
  .أعضاء خمسة من الدائمة اللجنة تتألف  -٣
  

  العضو
  )ماليزيا( الي تيونغ ليو الدكتور
  )أرمينيا( بابلويان وفيتشنيسا أرا األستاذ

  مافال (إكوادور)فانس ج. لسيدة ا
  )ميانمار( خين ثيت بي الدكتور
  )سيشيل( فالنتين برنارد الدكتور

  
  

  المؤسسات لجان
  
  

  التنفيذي المجلس عضو  االختيار هيئة/ اللجنة  الجائزة
 المجلــس رئــيس نــواب التنفيــذي؛ المجلــس رئــيس  برنارد ليون مؤسسة جائزة

 إحـــدى مـــن التنفيـــذي المجلـــس عضـــو التنفيـــذي؛
  األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول

  

 أوستوجيتش راجكو األستاذ
  )كرواتيا(

 المجلـــــــس عضـــــــو التنفيـــــــذي؛ المجلـــــــس رئـــــــيس  للصحة ساساكاوا جائزة
  الجائزة مؤسس ممثل التنفيذي؛

 نيامدافا خوريلباتار الدكتور
  )منغوليا(

      
 اإلمــــــــارات مؤسســــــــة جــــــــائزة
  للصحة المتحدة العربية

 المجلـــــــس عضـــــــو التنفيـــــــذي؛ المجلـــــــس رئـــــــيس
 إقلـــيم فــي األعضــاء الـــدول إحــدى مــن التنفيــذي

  الجائزة مؤسس ممثل المتوسط؛ شرق

   ناشر ثابت. ج السيد
  )اليمن(



  EB131/7 Add.1 Rev.1    ١ تنقيح ١افة إض ١٣١/٧ت  م

3 

  التنفيذي المجلس عضو  االختيار هيئة/ اللجنة  الجائزة
      

 الكويـت دولـة مؤسسـة جائزة
 تعزيـــز مجـــال فـــي للبحـــوث
  الصحة

 المجلـــــــس عضـــــــو التنفيـــــــذي؛ المجلـــــــس رئـــــــيس
 إقلـــيم فــي األعضــاء الـــدول إحــدى مــن التنفيــذي

  الجائزة مؤسس ممثل المتوسط؛ شرق

 القحطاني اهللا عبد الدكتور
  )قطر(

 – جونــغ لــي الــدكتور جــائزة
 للصـــــــــــــحة التذكاريـــــــــــــة ووك

  العمومية

 المجلـــــــس عضـــــــو التنفيـــــــذي؛ المجلـــــــس رئـــــــيس
  الجائزة مؤسس ممثل التنفيذي؛

 غراهام-ماكستون مياج السيد
   )الجديدة غينيا بابوا(

  
  
  

=     =     =  


