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  ٦٢/٣٨ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٠   من جدول األعمال ٥-١٨البند 

  A62/38   
  
  
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
  األمانةتقرير من 
  
  
  

، ٤٩-٢ع ص جلمعاشات موظفي األمم المتحدة، ووفقاً للقرار       طبقاً للنظام األساسي للصندوق المشترك        -١
وتسعة أعـضاء   (لجنة لمعاشات موظفي المنظمة تتألف من تسعة أعضاء         جمعية الصحة العالمية الثانية     شكلت  
 تعين منهم جمعية الصحة الثلث، ويعين المدير العام الثلث، وينتخب المشتركون في الـصندوق الثلـث       .)بدالء
ة عضوية اللجنة ثالث سنوات، وحفاظاً على االستمرارية، اتخذت ترتيبات يقتصر بمقتضاها على             ومد. الباقي

وقد روعي في جمعيات الصحة السابقة مبـدأ     . تجديد ثلث األعضاء الذين تعينهم جمعية الصحة في وقت واحد         
  .تمثيل أقاليم المنظمة الستة في لجنة معاشات موظفي منظمة الصحة العالمية

  
  : جمعيات الصحة التاليةد عين ممثلو جمعية الصحة التالية أسماؤهم من قبلوق  -٢
  

  ٢٠٠٦:١ لمدة ثالث سنوات اعتباراً من عام والخمسون التاسعةجمعية الصحة العالمية   •
  
  الدكتور علي جعفر محمد من وفد عمان إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين  -
  
  من وفد أيسلندا إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين، كبديلغونارسون . أ. السيد د  -
  

  ٢٠٠٧:٢الستون لمدة ثالث سنوات اعتباراً من عام جمعية الصحة العالمية   •
  

  الريفيير من وفد كندا إلى جمعية الصحة العالمية الستين. الدكتور ج  -  
  

  المية الستين، كبديليوسف من وفد ملديف إلى جمعية الصحة الع. أ. الدكتور أ  -
  
  
  

                                                           
 ).٩(٥٩ع ص جالمقرر اإلجرائي     ١
 ).٩(٦٠ع ص جالمقرر اإلجرائي     ٢
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  ٢٠٠٨:١  عام لمدة ثالث سنوات اعتباراً منالحادية والستونجمعية الصحة العالمية   •
  

   من وفد غانا إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين دنكييرا-إبنيزر ابياهالدكتور   -
  

ة العالمية الحاديـة    إلى جمعية الصح  من وفد ساموا     بالنيتينا توبويماتاغي تويليوبي  الدكتور    -
  والستين، كبديل 

  
وستنتهي باختتام جمعية الصحة العالمية الثانية والستين مدة عضوية العضو المعين من قبـل جمعيـة           -٣

محمد، والعضو البديل المعين من قبـل جمعيـة الـصحة           . ج. الصحة العالمية التاسعة والخمسين، الدكتور أ     
 .غونارسون. أ. د دالعالمية التاسعة والخمسين، السي

  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
سييم مـن  . هوالدكتور  كعضو  الدكتور على جعفر محمد من وفد عمان      قد ترغب الجمعية في ترشيح        -٤

 كعضو بديل في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية لمدة ثالث سنوات تنتهي وفد النرويج 
  .٢٠١٢مايو / في أيار

  
  
  

=     =     =  

                                                           
 ).٩(٦١ع ص جالمقرر اإلجرائي     ١


