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  A67/50    
  
  
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  العالمية لموظفي منظمة الصحة

    
  األمانةتقرير من 

  
  
طبقـــًا للنظـــام األساســـي للصـــندوق المشـــترك للمعاشــــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة، ووفقـــًا للقــــرار   -١
، شـــكلت منظمـــة الصـــحة العالميـــة لجنـــة للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي المنظمـــة تتـــألف مـــن تســـعة ٤٩-٢ع  ص  ج

الصـحة ثلـثهم، ويعـين المـدير العـام ثلـثهم، وينتخـب المشـتركون فـي وتعين جمعيـة  .أعضاء (وتسعة أعضاء بدالء)
الصـــندوق ثلـــثهم. ومـــدة العضـــوية فـــي اللجنـــة ثـــالث ســـنوات، وحفاظـــًا علـــى االســـتمرارية اُتخـــذت ترتيبـــات ُيقتصـــر 
بمقتضاها على تجديد ثلث األعضاء الذين تعينهم جمعية الصحة في وقت واحد. وقد ُروعي فـي جمعيـات الصـحة 

  معاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية.الة مبدأ تمثيل أقاليم المنظمة الستة في لجنة السابق
  
  جمعيات الصحة المذكورة أدناه: جانبوقد ُعين ممثلو جمعية الصحة التالية أسماؤهم من   -٢

  
   ٢٠١١:١ عام من ابتداءً  الرابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
  

  لمدة ثالث سنوات:  (أ)
  

  ، من وفد غانا في جمعية الصحة العالمية الرابعة والستينراينكيد -بياهأ إبنزيرالدكتور   -
  

، مــن وفـــد ســاموا فــي جمعيـــة الصــحة العالميــة الرابعـــة توبيماتـــاغي تولــوبي الســيدة باالنتينــا  -
  والستين، بديالً 

  
  لمدة سنتين:  (ب)

  
، من وفد تايلند فـي جمعيـة الصـحة العالميـة الرابعـة والسـتين الدكتور فيروج تانغشارأونياثين  -

يوســف مــن وفــد ملــديف، وبالتحديــد  أ. عضــوًا فــي المــدة المتبقيــة مــن عضــوية الــدكتور أ.
  .٢٠١٣حتى أيار/ مايو 

  
   ٢٠١٢:٢ عام من ابتداءً لمدة ثالث سنوات  الخامسة والستون،جمعية الصحة العالمية  
  

  ٣الدكتور علي جعفر محمد، من وفد عمان في جمعية الصحية العالمية الخامسة والستين  -
                                                           

 ).٨(٦٤ع  ص  جالمقرر اإلجرائي     ١

 ).١٠(٦٥ع  ص  جالمقرر اإلجرائي     ٢

 .٢٠١٣في أيار/ مايو توفي الدكتور علي جعفر محمد     ٣
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، الدكتور ميشيل تايلهاديز، من وفد سويسرا فـي جمعيـة الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين  -
  بديالً 

  
   ٢٠١٣:١ عام من ابتداءً  السادسة والستونجمعية الصحة العالمية  

  
  :سنوات ثالث لمدة  )أ(
  

سادســة الــدكتور فيــروج تانغشــارأونياثين، مــن وفــد تايلنــد فــي جمعيــة الصــحة العالميــة ال  -
  والستين

  
محمــود فكــري مــن وفــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي جمعيــة الصــحة العالميــة  الــدكتور  -

  السادسة والستين، بديًال 
  

هينينــــغ مــــن وفــــد األرجنتــــين فــــي جمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة الســــيد أليخانــــدرو   -
  والستين، بديًال.

  
  :سنتين لمدة  )أ(
  

جمعيــــة الصــــحة العالميــــة  باالنتينــــا توبيماتــــاغي تولــــوبي، مــــن وفــــد ســــاموا فــــيالســــيدة   -
   هاعضويت عضوًا لما تبقى من مدةة والستين، سادسال

  
جمعيـــة  عينتـــهالـــذي  العضـــووالســـتين ســـتنتهي مـــدة عضـــوية  الســـابعةوباختتـــام جمعيـــة الصـــحة العالميـــة   -٣

العضــو الــذي عينتــه جمعيــة الصــحة أمــا ، دينكيــرا –الــدكتور إبنزيــر أبيــاه  وهــو الصــحة العالميــة الرابعــة والســتون،
مـع اختتـام جمعيـة الصـحة ، فسـتنتهي مـدة عضـوتها السـيدة باالنتينـا توبيماتـاغي تولـوبيالعالمية السادسة والستون، 
اللـذان عينتهمـا جمعيـة الصـحة السـيدة المـذكورة وال الـدكتور محمـود ن. فكـري  ولن تكـون .العالمية السابعة والستين

 ، متاحين بعد اآلن للعمل في اللجنة.كبديلين، ستونالعالمية السادسة وال
  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
، عضــوًا لمــدة ثــالث غانــا، مــن وفــد دينكيــرا -الــدكتور إبنزيــر أبيــاه أن ترشــحقــد ترغــب جمعيــة الصــحة فــي   -٤

، عضــوًا فــي سويســرامــن وفــد  ،الــدكتور ميشــيل تايلهــاديز أقــدم األعضــاء البــدالءو  ،٢٠١٧ســنوات حتــى أيــار/ مــايو 
 .٢٠١٥حتى أيار/ مايو ته عضويالمدة المتبقية من 

  
نيوزيلنــدا والــدكتورة مــريم ، مــن وفــد الــدكتور داريــن هنــت أيضــًا فــي أن ترشــح جمعيــة الصــحةقــد ترغــب و   -٥
للعمـــل فـــي لجنـــة  ٢٠١٧لمـــدة ثـــالث ســـنوات حتـــى أيـــار/ مـــايو ين بـــديلين عضـــو  وفـــد البحـــرين الجالهمـــة مـــن أ.

  .ةالمعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمي
  
 وقد ترغب جمعية الصحة العالمية في أن تحيي ذكرى الراحل الدكتور علي جعفر محمد العضو السابق  -٦

وقدم إسهامات كبيرة في عمل لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي  ٢٠١٣توفي في أيار/ مايو  من وفد عمان، الذي
  منظمة الصحة العالمية.

  
=     =     =  

                                                           
 ).١١(٦٥ع  ص  جالمقرر اإلجرائي     ١


