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  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
  
  المدير العام تقرير من

  
  

طبقًا للنظام األســـــــــــــاســـــــــــــي للصـــــــــــــندوق المشـــــــــــــترك للمعاشـــــــــــــات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، ووفقًا   -١
، شـــــــــكلت منظمة الصـــــــــحة العالمية لجنة للمعاشـــــــــات التقاعدية لموظفي المنظمة وتتألف من ٤٩-٢ع  ص  ج  للقرار

لثهم، ويعين المدير العام ثلثهم، وينتخب المشتركون وتعين جمعية الصحة ث .تسعة أعضاء (وتسعة أعضاء بدالء)
في الصـــــندوق ثلثهم. ومدة العضـــــوية في اللجنة ثالث ســـــنوات، وحفاظًا على االســـــتمرارية اُتخذت ترتيبات ُيقتصـــــر 
بمقتضــاها على تجديد ثلث األعضــاء الذين تعينهم جمعية الصــحة في وقت واحد. وقد ُروعي في جمعيات الصــحة 

  معاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية.التمثيل أقاليم المنظمة الستة في لجنة السابقة مبدأ 
  
  وقد ُعين ممثلو جمعية الصحة التالية أسماؤهم من جانب جمعيات الصحة المذكورة أدناه:  -٢

  
   ٢٠١٥:١جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون ابتداًء من عام  

  
  لمدة ثالث سنوات:  (أ)
  
ميشــيل تايلهاديز، من وفد ســويســرا في جمعية الصــحة العالمية الثامنة والســتين، الدكتور   -

  عضواً 
  
  ٢٠١٦:٢ة والستون ابتداًء من عام تاسعجمعية الصحة العالمية ال  

  
  لمدة ثالث سنوات:  (أ)
  
ســــــــــــري النكا في جمعية الصــــــــــــحة العالمية باليتا غوناراســــــــــــنا ماهيباال، من وفد الدكتور   -

  والستين، عضواً ة تاسعال
  

الدكتور ناوكو يماموتو، من وفد اليابان، والدكتور غيراردو لوبين بورغوس برنال من وفد   -
  بديلين ، عضوينوالستينفي جمعية الصحة العالمية التاسعة  كولومبيا
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  ٢٠١٧:١ون ابتداًء من عام سبعجمعية الصحة العالمية ال  
  

  لمدة ثالث سنوات:  (أ)
  
يماموتو، من وفد اليابان، والدكتور غيراردو لوبين بورغوس برنال من وفد  ناوكوالدكتور   -

  عضوينبوصفهما ، ينسبعكولومبيا في جمعية الصحة العالمية ال
  

أسعد حفيظ من وفد باكستان والدكتور بابا أمادو دياك من وفد السنغال والدكتور  الدكتور  -
 أعضاء ، بوصفهمينفي جمعية الصحة العالمية السبع أالن لودوفيك من وفد سري النكا

  بدالء
  

والستون مع ثامنة الذي عّينته جمعية الصحة العالمية ال ميشيل تايلهاديزالدكتور مدة عضوية وستنتهي   -٣
ناوكو  الدكتور السبعين. وباإلضافة إلى ذلك، لن يكون بمقدورالحادية و اختتام أعمال جمعية الصحة العالمية 

ة والستون بوصفه عضوًا بديًال، أن يعمل بعد تاسععينته جمعية الصحة العالمية ال يماموتو من وفد اليابان، الذي
  ذلك في اللجنة.

  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
أســـعد حفيظ من وفد باكســـتان والدكتور أالن لودوفيك من الدكتور  ترغب جمعية الصـــحة في أن ترشـــحقد   -٤

  .٢٠٢٠ حتى أيار/ مايو، بوصفهما عضوين لما تبقى من مدة عضويتهما النكاوفد سري 
  
تشـــيكو إيكيدا من وفد اليابان والدكتور كريســـتوف  الدكتوروقد ترغب أيضـــًا جمعية الصـــحة في أن ترشـــح   -٥

منظمة لمدة الفي لجنة المعاشـــــــــــات التقاعدية لموظفي بديلين  ا عضـــــــــــوينبوصـــــــــــفهم هوســـــــــــشـــــــــــيلد من وفد ألمانيا
 .٢٠٢١سنوات حتى أيار/ مايو  ثثال
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