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  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
  
  المدير العام تقرير من

  
  

طبقًا للنظام األســــــــــــــاســــــــــــــي للصــــــــــــــندوق المشــــــــــــــترك للمعاشــــــــــــــات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، ووفقًا   -١
، شــــــــــّكلت منظمة الصــــــــــحة العالمية لجنة للمعاشــــــــــات التقاعدية لموظفي المنظمة وتتأّلف من ٤٩-٢ع  ص  ج  للقرار

وتعّين جمعية الصـــحة ثلث األعضـــاء، ويعّين المدير العام ثلثهم، وينتخب  .تســـعة أعضـــاء (وتســـعة أعضـــاء بدالء)
المشــتركون في الصــندوق ثلثهم. ومدة العضــوية في اللجنة ثالث ســنوات، وحفاظًا على االســتمرارية اتُِّخذت ترتيبات 

ر بمقتضــاها على تجديد ثلث األعضــاء الذين تعّينهم جمعية الصــحة في وقت واحد. وقد ُرو  عي في جمعيات ُيقتصــَ
  معاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية.الالصحة السابقة مبدأ تمثيل أقاليم المنظمة الستة في لجنة 

  
 وقد ُعيِّن ممثلو جمعية الصحة التالية أسماؤهم من جانب جمعيات الصحة المذكورة أدناه:  -٢

  
  ٢٠١٦:١ابتداًء من عام  لمدة ثالث سنوات جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون  

  
ة تاســــعجمعية الصــــحة العالمية ال لدىســــري النكا باليتا غوناراســــنا ماهيباال، من وفد الدكتور   -

  ؛والستين، عضواً 
  

الــدكتور نــاوكو يمــاموتو، من وفــد اليــابــان، والــدكتور غيراردو لوبين بورغوس برنــال من وفــد   -
  ، عضوين بديلين؛والستينجمعية الصحة العالمية التاسعة  لدى كولومبيا

  
  ٢٠١٧:٢ون ابتداًء من عام سبعجمعية الصحة العالمية ال  

  
  لمدة سنتين:  (أ)

  
، والــدكتور غيراردو لوبين بورغوس برنــال من وفــد ٣نــاوكو يمــاموتو، من وفــد اليــابــانالــدكتور   -

لما تبّقى من مدة  عضــــــــــــوينبوصــــــــــــفهما ، ينســــــــــــبعجمعية الصــــــــــــحة العالمية ال لدىكولومبيا 
عضـــــــــــــــويتهمــا حتى اختتــام أعمــال جمعيــة الصـــــــــــــــحــة العــالميــة الثــانيــة والســـــــــــــــبعين في أيــار/ 

  ؛٢٠١٩  مايو
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 .٢٠١٨، لم يعد بمقدور الدكتور ناوكو ياماموتو أن يعمل باللجنة في عام ٧١/٣٨جكما أشير في الوثيقة    ٣
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  لمدة ثالث سنوات:  (ب)
  

أســــــــعد حفيظ من وفد باكســــــــتان والدكتور بابا أمادو دياك من وفد الســــــــنغال والدكتور  الدكتور  -
أعضــــاء  ، بوصــــفهمينجمعية الصــــحة العالمية الســــبع لدىأالن لودوفيك من وفد ســــري النكا 

  ؛٢٠٢٠بدالء حتى اختتام أعمال جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في أيار/ مايو 
  

 ٨٢٠١:١ون ابتداًء من عام سبعحادية والجمعية الصحة العالمية ال  
  

  لمدة سنتين:  (أ)
  

جمعية  لدى ســـــريالنكامن وفد  لودوفيكآالن والدكتور  أســـــعد حفيظ من وفد باكســـــتانالدكتور   -
لما تبّقى من مدة عضـــــويتهما حتى  عضـــــوينبوصـــــفهما ، ينحادية والســـــبعالصـــــحة العالمية ال

  ؛٢٠٢٠مايو  اختتام أعمال جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في أيار/
  

  لمدة ثالث سنوات:  (ب)
  

جمعية  لدى ألمانيامن وفد  كريســتوف هاوشــيلدان والدكتور اليابمن وفد  شــييكو إيكيدا الدكتور  -
ا عضـــــــوين بديلين حتى اختتام أعمال جمعية ، بوصـــــــفهمينســـــــبعحادية والالصـــــــحة العالمية ال

  .٢٠٢١مايو  الصحة العالمية الرابعة والسبعين في أيار/
  

 ،ونبعالسي عّينته جمعية الصحة العالمية الذالدكتور غيراردو لوبين بورغوس برنال، مدة عضوية وستنتهي   -٣
بابا أمادو  الدكتور السبعين. وباإلضافة إلى ذلك، لن يكون بمقدورالثانية و مع اختتام أعمال جمعية الصحة العالمية 

ون بوصفه عضوًا بديًال، أن يعمل بعد ذلك في بعالسعّينته جمعية الصحة العالمية  دياك من وفد السنغال، الذي
  اللجنة.

  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
كولومبيا، بوصـــــفه من وفد  يراردو لوبين بورغوس برنالالدكتور غ ترغب جمعية الصـــــحة في أن ترشـــــحقد   -٤

اختتام أعمال جمعية الصـــــــــحة ســـــــــنوات حتى   منظمة لمدة ثالثالفي لجنة المعاشـــــــــات التقاعدية لموظفي عضـــــــــوًا 
  .٢٠٢٢ أيار/ مايو العالمية الخامسة والسبعين في

  
بوصفه عضوًا بديًال  سيراليونمن وفد أرثر ويليامز  الدكتوروقد ترغب أيضًا جمعية الصحة في أن ترشح   -٥

اختتام أعمال جمعية الصــــــــــحة العالمية  ســــــــــنوات حتى  منظمة لمدة ثالثالفي لجنة المعاشــــــــــات التقاعدية لموظفي 
 .٢٠٢٢أيار/ مايو  الخامسة والسبعين في
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