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  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
  
  األمانةتقرير من 
  
  

طبقـــًا للنظـــام األساســـي للصـــندوق المشـــترك للمعاشــــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة، ووفقـــًا للقــــرار   -١
)، شكلت منظمة الصحة العالميـة لجنـة للمعاشـات التقاعديـة لمـوظفي المنظمـة وتتـألف مـن ١٩٤٩( ٤٩-٢ع  ص  ج

جمعية الصحة ثلثهم، ويعين المدير العام ثلثهم، وينتخب المشتركون  وتعين .تسعة أعضاء (وتسعة أعضاء بدالء)
فــي الصــندوق ثلــثهم. ومــدة العضــوية فــي اللجنــة ثــالث ســنوات، وحفاظــًا علــى االســتمرارية اُتخــذت ترتيبــات ُيقتصــر 
 بمقتضاها على تجديد ثلث األعضاء الذين تعينهم جمعية الصحة في وقت واحد. وقد ُروعي فـي جمعيـات الصـحة

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

  
   ٢٠١٣:١ عام من لمدة ثالث سنوات ابتداءً  السادسة والستونجمعية الصحة العالمية  

  
  :سنوات ثالث لمدة  )أ(

  
سادســة اثين، مــن وفــد تايلنــد فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الينســالــدكتور فيــروج تانغشارأو   -

  والستين، عضواً 
  

لعالميـة الدكتور محمود ن. فكري، من وفد اإلمارات العربية المتحدة في جمعية الصـحة ا  -
  ٢السادسة والستين، بديالً 

  
غ، مــــن وفــــد األرجنتــــين فــــي جمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة الســــيد أليخانــــدرو هينينــــ  -

  والستين، بديالً 
  

  :سنة واحدة لمدة  )ب(
  

ة سادسـتينا توبيماتاغي تولوبي، من وفد ساموا في جمعية الصحة العالميـة اليباالنالسيدة   -
  عضوًا لما تبقى من مدة عضويتها والستين، 
                                                           

 ).١١(٦٦ج ص عالمقرر اإلجرائي    ١

 .)٦٧/٥٠(انظر الوثيقة ج بعد ذلك في اللجنة ولن يعمل   ٢
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   ٢٠١٤:١ عام من ابتداءً  السابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
  

  :سنوات ثالث لمدة  )أ(
  

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

 فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين الـــدكتور داريـــن هنـــت، مـــن وفـــد نيوزيلنـــدا  -
جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة فــــي والــــدكتورة مــــريم أ. الجالهمــــة مــــن وفــــد البحــــرين 

  ضوين بديلينع والستين،
  

  :واحدة سنة لمدة  )ب(
  

، في جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتين ميشيل تايلهاديز، من وفد سويسراالدكتور   -
  ٢٠١٥عضوًا في المدة المتبقية من عضويته حتى أيار/ مايو 

  
   ً٢٠١٥:٢من عام  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون ابتداء  

  
ميشيل تايلهاديز، من وفد سويسـرا فـي جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين، الدكتور   -

  عضواً 
هينينغ المعينين من والعضو البديل السيد أليخاندرو  اثينينسالدكتور فيروج تانغشارأو وستنتهي مدة العضو   -٣

التاســعة والســتين. وباإلضــافة إلــى  جمعيــة الصــحة العالميــةباختتــام قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين 
الـذين عينتهمـا جمعيـة الصـحة العالميـة والـدكتورة مـريم أ. الجالهمـة  الدكتور داريـن هنـتذلك ستنتهي مدة عضوية 

 السابعة والستون كعضوين بديلين، ولن يعمال بعد ذلك في اللجنة.
  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
، عضـوًا فـي سـري النكـامـن وفـد  باليتا غوناراسنا ماهيباال،الدكتور قد ترغب جمعية الصحة في أن ترشح   -٤

  .٢٠١٩ثالث سنوات حتى أيار/ مايو  لمدة لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  
الــدكتور غيــراردو لــوبين يمــاموتو، مــن وفــد اليابـان، و  نـاوكو وقـد ترغــب جمعيــة الصـحة فــي ترشــيح الــدكتور  -٥

 لجنـة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي منظمـة الصـحة العالميـةفـي كولومبيـا، عضـوين بـديلين بورغوس برنال من وفد 
 .٢٠١٩ثالث سنوات حتى أيار/ مايو  لمدة

  
  

=     =     =  

                                                           
 ).١١(٦٧ج ص عالمقرر اإلجرائي    ١

 .)١٣(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي    ٢


