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   ٢٠١١:١ عام لمدة ثالث سنوات اعتبارًا من الرابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
  

  من وفد غانا إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين راينكيد -بياهأ إيبينزيرالدكتور   -
  

 الرابعــــةوفــــد ســــاموا إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة مــــن  تولــــوبي باالنتينــــا توبويماتاغــــايالســــيدة   -
  والستين، كبديل 

  
ـــدكتور   - ـــد، كعضـــو للمـــدة المتبقيـــة مـــن عضـــوية ال الـــدكتور فيـــروج تانغشـــارأويناثين مـــن وفـــد تايلن

  .يوسف أ. أ.
  
لــي عالــدكتور  والســتين مــدة عضــوية كــل مــن العضــو لخامســةاوســتنتهي باختتــام جمعيــة الصــحة العالميــة   -٣

  المعينين من ِقَبل جمعية الصحة العالمية الثانية والستين.ييم س .هلدكتور ا، والعضو البديل جعفر محمد
  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
الــــدكتور و كعضــــو  لــــي جعفــــر محمــــد مــــن وفــــد ُعمــــانعالــــدكتور فــــي ترشــــيح  معيــــة الصــــحةجقــــد ترغــــب   -٤
كعضــو بــديل فــي لجنــة المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة لمــدة  مــن وفــد سويســراايلهــاديز ت م.

  .٢٠١٥تهي في أيار/ مايو ثالث سنوات تن
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