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شـين الـدكتور 

  يط الهادئ،

ي تعيـين الـدكتو

غـرب المحـيط ا
  نفيذي.

شروع القرار ال

 الصحة العالم

غرب الم

سو كمدير إقليم

الرفـي دورتهـا 
جنـة الـداخلي،

  ١ي:

  ور،

ميًا لغرب المحي

جلـس التنفيــذي
 

اإلقليميـة لغنـة 
ي للمجلس التن

ى النظر في مش

دستور منظمة

قليمي لغ
  
  

س - شين يونغ

حـيط الهـادئ ف
نظـام اللج مـن 
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من الدستور ٥٢

   الداخلي،

مديرًا إقليمي سو

قتـرح علـى المج
  .٢٠١٤راير 

  ي
قـرار اللجنـفي 

 النظام الداخلي

ذا الصدد، إلى

من د ٥٢مادة 

  

 مائة
 ل المؤقت

دير اإلق

الية للدكتور ش

ميـة لغـرب المح
٥١ـة والمـادة 

واعتمدتجديدة، 

،  

٢تبارها المادة 

من نظامها  ٥

س -شين يونغ 

قيير العـام أن 
شباط/ فبرا ١ 

س التنفيذي
ي في النظر ف

من  ٤٨ لمادة

، في هذكذلك 
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تباره أحكام الم
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بعد الم الثون

جدول األعمال

يين المد

مدة الوالية الحا
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اللجنـة اإلقليم 
لصـحة العالميـ

لمدة والية جئ 

لجنة اإلقليمية،
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٥١للمادة  طبقاً 

شالدكتور  رشح

المـدي مـنطلب 
اعتبارًا منت 
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لغــرب المحــيط الهــادئ فــي دورتهــا اللجنــة اإلقليميــة الصــادر عــن ترشــيح الوٕاذ يضــع فــي اعتبــاره 
  ،الرابعة والستين

  
شـباط/  ١سـو مـديرًا إقليميـًا لغـرب المحـيط الهـادئ اعتبـارًا مـن  –الدكتور شين يونـغ مجددًا  يعين  -١
  ؛٢٠١٤اير فبر 
  
سـو لمـدة خمـس سـنوات اعتبـارًا مــن  -إصـدار عقـد للـدكتور شـين يونـغ  فـي المـدير العـاميفـّوض   -٢
  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.٢٠١٤شباط/ فبراير  ١
  

  
  

=     =     = 


