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  A59/36  
  
  
  
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
  األمانةتقرير من 
  
  
  

 ٤٩-٢ع ص جق المشترك لمعاشات موظفي األمم المتحدة، ووفقاً للقرار         لصندول للنظام األساسي طبقاً    -١
الصادر عن جمعية الصحة العالمية الثانية، شكلت لجنة لمعاشات موظفي المنظمة تتألف من تـسعة أعـضاء                 

تعين منهم جمعية الصحة الثلث، ويعين المدير العام الثلث، وينتخب المـشتركون فـي              ) وتسعة أعضاء بدالء  (
 اتخذت ترتيبات يقتصر    ،ومدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، وحفاظاً على االستمرارية       . ق الثلث الباقي  الصندو

وقد روعـي فـي جمعيـات       . بمقتضاها على تجديد ثلث األعضاء الذين تعينهم جمعية الصحة في وقت واحد           
  .حة العالميةالصحة السابقة مبدأ تمثيل أقاليم المنظمة الستة في لجنة معاشات موظفي منظمة الص

  
  :وقد عين ممثلو جمعية الصحة التالية أسماؤهم من قبل  -٢
  

  ٢٠٠٣:١  عامجمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لمدة ثالث سنوات اعتباراً من  •
  

   جعفر محمد، من وفد عمان إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسينعليالدكتور   -
  

، وفد الدانمرك إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمـسين        جتريك، من   . ك. الدكتور ج   -
  كبديل

  
  ٢٠٠٤:٢ لمدة ثالث سنوات اعتباراً من عام نجمعية الصحة العالمية السابعة والخمسي  •
  

  الريفيير من وفد كندا إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسين. الدكتور ج  -  
  

   كبديل، إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسينيوسف من وفد ملديف. أ. الدكتور أ  -
  
  

                                                      
 ).٩(٥٦ع ص جالمقرر اإلجرائي    ١
 ).١١(٥٧ع ص جالمقرر اإلجرائي    ٢
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  ٢٠٠٥:١ن لمدة ثالث سنوات اعتباراً من عام  والخمسيالثامنةجمعية الصحة العالمية   •
  
  فيرابان من وفد موريشيوس إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين. السيدة ر  -
  
   كبديل، الصحة العالمية الثامنة والخمسينباترسون من وفد أستراليا إلى جمعية. السيدة ك  -
  

 والخمسين مدة عضوية العضو المعين من قبل جمعية         التاسعةوستنتهي باختتام جمعية الصحة العالمية        -٣
 والعضو البديل المعين من قبل جمعية الصحة        ،محمدعلي جعفر    والخمسين، الدكتور    السادسةالعالمية  الصحة  
 .جتريك. ك. الدكتور ج  والخمسين،السادسةالعالمية 

 
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
غونارسون . أ.  من وفد عمان كعضو والسيد دمحمدالدكتور علي جعفر قد ترغب الجمعية في ترشيح   -٤

 كعضو بديل في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية لمدة ثالث سـنوات               من وفد أيسلندا  
  .٢٠٠٩مايو /  أيارتنتهي في

 
 
  

=     =     =  
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