
  
  
  
  
  
  
  

  ٢-١ج إ د    الدورة االستثنائية األولى  
  ٢٠٠٦ نوفمبر /تشرين الثاني ٩

  SSA1.2    من جدول األعمال  ٢-٢البند 
  
  
  

  عقد المدير العام
  
  
  

  جمعية الصحة العالمية،الدورة االستثنائية األولى ل
  

  أوالً
  

  ، العالمية من النظام الداخلي لجمعية الصحة١٠٩ من الدستور والمادة ٣١عمالً بالمادة   
  

  العقد الذي يحدد شروط أحكام التعيين في منصب المدير العام وراتبه ومكافآته األخرى؛على  توافق  
  

 من نظامها الـداخلي فيمـا       ١٠٨ من نظامها الداخلي، بالمادة      ١٢٢ العمل، وفقاً ألحكام المادة      توقف
  كتورة مارغريت تشان؛يتعلق بفترة والية المدير العام، وذلك بغرض تحديد فترة والية الد

  
 وأن تنتهي فـي     ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ٤ أن تبدأ فترة والية الدكتورة مارغريت تشان في          تقرر  

  ؛٢٠١٢يونيو /  حزيران٣٠
  

  ثانياً
  

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة،١١٢عمالً بالمادة   
  

ة أمر توقيـع هـذا العقـد باسـم           الصحة العالمي  الدورة االستثنائية األولى لجمعية    رئيس   تفوض إلى   
  .المنظمة

  
  ٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٩، العامة الثانيةالجلسة 

  ٢/الحرفيةالمحاضر / ١ج إ د  
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  قد المدير العامع
  
 بين منظمـة الـصحة      وستة عام ألفين    نوفمبر/ التاسع من تشرين الثاني    في هذا اليوم     هذا العقد أبرم    
 فيما يلي بالمدير    اويشار إليه  (الدكتورة مارغريت تشان  وطرف أول،   )  يلي بالمنظمة  ويشار إليها فيما  (العالمية  

  .طرف ثان) العام
  

  بما أن  
  

 من دستور المنظمة تنص على أن المدير العام للمنظمة تعينـه جمعيـة الـصحة                ٣١المادة    )١(
ويـشار إليـه فيمـا يلـي        (فيذي   على ترشيح المجلس التن    ءبنا) ويشار إليها فيما يلي بجمعية الصحة     (العالمية  
  حسب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛) بالمجلس

  
وأن المدير العام قد رشح حسب األصول من قبل المجلس وقامت جمعية الصحة بتعيينه فـي                 )٢(

خمس سنوات وخمسة أشهر وسبعة      لمدة   ستة عام ألفين و   نوفمبر/ التاسع من تشرين الثاني   جلستها المنعقدة في    
  .ن يوماًوعشري

  
  :، تم االتفاق بموجب هذا العقد على ما يليوإشهاداً على هذا

  
 يناير عام ألفـين وسـبعة     / من كانون الثاني   من الرابع ابتداء   منصبهيتولى المدير العام مهام       )١(  :أوالً
  .هاء هذا العقدوهو التاريخ المحدد النتهاء التعيين والنت عشر ي عام ألفين وإثنيونيو/ حزيران من الثالثين حتى

  
يمارس المدير العام، تحت سلطة المجلس، وظـائف المـسؤول التقنـي واإلداري األعلـى                 )٢(  

تسندها إليه جمعية الـصحة    التي  المنظمة وتلك  الدستور ولوائح  للمنظمة، كما يضطلع بالواجبات التي يحددها  
  .أو يسندها إليه المجلس

  
وليس لـه علـى     . م األساسي للموظفين بقدر ما تسري عليه      يخضع المدير العام ألحكام النظا      )٣(  

األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق                   
وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بأي عمل أو أن يمارس أي نشاط يتعارض مـع                   . بالمنظمة

  .واجباته في المنظمة
  

يتمتع المدير العام، خالل فترة التعيين، بكل االمتيازات والحـصانات المرتبطـة بمنـصبه                )٤(  
  .بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى التدابير المتصلة بذلك في الحاضر أو المستقبل

  
يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبلّغ المجلس كتابياً برغبته في االستقالة بموجب إشـعار                  )٥(  

مدته ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضاء فترة                 
  .اإلشعار المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد

  
 على اقتراح المجلس وبعد االستماع إلى المدير العام، أن تنهي هذا            ءيحق لجمعية الصحة، بنا     )٦(  

العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبلّغ المدير العام بذلك كتابـة                  
  .قبل موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل
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 يتقاضى المدير العام من المنظمـة       يناير عام ألفين وسبعة   / بع من كانون الثاني   الرا من   ءابتدا  )١(  :ثانيا
 دوالراً أمريكيـاً، قبـل االسـتقطاع        خمسة وأربعـون   مائة و  تسع عشر ألفا و   وسبعةراتباً سنوياً قدره مائتان     

 دوالراً  ستونو وأربعة مائة   ست ألفا و  أربعة وخمسون قدره مائة و  ) يدفع شهرياً (الضريبي، يحقق راتباً صافياً     
 وسبعة وثالثون ألفاً وخمس مائة وثالثة وأربعون دوالراً أمريكيـاً         مائة  (أمريكياً في السنة وفق نسب المعيلين       

  .يعادل هذا المبلغ بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد أو ما) وفق نسب غير المعيلين
  

عتادة المقررة للموظفين بموجب الئحة الموظفين، يحصل       باإلضافة إلى العالوات والبدالت الم      )٢(  
المدير العام على بدل تمثيل قدره عشرون ألف دوالر أمريكي سنوياً أو ما يعادلها بأية عملة أخرى يتم االتفاق                   

ينـاير عـام ألفـين      /  الرابع من كانون الثاني    عليها بين طرفي هذا العقد، ويدفع هذا البدل شهرياً اعتباراً من          
ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البدل للوفاء بمتطلبات التمثيـل المرتبطـة بواجباتـه                 . بعةوس

ويحق له الحصول على البدالت المسموح باستردادها مثل بدالت السفر ونفقات االنتقال التي تـسدد               . الرسمية
فر في مهمة رسمية أو لقضاء إجـازة فـي          عند التعيين وعند تغيير المقر الرسمي وانتهاء التعيين أو عند الس          

  .الوطن
  

تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قبـل جمعيـة                  :ثالثا
أي حكم يخص الصحة بناء على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين 

  .ظفين تقرر جمعية الصحة تطبيقه على الموظفين الموجودين في الخدمةشروط استخدام المو
  

إذا ظهر أي خالف في تفسير مواد هذا العقد أو أي نزاع يتعلق به دون التمكن من تسويته بالتفاوض                     :رابعا
  .أو االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه

  
  .وقّع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أعالهوإثباتا لما تقدم   

  
  

  ................................  .......................................  

  الدورة االستثنائية األولىرئيس    المدير العام    
  جمعية الصحة العالميةل  
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