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 امــر العــديـب المــمنص
  
  

  دــقـودة العــسـم
  
  
بهــذه الوثيقـة مســودة عقـد كــي ينظـر المجلــس التنفيـذي فــي شـروط تعيــين المـدير العــام. ويسـتند نــص  ُترفـق -١

ويتضــمن التعــديالت المدخلــة علــى  ١مســودة هــذا العقــد إلــى العقــد الســابق الــذي أوصــى المجلــس جمعيــة الصــحة بــه
 ٢٠١٢.٢المكافآت منذ عام 

 
فـــي الترتيبـــات التقاعديـــة لجنـــة الخدمـــة المدنيـــة الدوليـــة والجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وبنـــاًء علـــى نظـــر  -٢

الخاصــة بــالموظفين فــي الوظــائف غيــر المصــنفة فــي رتــب وتبعــًا للــنهج الــذي اعتمــده المجلــس التنفيــذي فــي دوراتــه 
المجلــس فــي أن يــأذن لألمانــة قــد يرغــب ة، األولــى بعــد المائــة والحاديــة عشــرة بعــد المائــة والتاســعة عشــرة بعــد المائــ

بالتشــاور مــع المرشــحين المقتــرحين لمنصــب المــدير العــام بشــأن هــذه المســألة بعيــد انتهــاء الــدورة الحاليــة للمجلــس 
. وتبعــًا لهــذا الــنهج، تتأكــد األمانــة عنــد االقتضــاءإلــى جمعيــة الصــحة  وٕاحالــة تعــديل العقــد فــي ضــوء ذلــك التشــاور

تـــرحين، فـــي حالـــة تعيينـــه فـــي منصـــب المـــدير العـــام، يرغـــب فـــي االنضـــمام إلـــى إذا كـــان أي المرشـــحين المق ممـــا
وفقــًا لخيــار معــين اتخــاذ الترتيبــات الخاصــة بــه الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة أو 

أن ُيـدفع للمـدير العـام  تحدده لجنة الخدمـة المدنيـة الدوليـة وتعتبـره الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة خيـارًا مناسـبًا، أي
الـــذي ستســـدده المنظمـــة بخـــالف ذلـــك لصـــندوق  صـــندوق المعاشـــات التقاعديـــةمبلـــغ يعـــادل االشـــتراك الشـــهري فـــي 

  (وعليه، لن تتحمل المنظمة أي تكاليف إضافية).المعاشات التقاعدية 
 
يل العقد بإضافة وٕاذا اختار أي من المرشحين الخيار األخير ووافقت جمعية الصحة على ذلك، يمكن تعد -٣

 ):١الجملة التالية إلى الفقرة ثانيًا (
 

 ويتقاضـــىال يشـــترك المـــدير العـــام فـــي الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة 
لصــندوق الــذي كــان يتوقــع أن تســدده المنظمــة شــهريًا  االشــتراكعوضــًا عــن ذلــك، كمبلــغ إضــافي شــهري، 

  .المدير العام اشترك فيهالمعاشات التقاعدية لو أن 
  
  
  
  

                                                           
  ) بشأن مسودة عقد المدير العام.٢٠١٢( ٥ق١٣٠م تالقرار    ١
) ٢٠١٠( ٩- ٦٣ج ص ع) و٢٠٠٩( ٨-٦٢ج ص ع) و٢٠٠٨( ١٠-٦١ج ص ع) و٢٠٠٧( ١٠-٦٠ج ص عالقرارات    ٢
) ٢٠١٥( ١٦-٦٨ص ع ج) و٢٠١٤( ١٧-٦٧ع ص ج) و٢٠١٢( ١٤-٦٥ع ص ج) و٢٠١١( ٢٥-٦٤ع ص جو
 ) بشأن مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام.٢٠١٦( ١٦- ٦٩ع  ص  جو
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  مسودة عقد المدير العام
  
  
  

بــين منظمــة الصــحة مــايو عــام ألفــين وســبعة عشــر  أيــار/....................... مــن  يــومفــي  هــذا العقــدُأبــرم 
(ويشــار  العالميــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بالمنظمــة) طــرف أول، و.............................................

  إليه فيما يلي بالمدير العام) طرف ثان.
  

  بما أن
  
من دستور المنظمة تنص على أن المدير العام للمنظمة تعينه جمعية الصحة العالمية (ويشار  ٣١المادة   )١(

على ترشيح المجلس التنفيذي (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس) حسـب الشـروط  إليها فيما يلي بجمعية الصحة) بناءً 
  التي تقررها جمعية الصحة؛

  
ل جمعية الصحة، حسب األصـول المرعيـة، فـي جلسـتها المنعقـدة فـي بَ وأن المدير العام قد تم تعيينه من قِ   )٢(

  وذلك لمدة خمس سنوات.، مايو عام ألفين وسبعة عشر من أيار/ يوم ......................
  

  تم االتفاق بموجب هذا العقد على ما يلي: وٕاشهادًا على هذا
  

 وسـبعة عشـريتولى المدير العام مهام منصـبه ابتـداًء مـن يـوم األول مـن تمـوز/ يوليـو عـام ألفـين   )١(  أوًال:
تهـاء التعيـين والنتهـاء هـذا حتى يوم الثالثـين مـن حزيـران/ يونيـو عـام ألفـين واثنـين وعشـرين وهـو التـاريخ المحـدد الن

  العقد.
  

للمنظمـة، يمارس المدير العام، تحت سـلطة المجلـس، وظـائف المسـؤول التقنـي واإلداري األعلـى   )٢(  
يسـندها  تسـندها إليـه جمعيـة الصـحة أو التـي المنظمـة وتلـك الدسـتور ولـوائح كما يضطلع بالواجبـات التـي يحـددها

  إليه المجلس.
  

م ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــدر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى يخضــع المــدير العــا  )٣(  
األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق 
 بالمنظمة. وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بـأي عمـل أو أن يمـارس أي نشـاط يتعـارض مـع

  ه في المنظمة.واجبات
  

يتمتـــع المـــدير العـــام، خـــالل فتـــرة هـــذا التعيـــين، بكـــل االمتيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بمنصـــبه   )٤(  
  بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.

  
برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا   )٥(  

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.

  
تماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا على اقتراح المجلس وبعـد االسـ يحق لجمعية الصحة، بناءً   )٦(  

العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العام بذلك كتابة قبـل 
  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.
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لعام مـن المنظمـة ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين وسبعة عشر يتقاضى المدير ا  )١(  ثانيًا:
االقتطـاع اإللزامـي، ليصـبح راتبًا سنويًا قدره مائتان وواحد وأربعون ألفـًا ومائتـان وسـتة وسـبعون دوالرًا أمريكيـًا، قبـل 

يعـادل ذلـك  أو ما ١الراتب الصافي (ُيدفع شهريًا) مائة واثنين وسبعين ألفًا وتسعة وستين دوالرًا أمريكيًا في السنة
  االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد. بأية عملة أخرى يتم

  
باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجـب الئحـة المـوظفين، يحصـل   )٢(  

المدير العام على بدل تمثيـل قـدره واحـد وعشـرون ألـف دوالر أمريكـي سـنويًا أو مـا يعـادل ذلـك بأيـة عملـة أخـرى 
لعقد، ويدفع هذا البدل شهريًا اعتبارًا من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا ا

. ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البدل للوفاء بمتطلبات التمثيـل المرتبطـة بواجباتـه وسبعة عشر
االنتقـال التـي تســدد  الرسـمية. ويحـق لـه الحصـول علــى البـدالت المسـموح باسـتردادها مثـل بــدالت السـفر ونفقـات

 عنــد التعيــين وعنــد تغييــر المقــر الرســمي وانتهــاء التعيــين أو عنــد الســفر فــي مهمــة رســمية أو لقضــاء إجــازة فــي
  الوطن.

  
ل جمعية الصحة بَ تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قِ   ثالثًا:
عد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين على اقتراح المجلس، وب بناءً 

  التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة.
  

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

  
  وّقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أعاله.وٕاثباتًا لما تقدم 

  
  
  
  
  

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

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

  رئيس جمعية الصحة العالمية  المدير العام
  
  
  

=     =     =  

                                                           
  المجلس. توصية على الصحة جمعية موافقة انتظار في فقط إرشادية مبالغ   ١


