
  ٥مؤتمر/ /١٤٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧يناير الثاني/ كانون  ٢٥  بعد المائة األربعونالدورة 
     EB140/CONF./5  من جدول األعمال ٢-٤البند 

  
  
  مـســودة العـقــد: امــر العــديـب المــمنص  

  
  

  مقترح من األمانةمشروع قرار 
  
  
  

  ، المجلس التنفيذي
  

  العالمية، من النظام الداخلي لجمعية الصحة ١٠٧عمًال بمقتضيات المادة 
  

تحــــدد فيــــه األســــس والشــــروط لتعيــــين دة العقــــد الــــذي وّ مســــإلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين  يقــــدم -١
 ١؛العام المدير

 
 جمعية الصحة العالمية السبعين باعتماد القرار التالي: يوصي -٢

  
  جمعية الصحة العالمية السبعون

  
  أوالً 

  
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١٠٧من الدستور وبالمادة  ٣١عمًال بالمادة 

  
المتعلقـة لتعيـين والراتـب وغيـر ذلـك مـن المكافـآت لشروط السس و األُ على العقد الذي يحدد  توافق

 بمنصب المدير العام؛
 

  ثانياً 
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١١٠عمًال بالمادة     
  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السبعين في التوقيع على هذا العقد باسم المنظمة. تفوض  
  
  
  
  

                                                           
  .انظر الملحق   ١
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  الملحق
  

  مسودة عقد المدير العام
  
  

بـــين منظمـــة الصـــحة مـــايو عـــام ألفـــين وســـبعة عشـــر  أيـــار/....................... مـــن  يـــومفـــي  هـــذا العقـــدُأبـــرم 
(ويشــار  العالميــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بالمنظمــة) طــرف أول، و.............................................

  إليه فيما يلي بالمدير العام) طرف ثان.
  

  بما أن
  

مـــن دســـتور المنظمـــة تـــنص علـــى أن المـــدير العـــام للمنظمـــة تعينـــه جمعيـــة الصـــحة  ٣١المـــادة   )١(
ـــاءً  علـــى ترشـــيح المجلـــس التنفيـــذي (ويشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي  العالميـــة (ويشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي بجمعيـــة الصـــحة) بن

  ي تقررها جمعية الصحة؛بالمجلس) حسب الشروط الت
  

ل جمعيــة الصــحة، حســب األصــول المرعيــة، فــي جلســتها َبــوأن المــدير العــام قــد تــم تعيينــه مــن قِ   )٢(
  ، وذلك لمدة خمس سنوات.مايو عام ألفين وسبعة عشر من أيار/ المنعقدة في 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:

حتى يوم الثالثـين مـن حزيـران/ يونيـو عـام ألفـين واثنـين وعشـرين وهـو التـاريخ المحـدد النتهـاء التعيـين والنتهـاء هـذا 
  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.

  
الموارد بما فيها  ،اإلدارة المسؤولة لموارد المنظمةيلتزم المدير العام التزامًا تامًا بما يلي:     مكررًا) ٢(  
عليهـا بكفـاءة وفعاليـة لتحقيـق أغـراض المنظمـة؛ واإلشـراف المالئـم  ،الماديـةالمـوارد البشـرية والمـوارد المالية و 

جراءاتهـــــا بمبـــــادئ المســـــاءلة والشـــــفافية كـــــي تسترشـــــد جميـــــع قـــــرارات األمانـــــة وإ وٕارســـــاء ثقافـــــة أخالقيـــــة 
وحســـن توقيـــت الوثـــائق الرســـمية مراجعـــة الحســـابات المســـتقلة؛ ومتابعـــة تنفيـــذ توصـــيات واالحتـــرام؛  والنزاهـــة

  ] مريكتينالدول األعضاء في إقليم األ وشفافيتها. [
  

يخضــع المــدير العــام ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــدر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى   )٣(  
أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو 

 بالمنظمة. وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بـأي عمـل أو أن يمـارس أي نشـاط يتعـارض مـع
  واجباته في المنظمة.

  
نصـــبه يتمتـــع المـــدير العـــام، خـــالل فتـــرة هـــذا التعيـــين، بكـــل االمتيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بم  )٤(  

  بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.
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يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته   )٥(  
ذه الحالة، وعند انقضاء فترة اإلشعار ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي ه

  المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.
  

على اقتراح المجلس وبعـد االسـتماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا  يحق لجمعية الصحة، بناءً   )٦(  
أن تبّلغ المدير العام بذلك كتابة قبـل العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على 

  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.
  

ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين وسبعة عشر يتقاضى المدير العام مـن المنظمـة   )١(  ثانيًا:
االقتطـاع اإللزامـي، ليصـبح بـل راتبًا سنويًا قدره مائتان وواحد وأربعون ألفـًا ومائتـان وسـتة وسـبعون دوالرًا أمريكيـًا، ق

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

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

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

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

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

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

  التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة.
  

بالتفــاوض إذا ظهــر أي خــالف فــي تفســير مــواد هــذا العقــد أو أي نــزاع يتعلــق بــه دون الــتمكن مــن تســويته   رابعًا:
  االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه. أو
  

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

  رئيس جمعية الصحة العالمية    امــــــر العـــديـــالم
  
  

=     =     =  

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


