
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ١تنقيح  ٤/
  ٢٠١٢ ريل

A65/4 Rev  

التي ودة العقد 
لقــرار يوصـــي 
مســة والســتين 

رتهــا الســابعة 
وض المجلــس 

ة المجلــس، ور 
شاور. وطلب 
مـوظفي األمـم 
عتبـره الجمعيـة 
وق المعاشات 

إضـافية). ف 
 على مسـّودة 

الت المنقحـة 
مــوظفي الفئــة 
لعام، المقدمة 
ة فــإن جمعيــة 
 المنقحة التي 

افـق فـي أن تو 

/٦٥ج 
نيسان/ أبر ٢

 v.1

رفق طيه لمسّود
. وفــي هــذا ال
 العالميــة الخام

تحــدة، فــي دور
ة فــي رتــب فــوض
 بعــد اختتــام دو
 على هذا التش
ت التقاعديـة لم
يـة الدوليـة وتع
هري في صندو

تكـاليفظمـة أيـة 
خال أي تعديل

المتحـدة المعـد
لم ةة اإلجماليــ

 عقد المدير ال
جماليــة الســابقة
سية اإلجمالية 
معيـة الصـحة ف

 ٦

حة النص المرف
ســائر مكافآتــه
معيــة الصــحة 

امــة لألمــم المت
غيــر المصــنفة
 هــذه المســألة 
على العقد بناًء
دوق المعاشـات
 الخدمـة المدني
لالشتراك الشهر
ن تتحمـل المنظ
ية ال يلزم إدخ

العامـة لألمـم ا
تبــات األساســية
. وألن مسّودة 
ألساســية اإلج
مرتبات األساس
وقـد ترغـب جم

  ن مربعين.

١٦. 

  لعام
  ى العقد

 جمعية الصح
وس ١لك مرتبــه

وض رئــيس جم

 والجمعيــة العا
لي الوظــائف غ

بشــأن ٢ العــام
يل قد ُيدخل ع
تركة فـي صـند
ن تحـدده لجنـة 
 مبلغًا سنويًا ل

(ولـن لتقاعديـة
عاشات التقاعدي

مدت الجمعية ا
ي تحديــد المرت

.٢٠١٢ يناير 
من المرتبــات ا
 التقرير مع الم
ـين مـربعين. و
ردة بين قوسين

ق١٣٠م تقرار 

 لستون

لمدير ال
موافقة على

 التنفيذي إلى
ير العـــام وكــذل
لــى العقــد ويفــو

مدنيــة الدوليــة 
خاصــة بشــاغل
نصــب المــدير
ضاء، أي تعدي
 أن تظـل مشـت

لخيـار معـّينًا 
م المدير العام
ق المعاشـات ال
 صندوق المع

عد المائة اعتمد
لمســتخدمة فــي
كانون الثاني/ 

تتضــم  ٤لميــة
ردة ضمن هذا 
مبينـة بـين قوسـي
اإلجمالية الوار

لتعديل طبقًا للقر

 ٦٦/٢٣٥. 

وال لخامسة
 المؤقت 

ال
الم

يحيل المجلس
 منصــب المــدي
قــرار يوافــق عل

  

الخدمــة المنــة 
ت التقاعديــة الخ
مــع المرشــح لمن
، حسب االقتض
 المرشحة تود
خاصة بها وفقا
، أي أن يتسلم
سـدده لصـندوق
ل مشتركة في

ذي الثالثين بع
المــوظفين وا ت

ك ١عتبارًا من 
ة الصــحة العال
ّودة العقد الوارد
متحدة، وهي مب
ات األساسية 

    
خضع المرتب لل

مم المتحدة رقم 

ال العالمية 
 دول األعمال

ي ٥ق١٣٠م ت 
م التعيــين فــي
صــحة باعتمــاد ق
باسم المنظمة.

 إلــى نظــر لجن
، فــي الترتيبــات
 أن تتشــاور م
جمعية الصحة،
 مما لو كانت
ذ الترتيبات الخ
ة خيارًا مالئمًا،
ت المنظمـة ستس
 قررت أن تظل

لمجلس التنفيذ
ــة مــن مرتبــات

اع ٣ات العليا،
إلــى جمعيــةي 

لنظر في مسّو
عامة لألمم الم
ستخدام المرتبا

                     
؛ ويخ١٣٠/٣ت
 .٤ق١٣٠ت

معية العامة لألم
 .٥ق

ة الصحة 
من جدو ٢-٤

موفقًا للقرار  
شــروط وأحكــام
س جمعيــة الص
ع على العقد با

وباإلضــافة  
)،١٩٩٢ــين (

ي األمانــة فــي 
ن تحيل إلى ج
مانة أن تتأكد 
ة أو تود اتخاذ
 لألمم المتحدة

كانت الذيية 
ألن المرشحة 

 

وبعد دورة ال 
عــات اإللزاميــة
 (الفنية) والفئا
مجلــس التنفيــذي
ة مدعوة إلى ال
ها الجمعية الع
سّودة العقد باس

                     
م تنظر الوثيقة 
م تنظر القرار 

نظر قرار الجمع
ق١٣٠م تلقرار 

جمعية 
٤البند 
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تحــدد ش
المجلــس
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٢- 

واألربعــ
التنفيــذي
وفي أن
من األم
المتحدة
العامة 
التقاعدي
ونظرًا أل

  العقد.
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لالقتطا
المهنية
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الصحة
اعتمدته
على مس
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  الملحق
  

  مسّودة عقد المدير العام
  
  

بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة (ويشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي  ....................... يـــومفـــي  هـــذا العقـــدبـــرم أُ   
(ويشــــار إليــــه فيمــــا يلــــي بالمــــدير العــــام)  .............................................بالمنظمــــة) طــــرف أول، و

  طرف ثان.
  

  بما أن  
  

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

  بالمجلس) حسب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛
  

وقامـــت جمعيـــة  المرعيـــة، حســـب األصـــول تـــم ترشـــيحه مـــن قبـــل المجلـــس،وأن المـــدير العـــام قـــد   )٢(
  في يوم ......................، وذلك لمدة خمس سنوات.الصحة بتعيينه في جلستها المنعقدة 

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

  
ابتــداًء مــن يــوم األول مــن تمــوز/ يوليــو عــام ألفــين واثنــي عشــر يتــولى المــدير العــام مهــام منصــبه   )١(  أوًال:

المحـدد النتهـاء التعيـين والنتهـاء هـذا  وهو التاريخ حتى يوم الثالث عشر من حزيران/ يونيو عام ألفين وسبعة عشر
  العقد.

  
للمنظمـة، مارس المدير العام، تحت سـلطة المجلـس، وظـائف المسـؤول التقنـي واإلداري األعلـى ي  )٢(  

يسـندها  تسندها إليه جمعية الصحة أو  التي  المنظمة وتلك  الدستور ولوائح  كما يضطلع بالواجبات التي يحددها
  إليه المجلس.

  
يخضــع المــدير العــام ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــدر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى   )٣(  

األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق 
 يتعـارض مـعبالمنظمة. وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بـأي عمـل أو أن يمـارس أي نشـاط 

  واجباته في المنظمة.
  

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

  
مجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ ال  )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.
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س وبعـد االسـتماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا يحق لجمعية الصحة، بناء على اقتراح المجل  )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.
  
اضـى المـدير العـام مـن المنظمـة يتق يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين واثنـي عشـرمن  ءً ابتدا  )١(  :اً ثاني

ــًا ســنويًا قــدره مائتــان  ــًا ومائــة وثمانيــة وثمــانونراتب ــاً  وواحــد وخمســون ألف مائتــان واثنــان وثالثــون ألفــًا  [ دوالرًا أمريكي
مائـة وسـتة وسـبعين دفع شـهريًا) يـُ (االقتطاع اإللزامي، ليصـبح الراتـب الصـافي ، قبل وثمانمائة وتسعة وخمسون ]

فـي السـنة [ مائة وستة وسبعين ألفًا وخمسـمائة وواحـد دوالر أمريكـي ] دوالرًا أمريكيًا  واثنين وسبعين ألفًا ومائتين
[ مائــة وسـتة وخمسـون ألفــًا وتسـعمائة وأربعــة  دوالرًا أمريكيـاً  وســتة وخمسـون ألفـًا وســبعمائة وسـتون(مائـة  للمعيـل

  بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد. ذلكيعادل  ) أو مالغير المعيل وستون ]
  

باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجـب الئحـة المـوظفين، يحصـل   )٢(  
المدير العام على بدل تمثيل قدره عشرون ألف دوالر أمريكي سنويًا أو ما يعادلهـا بأيـة عملـة أخـرى يـتم االتفـاق 

يــوم األول مــن تمــوز/ يوليــو عــام ألفــين واثنــي  طرفــي هــذا العقــد، ويــدفع هــذا البــدل شــهريًا اعتبــارًا مــن عليهــا بــين
ويكـــون للمـــدير العـــام مطلـــق الحريـــة فـــي إنفـــاق هـــذا البـــدل للوفـــاء بمتطلبـــات التمثيـــل المرتبطـــة بواجباتـــه  عشـــر.

لسـفر ونفقـات االنتقـال التـي تســدد الرسـمية. ويحـق لـه الحصـول علــى البـدالت المسـموح باسـتردادها مثـل بــدالت ا
 عنــد التعيــين وعنــد تغييــر المقــر الرســمي وانتهــاء التعيــين أو عنــد الســفر فــي مهمــة رســمية أو لقضــاء إجــازة فــي

  الوطن.
  
تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قبل جمعية الصحة   :اً ثالث

مجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين بناء على اقتراح ال
  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   :اً رابع
  تفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه.اال
  

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

  رئيس جمعية الصحة العالمية        المدير العام    
  
  
  

=     =     =  


