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  من جدول األعمال المؤقت) ٢-٤(البند  الموافقة على العقد
  
وقــد أوصــى المجلــس التنفيــذي  ١لشــخص المعــيَّن.لســوف تنظــر جمعيــة الصــحة فــي العقــد الــذي ســُيمنح   -٥

ومحتواه إلى حد بعيد نفس محتوى العقود السابقة المقدمة إلى جمعية  ٢العقد في دورته الثالثين بعد المائة،بمسّودة 
الصـحة. وســُيطلب مــن جمعيــة الصــحة أن توافـق علــى العقــد باعتمــاد القــرار المقـدم لهــذا الغــرض والموصــى بــه مــن 

  .٥ق١٣٠م ت في القرار المجلس التنفيذي
  
غلقة ستجتمع جمعية الصحة مجـددًا فـي في جلسة م ٢-٤و ١-٤وبعد أن يتم النظر في البندين الفرعيين   -٦

جلسة علنية كي تعلـن علـى الجميـع نتـائج المـداوالت التـي أجرتهـا فـي الجلسـة المغلقـة. وعندئـذ سـُيطلب مـن المـدير 
مــن النظــام  ١١-١و ١٠-١العــام المعــين أن يــؤدي اليمــين الخــاص بتــولي المنصــب، كمــا هــو وارد فــي المــادتين 

الــذي ينــوب عــن علــى العقــد الــذي تمــت الموافقــة عليــه مــع رئــيس جمعيــة الصــحة وأن يوقــع  ٣األساســي للمــوظفين،
  المنظمة.

  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .١٣٠/٣م تالوثيقة      ١

 .٥ق١٣٠م ت القرار     ٢

أقســم (أتعهـد، أؤكــد، أعــد) بــأن أقــوم "مـن النظــام األساســي للمــوظفين:  ١٠-١فيمــا يلــي نـص اليمــين الــوارد فــي المــادة      ٣
بكــل والء وٕادراك وضــمير، بأعبــاء الوظــائف التــي تســند إلــّي كموظــف مــدني دولــي فــي منظمــة الصــحة العالميــة، وأن أنهــض 
بهذه األعباء ال يحدوني في سلوكي سوى صالح منظمة الصحة العالمية، وأال ألـتمس أو أقبـل فـي أداء واجبـاتي تعليمـات 

من النظـام األساسـي للمـوظفين علـى أن يـؤدي المـدير العـام  ١١-١وتنص المادة  "المنظمة. من أية حكومة أو سلطة خارج
 اليمين شفويًا في جلسة علنية لجمعية الصحة.


