
  
  
  
  
  
  
  

  ٢-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣

  WHA65.2    من جدول األعمال ٤البند 
  
  
  ١المدير العام عقد  
  
  

  ون،جمعية الصحة العالمية الخامسة والست  
  

  أوالً 
  

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

علــى العقــد الــذي يحــدد ُأســس وشــروط التعيــين والراتــب وغيــر ذلــك مــن المكافــآت المتعلقــة بمنصــب  توافــق
  المدير العام؛

  
  ثانياً 

  
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية،  ١١٠عمًال بالمادة 

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

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣، السابعةالجلسة العامة   
  ٧/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 انظر الملحق.    ١
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  الملحق
  

  المدير العامعقد 
  

بــين منظمــة  عــام ألفــين واثنــي عشــر نمــلثالــث والعشــرين مــن شــهر أيــار/ مــايو ا يــومفــي  هــذا العقــدبــرم أُ   
يلـي  (ويشار إليه فيمـا ونغفلدكتورة مارغريت تشان االصحة العالمية (ويشار إليها فيما يلي بالمنظمة) طرف أول، و 

  بالمدير العام) 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(
، وذلـك عـام ألفـين واثنـي عشـر نمـلثالـث والعشـرين مـن شـهر أيـار/ مـايو ايـوم الصحة بتعيينه في جلستها المنعقدة 

  لمدة خمس سنوات.
  

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

عام ألفين واثني عشر من ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو يتولى المدير العام مهام منصبه   )١(  أوًال:
المحدد النتهاء التعيين والنتهاء هـذا  وهو التاريخ عام ألفين وسبعة عشرمن من حزيران/ يونيو  لثالثينايوم الحتى 
  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.
  
اضــى المــدير العــام مــن يتق عــام ألفــين واثنــي عشــرمــن يــوم األول مــن تمــوز/ يوليــو مــن  ءً ابتــدا  )١(  :اً ثاني

االقتطـــاع ، قبـــل والرًا أمريكيـــاً دمائتـــان واثنـــان وثالثـــون ألفــًا وثمانمائـــة وتســـعة وخمســون قــدره و المنظمــة راتبـــًا ســـنويًا 
فــي  وخمســمائة وواحــد دوالر أمريكــيمائــة وســتة وســبعين ألفــًا دفع شــهريًا) يـُـ (اإللزامــي، ليصــبح الراتــب الصــافي 

 ذلـكيعـادل  ) أو مـالغيـر المعيـل كيـاً والرًا أمريدمائة وسـتة وخمسـون ألفـًا وتسـعمائة وأربعـة وسـتون ( للمعيلالسنة 
  بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد.

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

عشـرون ألـف دوالر أمريكـي سـنويًا أو مـا يعادلهـا بأيـة عملـة أخـرى يـتم واحـد و المدير العام على بدل تمثيل قـدره 
يـوم األول مـن تمـوز/ يوليـو عـام ألفـين  طرفي هـذا العقـد، ويـدفع هـذا البـدل شـهريًا اعتبـارًا مـن االتفاق عليها بين

ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البـدل للوفـاء بمتطلبـات التمثيـل المرتبطـة بواجباتـه  واثني عشر.
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  
  
  
  
  مارغريت تشانالدكتورة   التوقيع)تم (

  العام لمنظمة الصحة العالميةير المد
  يومان – نديري األستاذ  )التوقيعتم (

  جمعية الصحة العالميةرئيس 
  
  
  

=     =     =  


