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  تعديالت النظام األساسي للموظفين   

  والئحة الموظفين
  
  

  العامالمدير تقرير من 
  
  
  
مــــن النظــــام األساســــي  ٢-١٢و ١-١٢هــــذا التقريــــر مقــــدم إلــــى جمعيــــة الصــــحة عمــــًال بأحكــــام المــــادتين   -١

قـدم يعلـى أن لجمعيـة الصـحة أن تعـدل النظـام األساسـي للمـوظفين وعلـى أن على التوالي للموظفين اللتين تنصان 
 نفيـذدخله عليها من تعديالت مـن أجـل تيمالية وما العام إلى جمعية الصحة تقريرًا سنويًا عن هذه الالئحة ال رالمدي

  هذا النظام األساسي بعد التصديق عليها من المجلس التنفيذي.
  
تتــولى التــي تــنص علــى أن  مــن النظــام األساســي للمــوظفين ١-٣ عمــًال بالمــادةأيضــًا هــذا التقريــر مقــدم و   -٢

تحديـــد مرتبـــات نائـــب المـــدير العـــام علـــى توصـــية المـــدير العـــام وبمشـــورة المجلـــس التنفيـــذي  جمعيـــة الصـــحة بنـــاءً 
  المساعدين والمديرين اإلقليميين. والمديرين العامين

  
فـــي  ٢٠١٣مـــايو  /أيــارالمعقـــودة فـــي  ة والثالثـــين بعـــد المائــةلثــدورتـــه الثا خـــالل ونظــر المجلـــس التنفيــذي  -٣

التــي عرضــت األســباب المنطقيــة للتعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى الئحــة المــوظفين، واعتمــد  ١٣٣/١٢م تالوثيقــة 
مــن النظــام األساســي للمــوظفين علــى التعــديالت التــي  ٢-١٢الــذي صــادق فيــه عمــًال بالمــادة  .٣ق١٣٣م ت قــرارال

يتعلـق بتـاريخ بـدء نفـاذ تعـديالت فيمـا  ٢٠١٣يوليـو  /تموز ١أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين اعتبارًا من 
رفـع سـن التقاعـد صادق المجلس على . وبالتحديد، الئحة الموظفين بشأن اإلجازة السنوية غير المستخدمة والتقاعد

المســـاهمين فـــي الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم ســـنة للمـــوظفين الجـــدد  ٦٥اإللزاميـــة إلـــى 
اإلجـازة السـنوية غيـر  عـدد أيـاموعلى خفـض  هذا التاريخأو بعد  ٢٠١٤ يناير /الثاني كانون ١المتحدة اعتبارًا من 

بصـورة يومـًا  ٣٠إلـى  ٦٠مـن المستخدمة التي يحق للموظف أن ُيدفع له مقابلها عندما يترك الخدمـة فـي المنظمـة 
  .٢٠١٤ يناير /كانون الثانيشهرًا بدءًا من  ٣٠على مدى تدريجية 

  
 ٢٠١٤في كانون الثـاني/ ينـاير المعقودة  الرابعة والثالثين بعد المائةدورته  خاللنفيذي ونظر المجلس الت  -٤

التي عرضت األسباب المنطقية للتعديالت المقترح إدخالها على الئحة الموظفين، واعتمد  ١٣٤/٥١م تفي الوثيقة 
ضـوء القـرارات التـي  فين القراران التعديالت التي ُتعتبر ضرورية وتضمّ  ١٢.١ق١٣٤م تو ١١ق١٣٤م تقرارين ال
علـى توصـيات لجنـة الخدمـة المدنيـة  ثامنـة والسـتين بنـاءً فـي دورتهـا الالحقـًا ها الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة تتخذا

  ٢.الدولية
                                                           

علـى اعتمـاد لالطالع علـى نـص القـرارين واآلثـار الماليـة واإلداريـة المترتبـة  ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  مالوثيقة انظر     ١
 ).٥القرارين بالنسبة إلى األمانة (الملحق 

  للجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٨/٢٥٣ القرار    ٢
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الئحة الموظفين  على التعديالت التي أدخلها المدير العام على ١١ق١٣٤م توصادق المجلس في القرار   -٥
فيمــا يتعلــق بمرتبــات المــوظفين فــي الفئــة المهنيــة (الفنيــة)  ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١وبــدأ ســريانها اعتبــارًا مــن 

  منحة التعليم.فيما يخص العام الدراسي الجاري من  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ١واعتبارًا من  والفئات العليا
  
مشــروع ة والســتين بــأن تعتمــد بعجمعيــة الصــحة العالميــة الســا ١٢ق١٣٤م تفــي القــرار أوصــى المجلــس و   -٦

فـي الوظـائف غيـر المصـنفة فـي رتـب ومرتـب علـى أسـاس "انتفـاء الخسـارة والمكسـب" قرار يحدد مرتبات المـوظفين 
  .٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١المدير العام اعتبارًا من 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
القـــــرار الموصـــــى بـــــه مـــــن المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي القـــــرار مشـــــروع جمعيـــــة الصـــــحة مـــــدعوة إلـــــى اعتمـــــاد   -٧
  .١٢ق١٣٤ت  م
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