
    
  ٧١/٣٧ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ آذار/ مارس ٢٢  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٧البند 
  A71/37    

  
  
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين 
  والئحة الموظفين

  
  

   العام تقرير من المدير
  
  
 األساســــي النظــــام مــــن ٢-١٢و ١-١٢ المــــادتين بأحكــــام عمــــالً  الصــــحة جمعيــــة إلــــى مقــــدّ مُ  التقريــــر هــــذا -١

 قــدمي أن وعلــى للمــوظفين األساســي النظــام تعــدل أن الصــحة لجمعيــة أن علــى بالترتيــب، تنصــان، اللتــين للمــوظفين
للمـوظفين وبالتعـديالت التـي يـدخلها عليهـا لتنفيـذ بما يضعه من لوائح  تقريراً سنويًا  الصحة جمعية إلى العام المدير

 .التنفيذي المجلس من عليها التصديق بعد هذا النظام األساسي
 

 أن علــى تــنص التــي للمــوظفين األساســي النظــام مــن ١-٣ المــادةأحكــام ب عمــالً  أيضــاً  مقــدّ مُ  التقريــر وهــذا -٢
 العــام المـدير نائــب رواتـب تحديــد التنفيـذي المجلــس وبمشـورة العــام المـدير توصــية علـى بنــاءً  الصـحة جمعيــة تتـولى

 .اإلقليميين والمديرين المساعدين العامين والمديرين
  

 /الثــــاني كــــانون فــــي المعقــــودة المائــــة بعــــد األربعــــينالثانيــــة و  دورتــــه أثنــــاء التنفيــــذي، المجلــــس نظــــر وقــــد -٣
النظـام  علـى إدخالهـا المقتـرح للتعـديالت المنطقيـة األسـباب عرضـت التـي ،١٤٢/٣٨ت م الوثيقـة فـي ،٢٠١٨ يناير

  ١.الخصوص هذا فيات رار ق ثالثة واعتمد الموظفين، الئحةاألساسي للموظفين و 
  

 على للموظفين، األساسي النظام من ٢-١٢ المادة بأحكام عمالً  ٧ق١٤٢ت م القراروصادق المجلس في  -٤
 :التالي النحو على الموظفين، الئحة على العام المدير هاأدخل التي التعديالت
  
يتعلق بأجور موظفي  فيما ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١حّيز النفاذ اعتبارًا من التعديالت تدخل   )أ(

  الفئة الفنية والفئات العليا؛
  
ــارًا مــن التعــديالت تــدخل   )ب( ــز النفــاذ اعتب ومــنح  فيمــا يتعلــق بالتعــاريف ٢٠١٨ شــباط/ فبرايــر ١حّي

اإلعادة إلى الـوطن والتنقـل واإلجـازة الخاصـة واإلجـازة دون مرتـب واالسـتقالة ومنح  التعليم ومنح االستقرار
  واالستعراض اإلداري وهيئة الطعون العالمية.

  
 بشــأن قــرار باعتمــاد الســبعينالحاديــة و  يــةمالعال الصــحة جمعيــة ٨ق١٤٢ت م القــرار فــيأوصــى المجلــس و  -٥

 حيـز دخلمن النظام األساسـي للمـوظفين، علـى أن تـ ٥-٤و ١-٣و ١١-١المواد  على قترح إدخالهاالمُ  التعديالت
 .٢٠١٨ يناير /الثاني كانون ١ من اعتباراً  النفاذ

                                                           
 .٩ق١٤٢م تو ٨ق١٤٢م تو ٧ق١٤٢م تالقرارات انظر    ١
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اعتمــاد قــرار بجمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين  ٩ق١٤٢م تكــذلك فــي القــرار  المجلــسأوصــى و  -٦
علـى أن  ،المـدير العـام أجـرو  المـوظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة فـي رتـب أجوربشأن التعديالت الُمدخلة على 

  .٢٠١٨ يناير /الثاني كانون ١ من اعتباراً  النفاذ حيز دخلت
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
 ٨ق١٤٢م تين المجلس التنفيـذي فـي القـرار  ماأوصى به نذيلال ينالصحة مدعوة إلى اعتماد القرار  جمعية -٧
  .٩ق١٤٢ت مو
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