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  ١٢٠/٢٩م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/29   من جدول األعمال المؤقت  ٥-٧البند 

  
  
  
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
على الئحة الموظفين على المجلـس       ير العام بالنيابة  تُعرض التعديالت التي أدخلها القائم بأعمال المد        -١

  ٢. للموظفين من النظام األساسي٢-١٢التنفيذي للتصديق عليها وذلك وفقاً للمادة 
  
من هذه الوثيقة من المقررات التي من المتوقـع أن تتخـذها            " أوالً"وتنبع التعديالت الواردة في الفرع        -٢

وإذا . تها الحادية والستين بناء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية         الجمعية العامة لألمم المتحدة في دور     
ستـصدر  " أوالً"أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة التوصيات التي تمخضت عن التعديالت الواردة في الفرع              

  .إضافة لهذه الوثيقة
  
ت على ضوء الخبرة المكتسبة ولصالح      من هذه الوثيقة فقد ُأعد    " ثانياً"أما التعديالت الواردة في الفرع        -٣

  .اإلدارة الجيدة للموارد البشرية
  
 تكاليف إضافية طفيفـة فـي       ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتشمل اآلثار المالية المترتبة على التعديالت في الثنائية           -٤

ألنـشطة  لإطار الميزانية العادية، وستتم تغطيتها من المخصصات المالئمة المحددة لكل إقليم مـن األقـاليم و               
  .األقاليمية، ومن المصادر المالية الخارجة عن الميزانية

  
  *.ويرد نص المواد المعدلة من الئحة الموظفين في الملحق  -٥
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .نسخ الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين متاحة في قاعة االجتماعات للسادة أعضاء المجلس   ١
 .٢٠٠٥ العالمية، ، الطبعة الخامسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحةالوثائق األساسية   ٢

 .  يرد النص باإلنكليزية والفرنسية فقط *
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التعديالت التي تُعتبر ضرورية على ضوء المقررات التي من المتوقع أن تتخذها              :أوالً
        علـى توصـيات     الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والستين بناء 

  لجنة الخدمة المدنية الدولية
  

  والفئات العليا) الفنية(أجور الموظفين في الفئة المهنية 
  
أبلغت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن توصيتها الحالية تنسخ توصيتها المتعلقـة بالمرتبـات                 -٦

أنها، وبأنها تعكس صافي تحرك المرتبات      ، والتي لم تتخذ الجمعية إجراءات بش      ٢٠٠٥األساسية الدنيا في عام     
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥المتخذة أساساً للمقارنة في فترة السنتين 

  
  :وفي هذا السياق أوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بما يلي  -٧
  

والفئـات العليـا بنـسبة      ) الفنية(الدنيا الحالي للفئة المهنية     / زيادة جدول المرتبات األساسية     )أ(
من خالل إجراءات الضم المعتادة على أساس الطريقة المعتادة لتخفيض نقاط معامل تـسوية              ٪  ٤,٥٧

/  كانون الثـاني   ١اعتباراً من   " ال خسارة / ال ربح " مقر العمل وزيادة المرتبات الصافية، على أساس        
  ؛٢٠٠٧يناير 

  
لمقدمة إلـى الجمعيـة     األخذ بالترتيبات الجديدة لنظام التنقل والمشقة، كما ورد في التوصية ا            )ب(

الـدنيا، أي   /  بالتزامن مع تسوية جدول المرتبـات األساسـية        ٢٠٠٥،١العامة في تقرير اللجنة لعام      
  ٢٠٠٧.٢يناير /  كانون الثاني١اعتباراً من 

  
  .وتم، بناء على ذلك، إعداد تعديالت المرفق األول لالئحة الموظفين  -٨
  

  على رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة 
  
يقترح القائم بأعمال المدير العام بالنيابة، رهناً بمقرر الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـق                    -٩

 من النظام األساسي للموظفين، أن يوصي المجلس        ١-٣ أعاله، ووفقاً للمادة     ٧بالتوصيتين الواردتين في الفقرة     
ومن . ة الستين بتعديالت على مرتبات المدير العام المساعد والمديرين اإلقليميين         التنفيذي جمعية الصحة العالمي   

 دوالراً أمريكياً فـي     ١٦٨ ٨٢٦ثم يصبح المرتب اإلجمالي للمديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين          
لغيـر  ( أمريكيـاً     دوالراً ١١١ ١٤٢أو  ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٢٢ ٧٣٧السنة ليكون المرتب الصافي     

  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١، وذلك اعتباراً من )المعيلين
  
وعلى أساس تعديالت المرتبات المبينة أعاله سيكون المرتب الذي تأذن به جمعيـة الـصحة لنائـب                   -١٠

  يـصبح المرتـب اإلجمـالي      ٢٠٠٦ينـاير   /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   ) ١: (المدير العام على النحو التالي    
أو ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكيـاً     ١٣١ ١٥٦ دوالراً أمريكياً في السنة، ليكون المرتـب الـصافي           ١٨١ ٧٧٨

                                                            
، المرفـق  )A/60/130 and Corr.1. (، والتصويب٣٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم    ١

  .الثاني
ة الجديـد المقتـرح إلـى     قُدمت تعديالت الئحة الموظفين الناشئة عن نظام بدل التنقل والمشق٢٠٠٦مايو / في أيار   ٢

 ).١١٨/١١ت مالوثيقة (المجلس للتصديق عليه 
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 يـصبح المرتـب     ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   ) ٢(؛  )لغير المعيلين ( دوالراً أمريكياً    ١١٨ ٠٣٤
 )للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٣٣ ٨١٨المرتب الصافي    دوالراً أمريكياً في السنة ليكون       ١٨٥ ٨٧٤اإلجمالي  

  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٢٠ ٤٢٩ أو
  
ومن ثم ينـتج عـن      . وتعني تعديالت المرتبات المبينة أعاله تعديالت مماثلة على مرتب المدير العام            -١١

 مرتـب إجمـالي     ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١التعديل في المرتب الذي ستأذن به جمعية الصحة اعتباراً من           
أو ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٦١ ٧٣٢ دوالراً أمريكياً في السنة، ليكون المرتب الصافي         ٢٢٨ ٨١٨وقدره  
  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٤٣ ٨٢٩

  
  منحة التعليم

  
  :أوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بما يلي  -١٢
  

بولة للمصروفات والحد األقصى لمنحة التعليم فـي أيرلنـدا،          تحدد المستويات القصوى المق     )أ(
وإيطاليا، والدانمرك، والسويد والواليات المتحدة األمريكية، وفي منطقة دوالر الواليات المتحدة خارج            

  ١؛٢٠٠٦ بالمرفق الثاني من تقريرها لعام ١الواليات المتحدة األمريكية، حسبما هو مبين في الجدول 
  
األقصى المقبول للمصروفات والحد األقصى لمنحة التعليم في المـستوى الحـالي            يظل الحد     )ب(

، وألمانيا، واليابان،   )أدناه) د(رهناً بالفقرة الفرعية    (بالنسبة لكل من النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا        
ـ    ٢وهولندا، وأسبانيا، وسويسرا والمملكة المتحدة ، كما هو مبين في الجدول             اني مـن    في المرفق الث

  ؛٢٠٠٦تقريرها لعام 
  
ر المطالبات المتعلقة بمنح التعليم الخاصة بهـذا        اينبغي إلغاء المنطقة المنفصلة للنرويج واعتب       )ج(

  البلد في إطار منطقة دوالر الواليات المتحدة خارج الواليات المتحدة األمريكية؛
  
هو  لتالية في فرنسا يعادل ما    يطبق حد أقصى مستقل للمصروفات المقبولة بالنسبة للمدارس ا          )د(

المدرسة األمريكية في باريس؛ والمدرسة البريطانية فـي        : مطبق بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية    
باريس؛ والمدرسة الدولية في باريس؛ والجامعة األمريكية في باريس؛ ومدرسـة ماريماونـت فـي               

  باريس؛ والمعهد األوروبي لإلدارة في ليون؛
  
 االعتبار المعدالت الموحدة لإلقامـة الداخليـة ضـمن الحـد األقـصى المقبـول                تؤخذ في   )ه(

 ٢٠٠٦ بالمرفق الثاني من تقريرها لعام       ٣للمصروفات التعليمية، وتُنقح على الوجه المبين في الجدول         
 المبالغ اإلضافية التي تُدفع لرد تكاليف اإلقامة الداخلية زيادة على الحد األقصى للمنحة التـي تُـدفع                

  للموظفين في مراكز العمل المعنية؛
  
٪ مـن   ١٠٠تكون قيمة منحة التعليم الخاص التي تُدفع عن كل طفل معوق مساوية لنـسبة                 )و(

  القيمة المنقحة للحد األقصى المقبول للمصروفات في المنحة العادية؛
  

                                                            
النسخ متاحة فـي قاعـة   (، )A/61/130 (٣٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم    ١

  ).المجلس
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لتـي تـسمح    يستمر العمل بالتدابير الخاصة بالنسبة لالتحاد الروسي وإندونيسيا والـصين، ا            )ز(
٪ من المصروفات الفعلية في حدود مستوى أقصى ال يتجاوز الحـد األقـصى              ٧٥للمنظمات بصرف   

. للمصروفات المقبولة المعمول به في منطقة دوالر الواليات المتحدة في الواليات المتحدة األمريكيـة             
  .بة لرومانياواتفقت اللجنة، خالل مناقشتها، على إمكانية إنهاء العمل بالتدبير الخاص بالنس

  
وأوصت اللجنة كذلك بأن تُطبق جميع التدابير المذكورة أعاله ابتداء من السنة الدراسية الجارية فـي                  -١٣
  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني ١
  
وأوصت اللجنة أيضاً الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن فترة األهلية للحصول على منحة التعليم ينبغي                 -١٤

اية السنة الدراسية التي يكمل فيها الطالب أربع سنوات من الدراسة فـي مرحلـة التعلـيم                أن تتواصل حتى نه   
  . سنة٢٥تحديد السن األقصى بـعلى بقى يبعد الثانوي حتى ولو نال درجة علمية بعد ثالث سنوات، و ما
  
لالئحـة   ٢ من الئحة المـوظفين، والمرفـق        ١-١-٣٥٠وتم، بناء على ذلك، إعداد تعديالت المادة          -١٥

  .الموظفين
  

التعديالت التي تُعتبر ضرورية على ضوء الخبرة المكتسبة ولصالح اإلدارة الجيدة             :ثانياً
  للموارد البشرية

  
  إجازة زيارة الوطن

  
  وجهة إجازة زيارة الوطن  )أ(  

  
ي  من الئحة الموظفين لكي تتيح للموظفين وأسرهم قضاء إجازة زيارة الوطن ف            ١-٦٤٠عدلت المادة     -١٦

والقصد من ذلك هو االعتراف بالحاالت التي تكـون للمـوظفين           . بلد غير محل اإلقامة المعترف به للموظف      
ُأسرية في أماكن غيـر     / وأسرهم خلفيات متعددة الثقافات، ويقيمون فيها، خالل حياتهم الوظيفية، روابط ثقافية          

 من أجل بيـان     ١-٦٤٠يل تحريري للمادة    وُأجري تعد . محل إقامتهم المعترف به   / البلد الذي يحملون جنسيته   
  .الفترة التي يقضونها في إجازة زيارة الوطن وتُحمل على استحقاقات اإلجازة السنوية للموظف

  
، ولتبين المسؤولية المالية    ١-٦٤٠ من الئحة الموظفين لتعكس تعديالت المادة        ٥-٦٤٠وعدلت المادة     -١٧

كما عدلت المادتـان    .  الوطن في بلد غير محل إقامته المعترف به        للمنظمة عندما يقضي الموظف إجازة زيارة     
  . من الئحة الموظفين١-٦٤٠ من الئحة الموظفين لكي تعكسا تعديالت المادة ٢-٥-٦٤٠ و١-٥-٦٤٠

  
وتحقق التعديالت المذكورة أعاله المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الـصحة العالميـة وسياسـاتها                 -١٨

ين تلك المعتمدة مؤخراً من قبل األمم المتحدة، والمطبقة بالفعل في المنظمات األخرى في الخاصة بالموظفين وب
  .النظام الموحد لألمم المتحدة

  
  تواتر إجازة زيارة الوطن  )ب(  

  
 من الئحة الموظفين من أجل تقليل الشرط الخـاص بمـدة            ٤-٦-٦٤٠ و ٢-٣-٦٤٠عدلت المادتان     -١٩

 شهور في حالة الموظفين الذين يعملون في مراكز العمل التي تـستحق             ٣إلى  الخدمة بعد إجازة زيارة الوطن      
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 من الئحة الموظفين إللغاء الـشرط الـذي         ٣-٦-٦٤٠وحذفت المادة   .  شهراً ١٢فيها إجازة زيارة الوطن كل      
 وبناء. يقتضي سفر أفراد أسرة الموظف الذين لهم الحق في إجازة زيارة الوطن في نفس توقيت سفر الموظف                

  . من الئحة الموظفين٥-٦-٦٤٠ و٤-٦-٦٤٠عليه أعيد ترقيم المادتين 
  
وتحقق التعديالت المذكورة أعاله المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الـصحة العالميـة وسياسـاتها                 -٢٠

حـدة،  الخاصة بالموظفين وبين تلك المطبقة في األمم المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المت              
كما تحقق االعتراف بالطابع التنقلي والدولي للقوى العاملة وصعوبة ظروف عمل ومعيشة المـوظفين الـذين                

  .يخدمون في مراكز العمل الشاق
  

  اإلجازة الخاصة
  
 من الئحة الموظفين لكي يتاح للمدير العام تحديد الشروط التي قد تعطى اإلجـازة               ٦٥٠عدلت المادة     -٢١

وقد حررت أيضاً توخيـاً     . ا، بما في ذلك مدتها، بمقتضى هذه المادة من مواد الئحة الموظفين           الخاصة وفقاً له  
للوضوح وعدلت مجدداً لكي تشير تحديداً إلى اإلجازة الخاصة برعاية األطفال وفي حالة إصابة أحـد أفـراد                  

ص على أنه فـي هـذه       األسرة بمرض خطير كسببين هامين يجوز من أجلهما إعطاء هذه اإلجازة؛ وكذلك للن            
الحاالت االستثنائية، بما فيها وفاة أحد أفراد األسرة المباشرين، ال يلزم استنفاد مدة اإلجازة السنوية قبل أخـذ                  

  .اإلجازة الخاصة
  
وتحقق هذه التعديالت المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية ولـوائح مـوظفي األمـم                  -٢٢

  .ي النظام الموحد لألمم المتحدةالمتحدة والمنظمات األخرى ف
  

  اإلجازة بدون مرتب
  
وضعت مادة جديدة لالئحة الموظفين لكي يتاح للمدير العام اإلذن بأخذ إجازة بدون مرتب ألغـراض                  -٢٣

 ٢٥تتعلق بالمعاش التقاعدي للموظفين الذين سيبلغون، في غضون عامين، الخامسة والخمسين وسيكملون مدة              
دفوع عنها اشتراكات، أو الموظفين الذين تجاوزوا تلك السن وسيكملون، في غضون عامين             سنة من الخدمة الم   

 من الئحـة المـوظفين، بـشأن        ١-٦٥٥وقد عدلت المادة    .  سنة من الخدمة المدفوع عنها اشتراكات      ٢٥مدة  
  . من الئحة الموظفين٣-٦٥٥اإلجازة بدون مرتب، لكي تعكس المادة الجديدة 

  
عديالت المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية ولـوائح مـوظفي األمـم              وتحقق هذه الت    -٢٤

  .المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة
  

  إجازة أداء التدريب العسكري أو الخدمة العسكرية
  
 فتـرة   وظفين لكي تنص على إعطاء إجازة خاصة حتـى نهايـة          م من الئحة ال   ١-٦٦٠عدلت المادة     -٢٥

  .التدريب العسكري أو الخدمة العسكرية
  

  )إجازة الطوارئ اُألسرية(اإلجازة المرضية 
  
 لكي تتاح للموظفين االستفادة جزئياً أو كلياً من استحقاق الطـوارئ األسـرية              ٢-٧٤٠عدلت المادة     -٢٦

  .نفي حالة وفاة أحد أفراد األسرة األقربي) سبعة أيام عمل كإجازة مرضية بدون شهادة(
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ويحقق هذا التعديل المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية ولوائح موظفي األمم المتحـدة                 -٢٧
  .والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة

  
  إجازة األمومة

  
 لكي تنص على أربعة أسابيع إضافية إلجازة األمومة في حالة وضع أكثر مـن               ٢-٧٦٠عدلت المادة     -٢٨
وعلى الرغم من أن هذه السياسة غير متبعة في المنظمات األخرى فإن من المهم أن تحدد منظمـة                  . د واحد ولي

الصحة العالمية، باعتبارها المنظمة الرئيسية المعنية بالصحة، قاعدة صحية في هذه الظروف االستثنائية، وذلك    
وُأدخلت تعديالت تحريرية على المـادة      . في صالح صحة الموظفين وعافيتهم واإلدارة الجيدة للموارد البشرية        

  . من الئحة الموظفين توخياً للمزيد من الوضوح٤-٧٦٠
  

  إجازة األبوة وإجازة التبني
  
نظراً ألن إجازة األبوة وإجازة التبني هما شكالن مختلفان من اإلجازة بمرتب كامل وضعت  المـادة                   -٢٩

وبناء عليه عدلت   .  بشأن إجازة التبني   ٧٦٥ والمادة الجديدة     لالئحة الموظفين بشأن إجازة األبوة،     ٧٦٣الجديدة  
.  من الئحة الموظفين بشأن إجازة األمومة من أجل حذف اإلشارة إلى إجازة األبـوة              ١-٧٦٠ و ٧٦٠المادتان  

 لالئحة الموظفين، وُأدخلت تعديالت     ٧٦٣ بشأن إجازة األبوة لتصبح المادة الجديدة        ٥-٧٦٠وأعيد ترقيم المادة    
  .يرية توخياً للمزيد من الوضوحتحر

  
 من الئحة الموظفين بشأن اإلجازة الخاصة من أجل حذف اإلشارة إلـى إجـازة               ٦٥٠وعدلت المادة     -٣٠

  .التبني
  

  سفر الموظفين
  
 من الئحة الموظفين من أجل تقليل الشرط الخاص بالمدة التـي يتعـين أن               ٢-٥-٨١٠عدلت المادة     -٣١

زيارة في حالة الموظفين الذين يخدمون في مراكز العمل التي تستحق فيها إجازة             تنقضي بعد سفر األسرة في      
 مـن الئحـة     ٤-٥-٨١٠وباإلضافة إلى ذلك عدلت اإلشارة الواردة في المـادة          .  شهراً ١٢زيارة الوطن كل    

 ذات التـرقيم    ٤-٦-٦٤٠ إلـى المـادة       اإلشارة  من الئحة الموظفين لتصبح    ٥-٦-٦٤٠الموظفين إلى المادة    
  .الجديد

  
ويحقق هذا التعديل االعتراف بصعوبة ظروف عمل ومعيشة الموظفين الذين يعملون في مراكز العمل             -٣٢

  .الشاق
  

  سفر األبناء في إطار منحة التعليم
  
 لكي يتاح لألبناء الذين من حقهم السفر في إطار منحة التعليم االنـضمام              ٢-٥-٢-٨٢٠عدلت المادة     -٣٣

  . غير مركز عملهم أو غير محل دراسة األبناءن في مكان آخرإلى الموظفين المعنيي
  
ويحقق هذا التعديل المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية والسياسات الخاصة بموظفيها               -٣٤

وبين لوائح الموظفين والسياسات الخاصة بالموظفين في األمم المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحـد               
  .متحدةلألمم ال
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  االستقالة
  
 الجديـدة لالئحـة المـوظفين    ٤-١٠١٠ من الئحة الموظفين ووضعت المادة  ٣-١٠١٠عدلت المادة     -٣٥

  .٢-٥-٨١٠ و٤-٦-٦٤٠ و٢-٣-٦٤٠لمراعاة تعديالت المواد 
  

  إنهاء التعيينات
  
ائه أثنـاء    لالئحة الموظفين لتنص على تمديد التعيين في حالة انقض         ٢-١٠٤٠وضعت المادة الجديدة      -٣٦

. ويكون هذا التمديد لفترة محددة، ويخضع للشروط التي يحددها المدير العام   . إجازة األمومة أو األبوة أو التبني     
  . من الئحة الموظفين، وأجري تعديل تحريري توخياً للوضوح١٠٤٠وبناء عليه أعيد ترقيم المادة 

  
مة الصحة العالمية ولـوائح مـوظفي األمـم         وتحقق هذه التعديالت المواءمة بين الئحة موظفي منظ         -٣٧

  .المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة
  

  اإلشعار بإنهاء الخدمة
  
 من الئحة الموظفين لتنص على إمكانية إعطاء اإلشعار بإنهاء الخدمة، بمقتـضى          ١٠٨٣عدلت المادة     -٣٨

الئحة الموظفين أثناء فترات إجازة األمومة أو        من   ١٠٨٠ و ١٠٧٠ و ١٠٦٠ و ١٠٥٠ و ١٠٤٥ و ١٠٣٠المواد  
ويكون التاريخ الفعلي إلنهاء الخدمة هو تاريخ انقضاء اإلجازة أو تاريخ نهاية فترة اإلشـعار               . األبوة أو التبني  

  .بمقتضى المادة المعنية من الئحة الموظفين، أيهما أبعد
  

  التاريخ الفعلي إلنهاء الخدمة
  
 لالئحة  ٢-١٠٩٠ و ١-١٠٩٠ن الئحة الموظفين، ووضعت المادتان الجديدتان        م ١٠٩٠عدلت المادة     -٣٩

  . من الئحة الموظفين١٠٨٣الموظفين لمراعاة تعديالت المادة 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :قد يرغب المجلس على ضوء هذه التنقيحات، في أن ينظر في مشروعي القرارين التاليين  -٤٠
  

  ١القرار 
  

  جلس التنفيذي،الم  
  

 من النظام األساسي للموظفين، على تعديالت الئحة الموظفين التي     ٢-١٢يصدق، وفقاً للمادة      
 فيما يتعلـق    ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١) أ: (أدخلها القائم بأعمال المدير العام بالنيابة، اعتباراً من       

 كـانون   ١السنة الدراسية الجارية فـي      ) ب(؛  والفئات العليا ) الفنية(بأجور الموظفين في الفئة المهنية      
 فيما يتعلق بإجازة زيـارة      ٢٠٠٧ يوليو/ تموز ١) ج( فيما يتعلق بمنحة التعليم؛      ٢٠٠٧يناير  / الثاني

الوطن واإلجازة الخاصة واإلجازة بدون مرتب وإجازة أداء التدريب العسكري أو الخدمة العـسكرية              
وإجازة األمومة واألبوة والتبني وسفر الموظفين وسفر       ) سرية الطوارئ األُ  ةإجاز(واإلجازة المرضية   
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األبناء في إطار منحة التعليم واالستقالة وإنهاء التعيينات واإلشعار بإنهاء الخدمة والتـاريخ الفعلـي               
  .إلنهاء الخدمة

  
  ٢القرار 

  
  المجلس التنفيذي،  

  
  :ن باعتماد القرار التاليجمعية الصحة العالمي الستييوصي   

  
  معية الصحة العالمية الستون،ج  

  
إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين في الوظائف غير       

  المصنفة على رتب ومرتب المدير العام،
  
 مرتبات المديرين العامين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين، اعتبـاراً مـن             تحدد  -١
 دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطـاع        ١٦٨ ٨٢٦، بما يبلغ    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١

أو ) للمعيلين( دوالراً أمريكياً    ١٢٢ ٧٣٧اإللزامي من المرتب ليكون المرتب الصافي المعدل        
  ؛)لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١١١ ١٤٢

  
 بمبلـغ   ٢٠٠٦ينـاير   /  كانون الثاني  ١ مرتب نائب المدير العام، اعتباراً من        تحدد  -٢

 دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتب الصافي المعـدل            ١٨١ ٧٧٨
؛ )لغيـر المعيلـين   ( دوالراً أمريكيـاً     ١١٨ ٠٣٤أو  ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٣١ ١٥٦

 دوالراً أمريكياً في السنة قبـل       ١٨٥ ٨٧٤ بمبلغ   ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١واعتباراً من   
أو ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكيـاً     ١٣٣ ٨١٨لزامي، ليكون المرتـب الـصافي       االقتطاع اإل 

  ؛)لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٢٠ ٤٢٩
  
، بمـا يبلـغ     ٢٠٠٧ينـاير   /  كانون الثاني  ١ مرتب المدير العام، اعتباراً من       تحدد  -٣

الصافي المعـدل   دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتب           ٢٢٨ ٨١٨
  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٤٣ ٨٢٩أو ) للمعيلين( دوالراً أمريكياً ١٦١ ٧٣٢

  
  


