
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/٢٣م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ١٦   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/23   من جدول األعمال المؤقت ٣-٧البند 
  
  
  
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
م على الئحة الموظفين على المجلس التنفيذي للتصديق عليها         تطرح التعديالت التي أدخلها المدير العا       -١

  ٢. للموظفين من النظام األساسي٢-١٢وذلك وفقاً للمادة 
  
من هذه الوثيقة من المقررات التي ينتظر أن تتخذها الجمعية          " أوالً"وتنبع التعديالت الواردة في الفرع        -٢

على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الخدمة المدنية الدوليةالعامة لألمم المتحدة في دورتها الستين، وذلك بناء  .
ولم تتول الجمعية العامة لألمم المتحدة سوى إقرار توصية اللجنة المتعلقة بجدول االقتطاعات اإللزاميـة مـن                 

ة  وقد تم تأجيل النظر في جميع التوصيات األخرى، كما هو وارد في التقرير السنوي للجن               ٣.مرتبات الموظفين 
 إلى الدورة الستين المستأنفة للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر أن تعقد            ٢٠٠٥،٤الخدمة المدنية الدولية لعام     

  ٢٠٠٦.٥مارس / في آذار
  
من هذه الوثيقة فقد أدخلت في ضوء التجربة المـستفادة وفـي            " ثانياً"أما التعديالت الواردة في الفرع        -٣

  .يةصالح حسن إدارة الموارد البشر
  
 في اإلضافات الملحقـة بهـذه       ٢٠٠٧-٢٠٠٦وترد اآلثار المالية المترتبة على التعديالت في الثنائية           -٤

  *.الوثيقة
  
 **. الئحة الموظفين في الملحقمنويرد نص المواد المعدلة   -٥
  

                                                      
توجد نسخ من الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين في قاعة االجتماعات وبإمكان السادة أعـضاء المجلـس      ١

 . عليهااالطالع
 .٢٠٠٥ن، جنيف، منظمة الصحة العالمية، و، الطبعة الخامسة واألربعالوثائق األساسية   ٢
 .٦٠/٢٤٨قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
 .١١٧/٢٢ت مانظر الوثيقة    ٤
 .٦٠/٥٤٤مقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٥

 .  ترد باإلنكليزية والفرنسية فقط *

 .ص باإلنكليزية والفرنسية فقط يرد الن **
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تعديالت اعتبرت ضرورية في ضوء المقررات التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم             :أوالً
  ي دورتها الستين بناء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدوليةالمتحدة ف

  
والفئات ) المهنية(جدول االقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين وأجور الموظفين في الفئة الفنية            

  العليا
  
ظفين، أعلم ممثلو أمانة األمم المتحدة اللجنة بأنه يلزم تخفيض االقتطاعات اإللزامية من مرتبات المـو                -٦

وعلى . ٪٢٠ وذلك لخفض أموال الصندوق بنسبة ١بهدف تصحيح حاالت الخلل في صندوق معادلة الضرائب،      
الرغم من أن هذا التعديل لن يكون له أي أثر على المرتبات الصافية فإنه سـيؤدي إلـى خفـض المرتبـات                      

وقد أوصت اللجنة بهذا التعديل،     . ٪٢٠والوظائف العليا بنسبة    ) المهنية(اإلجمالية للموظفين في الوظائف الفنية      
 مـن   ١-٣٣٠وتم إعداد التعديالت على المادة      )  أعاله ٢انظر الفقرة   (الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة       

.  من الئحة الموظفين طبقـاً لـذلك  ١كما تم إعداد التعديالت على المرفق     . الئحة الموظفين إلحداث ذلك األثر    
 لتبيان الفترة التي يمكن فيها التأهل للحصول علـى   ١ حاشية توضيحية إلى المرفق      وعالوة على ذلك، أضيفت   

 مـن الئحـة     ٢-٥٥٠ أدناه المتعلقة بالمـادة      ١٦انظر أيضاً الفقرة    (زيادة داخل الرتبة بين درجتين متعاقبتين       
  .)الموظفين

  
  مرتبات الموظفين غير المحددي الدرجات والمدير العام

  
 أعاله، يقترح المدير العام، ٦جمعية العامة لألمم المتحدة، كما هو مفصل في الفقرة في أعقاب مقرر ال   -٧

 من النظام األساسي للموظفين، أن يوصي المجلس التنفيذي جمعية الصحة العالمية التاسـعة              ١-٣وفقاً للمادة   
ميـين علـى أن تظـل       والخمسين بتخفيض المرتبات اإلجمالية للمديرين العامين المساعدين والمـديرين اإلقلي         

وبذا يكون المرتب اإلجمالي للمديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميـين          . المرتبات الصافية على حالها   
 دوالراً  ١١٧ ٣٧٣ دوالراً أمريكياً في السنة مما يؤدي إلى الحصول على مرتـب صـاٍف قـدره                 ١٦٠ ٥٧٤

  ).ير المعيلينلغ( دوالراً أمريكياً ١٠٦ ٢٨٥و) للمعيلين(أمريكياً 
  
وتعني التعديالت المدخلة على المرتبات والمذكورة أعاله إدخال تعـديالت مماثلـة علـى المرتـب                  -٨

وسيؤدي تغيير المرتب الذي يتعين أن تأذن به جمعية الصحة إلى حصول المدير العام              . اإلجمالي للمدير العام  
) للمعيل( دوالراً أمريكياً    ١٥٤ ٦٦٤اٍف قدره    دوالراً أمريكياً، ومرتب ص    ٢١٧ ٩٤٥على مرتب إجمالي قدره     

  ).لغير المعيل( دوالراً أمريكيا ١٣٧ ٥٤٣أو 
  

تعديالت اعتبرت ضرورية في ضوء الخبرة المستفادة وفي صـالح حـسن إدارة               :ثانيا
  الموارد البشرية

  
  استعراض التصنيف

  
 إلى اإلجراءات التـي وضـعها       ارة الواضحة ش من الئحة الموظفين من أجل اإل      ٢٣٠تم تعديل المادة      -٩

وكجزء من عملية دورية من عمليات تخطيط المـوارد         . المدير العام فيما يتعلق باستعراض تصنيف الوظائف      
                                                      

صندوق تديره األمم المتحدة، مثالً، الستخدامه في رد الضرائب الوطنية التي تحصل من بعض المـوظفين علـى      ١
 .دخلهم من األمم المتحدة
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نوات، على األقل، ولكن مرة واحدة كل عامين،        سالبشرية يتم، في العادة، استعراض الوظائف مرة كل خمس          
  .خال تغييرات ذات شأن على مستوى الواجبات والمسؤولياتعلى األكثر، إالّ إذا حدثت ظروف يجري فيها إد

  
  تعريف الوظائف التي تخضع للتعيين المحلي وللموظفين الذين يشغلون تلك الوظائف

  
في الماضي كان بدل االغتراب يدفع لموظفي الخدمات العامة المنتدبين دولياً في أماكن العمـل فـي                   -١٠

وظفي الخدمات العامة يعينون على أساس دولي للخدمـة فـي المقـر             وكان بعض م  . أوروبا وأمريكا الشمالية  
، وبناء على قـرار اتخذتـه       ١٩٨٣سبتمبر  /  أيلول ١ومنذ  . الرئيسي وكانوا يحصلون بالتالي على ذلك البدل      

باسـتثناء أوروبـا    . (اللجنة، اقتصر دفع البدل على الموظفين الذين يخدمون في بعض مراكز العمل المحددة            
 ٦-١٣١٠ إلى   ٤-١٣١٠ والمواد من    ٤-٣١٠وقد تم إدخال تعديالت تحريرية على المادة        ). لشماليةوأمريكا ا 

  .وذلك لتوضيح اإلشارات إلى بدل االغتراب
  

  منحة التعليم ومنحة التعليم الخاصة لألطفال المعوقين
  
 االلتزامات   من الئحة الموظفين بحيث تعترف، باإلضافة إلى المرض أو         ٢-١-٣٥٠تم تعديل المادة      -١١

المتعلقة بالخدمة الوطنية، بوجود أسباب قاهرة لتمديد فترة األهلية للحصول على منحة التعليم ومنحة التعلـيم                
الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات في الفترة التي تلي السنة الدراسية التي يبلغ فيهـا الطفـل سـن الخامـسة                    

  .والعشرين
  
 من الئحة الموظفين اللتين تقضيان بالتخلي عـن         ٧-٣٥٥ و ٥-٣٥٠وأدخلت تعديالت على المادتين       -١٢

شرط تخفيض مبالغ منحة التعليم ومنحة التعليم الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات، نسبياً، إذا توفي الموظف في                
ق وقد ُأدخلت هذه التغييرات لخدمة صالح حسن إدارة الموارد البشرية ولتحقي . الخدمة بعد ابتداء السنة الدراسية    

االتساق بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية والئحة موظفي األمم المتحدة وسائر المؤسسات التي يضمها            
  .النظام الموحد

  
  دفع استحقاقات االغتراب

  
تحدد المنظمة، لدى التعيين، مكان اإلقامة المعترف به في بلد جنـسية الموظـف ألغـراض تحديـد          -١٣

وقد تم تعـديل مـواد      . التعليم ومنحة اإلعادة إلى الوطن وإجازة زيارة الوطن       االستحقاقات بما في ذلك منحة      
الئحة الموظفين المذكورة في الفقرات التالية للتوكيد على طابع تلك االستحقاقات الخاص بظـاهرة االغتـراب         

اإلقامة أو  كان  والتي تنطبق على الموظفين المعينين دولياً والذين يخدمون المنظمة في البلد الذي يعترف به كم              
وهذه التعديالت تفيد كذلك في تحقيق االتساق بين مواد الئحة موظفي المنظمة مع الئحة موظفي األمم                . خارجه

وسيبدأ نفاذ التعديالت المدخلة على الئحـة المـوظفين         . المتحدة وسائر المؤسسات التي يضمها النظام الموحد      
أي فرد إما يتم تعيينه أو ترقيته كموظف دولي معين دوليـاً             وستنطبق على    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١اعتباراً من   

  .في ذلك التاريخ أو بعده
  

 من الئحة الموظفين إليـضاح أن منحـة التعلـيم     ١-٣-٣٥٠ تم تعديل المادة     .منحة التعليم   )أ(
  .تُدفع للموظفين المعينين دولياً المنتدبين في بلد إقامتهم المعترف به أو الذين يسكنون فيه ال
  
 مـن   ٤-٣٧٠ و ٢-٣-٣٧٠ و ٣-٣٧٠ و ١-٣٧٠ تم تعديل المواد     .منحة اإلعادة إلى الوطن     )ب(

الئحة الموظفين إليضاح أن المنحة ال تُدفع للموظفين المعينين دولياً المنتدبين في بلد إقامتهم المعترف               
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 كيلـومتر   ١٠٠ دفي حدو "وبناء على ذلك فقد تمت أيضاً، إزالة اإلشارة إلى          . به أو الذين يسكنون فيه    
ولن يقتضي دفع منحة اإلعادة إلى الوطن فقط تقديم دليل على           ". من مكان إقامة الموظف المعترف به     

االنتقال خارج البلد الذي يضم آخر مركز عمل رسمي، بل أيضاً االنتقال إلى خارج بلد اإلقامة أثنـاء    
  .التعيين األخير

  
 من الئحة المـوظفين     ٤-٦٤٠ و ١-٣-٦٤٠ و ١-٦٤٠ تم تعديل المواد     .إجازة زيارة الوطن    )ج(

إليضاح أن األهلية للتمتع بإجازة زيارة الوطن ال تنطبق على الموظفين المعينين دولياً الذين يخدمون               
  .أو يسكنون في بلد مكان إقامتهم المعترف به

  
  سياسات التعيين

  
أن الهيكل الهرمي ولـيس      إليضاح   ١-٢-٣-٤١٠تم إدخال تعديالت ذات طابع تحريري على المادة           -١٤

  .الهيكل التنظيمي هو الذي يحكم انتداب الموظفين الذين تربط بينهم عالقات قرابة
  

  نقل الموظفين بين المنظمات
  
 لإلشارة إلى أن موظفي منظمة الصحة للبلدان األمريكية الذين ينقلون إلى            ٣-١-٤٨٠تم تعديل المادة      -١٥

ن بقضاء فترة تحت االختبار ومن شأن هذا التعديل أن يضمن االعتراف،            منظمة الصحة العالمية ليسوا مطالبي    
في إطار عمليات النقل، بطول الخدمة في المنظمة األم التي ينتمي إليها الموظف مما يسهل ويـوفّر الحـوافز                   

  .على تنقل وتناوب الموظفين بين المنظمتين
  

  الزيادة في المرتب داخل الرتبة
  
 من الئحة الموظفين لإلشارة إلى أن فترة الخدمة التي تـستغرق عـامين              ٢-٢-٥٥٠تم تعديل المادة      -١٦

وهذا التعـديل   . ٤ تبدأ من الدرجة     ١مد/٦والتي تؤهل الموظف للحصول على زيادة في المرتب داخل الرتبة م          
 ٢٠٠٦أبريـل   /  نيسان ١ بحلول   ١دم/٦ من الرتبة م   ٤ال ينطبق إال على الموظفين الذين لم يبلغوا بعد الدرجة           

وهو يحقق االتساق بين مواد الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية وبين مواد الئحة موظفي األمـم المتحـدة                  
  .وسائر المؤسسات التي يضمها النظام الموحد

  
  إعادة التكليف

  
 من تلك الالئحـة     ٤-٥٦٥ من الئحة الموظفين ذات الصلة تم تعديل المادة          ٥-٣٢٠تمشياً مع المادة      -١٧

لإلشارة إلى أن الترتيب الذي قد يشترط بموجبه أن يتولى موظف ما مسؤوليات وظيفة أخرى، بشكل مؤقـت،            
  . شهراً ما لم يقرر المدير العام غير ذلك١٢بدون إعادة تكليفه رسمياً لن يستمر أكثر من 

  
  الترقية

  
إلى أنه يجوز، عند إعادة تصنيف وظيفة ما من          من الئحة الموظفين لإلشارة      ٣-٥٦٠تم تعديل المادة      -١٨

أو بإضافة أكثر من رتبة واحدة داخل فئة ما، منح الموظف مكافأة  ) الفنية(فئة الخدمات العامة إلى الفئة المهنية       
إضافية ابتداء من الشهر الرابع من التاريخ الفعلي إلعادة التصنيف، وتُحسب تلك المكافأة وفقاً لألحكام المنطبقة 

  . من الئحة الموظفين وبإيالء االعتبار الواجب لتلك الفترة٥-٣٢٠على الفترة المحددة من المادة 
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  اإلجازة بدون مرتب واإلجازة المرضية في إطار التغطية التأمينية
  
 من الئحة الموظفين لإلشارة إلى أن فترة اإلجـازة بـدون            ٢-٧٥٠ و ٣-٢-٦٥٥تم تعديل المادتين      -١٩

 يوماً أو أقل، وسيتواصل تـراكم احتـساب         ٣٠المرضية في إطار التغطية التأمينية قدرها       مرتب أو اإلجازة    
ويتم هذا التعـديل لخدمـة أغـراض        . اإلجازات المرتبطة بالخدمة وذلك لألغراض المحددة في تلك المادتين        

في وممارسـات  التبسيط والكفاءة ولكي يحقق االتساق بين الئحة موظفي المنظمة وممارساتها وبين الئحة موظ      
  . النظام الموحديضمهااألمم المتحدة وسائر المؤسسات التي 

  
  إجازة األمومة وإجازة األبوة

  
وتـم  .  من الئحة الموظفين توخياً للمزيد من اإليـضاح        ٢-٧٦٠تم إدخال تعديل تحريري على المادة         -٢٠

في األمم المتحدة وسائر المؤسسات     أحكام الئحة موظ   لضمان االتساق والتناغم في تطبيق       ٦-٧٦٠تعديل المادة   
  .التي يضمها النظام الموحد

  
  سفر الموظفين وأزواجهم وأبنائهم

  
وهما تقضيان، في ظـروف     ) ٩-٢-٨٢٠ و ٨-٨١٠المادة  (تمت إضافة مادتين إلى الئحة الموظفين         -٢١

 إصابة يتطلبان مرافق    استثنائية، ووفقاً لشروط يضعها المدير العام، بالسماح بالسفر للعودة في حالة مرض أو            
  .خاصة لعالج الموظفين المعينين محلياً وأزواجهم وأطفالهم المعالين

  
  اإلخطار بالتهم الموجهة والحق في الرد عليها

  
 من الئحة الموظفين لتعكس الممارسات الفعلية التي يحق في إطارها للموظفين            ١١٣٠تم تعديل المادة      -٢٢

 مـن   ١-١١١٠قبل فرض أي تدبير من التدابير التأديبية المذكورة في المـادة            الرد على التهم الموجهة إليهم      
وتم أيضاً توضيح نقطة تتمثل فـي أن        . عليهم) وليس فقط الفصل أو الفصل دون سابق إنذار       (الئحة الموظفين   

  .تقويميةالفترة المخصصة للرد تستغرق ثمانية أيام 
  

  األداء وتغير الحالة
  
 من الئحة الموظفين إللغاء اإلشارة إلى سوء السلوك ولتحقيق االتساق بينهـا             ٢-٥٧٠تم تعديل المادة      -٢٣

.  من الالئحة التي تنص على حق الموظف في الرد في حاالت تنزيل الدرجة لسوء السلوك               ١١٣٠وبين المادة   
  .كما تم إيضاح أن الفترة المسموح بها للرد هي ثمانية أيام تقويمية

  
  "ينالمعال"تعريف عبارة 

  
لضمان االتساق بين المصطلحات المستخدمة في كامل نص الئحة الموظفين وتحقيق التناغم بين الئحة   -٢٤

موظفي المنظمة وإصداراتها اإلدارية وبين الئحة موظفي األمم المتحدة وسـائر المؤسـسات التـي يـضمها                 
 ٧-٦٤٠ و ٥-٣٦٥ و ٢-٣٦٠ و ٣-١-٥-٣١٠في المـواد    " spouse" "الزوج"الموحد، تم األخذ بعبارة      النظام

  . من الئحة الموظفين٦-٨٢٠و
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  إلغاء الوظائف
  
 من الئحة الموظفين لمعالجة اآلثار المترتبة على حقـوق المـوظفين فـي              ٢-١٠٥٠تم تعديل المادة      -٢٥

 من الالئحة وإعادة التكليف الناجمة عن األحكام الحالية التـي           ٤-١٠٥٠تعويض إنهاء الخدمة بموجب المادة      
تعيينات الخدمـة  /  على الحقوق في إعادة التكليف والخاصة فقط بالموظفين الذين يتمتعون بتعيينات دائمة   تنص

أما الموظفون الذين يـشغلون، اعتبـاراً مـن         . ن الذين يشغلون وظائف غير محددة المدة      يالطويلة، أو الموظف  
تقل عن خمس سنوات من الخدمـة       ، وظائف غير محددة المدة ولكن خالل مدة         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١

المتواصلة غير المنقطعة بناء على تعيين محدد المدة فسيحتفظون بالحق في إعادة التكليف طالما ظلوا مكلّفين                
  .بشغل تلك الوظيفة

  
 المنقحـة   ٢-١٠٥٠ من الئحة الموظفين بغرض تحقيق اتساقها مع المادة          ١-١٠٥٠وتم تعديل المادة      -٢٦

  .من الالئحة
  

  راء المطلوب من المجلس التنفيذياإلج
  
  :في ضوء هذه التنقيحات قد يرغب المجلس في النظر في مشروع القرارين التاليين  -٢٧
  

  ١القرار 
  

  المجلس التنفيذي،  
  

 التعديالت التي أدخلها المدير العـام       ، للموظفين  من النظام األساسي   ٢-١٢وفقاً للمادة   ،  يؤكد  
 فيما يتعلق بجدول االقتطاعـات      ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١راً من   اعتبا) ١: (على الئحة الموظفين  

والوظـائف العليـا،    ) الفنيـة (اإللزامية من رواتب الموظفين وأجور الموظفين في الوظائف المهنية          
واستعراض التصنيف، وتعاريف الوظائف الخاضعة للتعيينات المحلية وتعـاريف المـوظفين الـذين             

حة التعليم ومنحة التعليم الخاصة لألطفال المعوقين، ومنحة اإلعـادة إلـى            يشغلون تلك الوظائف، ومن   
الوطن، وإجازة زيارة الوطن وبدل التنقل والمشقة، ومنحة االنتداب، وسياسات التعيين وحاالت التنقل             
بين المنظمات، والترقية، وإعادة التكليف، واإلجازة بدون مرتب، واإلجازة المرضية في إطار التغطية       

األبوة، وسفر الموظفين وسفر الزوج واألطفال، واإلخطار بالتهم الموجهة         وتأمينية، وإجازة األمومة    ال
/  نيـسان  ١اعتباراً مـن    ) ٢(وحق الرد عليها، وتخفيض الرتبة، وتعريف المعالين وإلغاء الوظائف          

لموظفين الذين لـم     فيما يتعلق بزيادة الراتب داخل الرتبة مع التعديالت المنطبقة على ا           ٢٠٠٦أبريل  
اعتباراً من  ) ٣( دون سواهم،    ٢٠٠٦أبريل  /  نيسان ١ بحلول   ١مد/٦ من الرتبة م   ٤يبلغوا بعد الدرجة    

 فيما يتعلق بدفع استحقاقات االغتراب المتعلقة بمنحة التعليم ومنحة اإلعـادة            ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١
 أي فرد يتم تعيينه أو ترقيته بوصـفه         إلى الوطن واإلجازة لزيارة الوطن مع التعديالت المنطبقة على        

 كانون  ١موظفاً مهنياً معيناً دولياً عند ذلك التاريخ أو بعده؛ ويحتفظ الموظفون الذين يشغلون، بتاريخ               
، وظائف غير محددة المدة ولكنهم خدموا أقل من خمس سنوات خدمة متواصـلة              ٢٠٠٦يناير  / الثاني

 بحقوقهم في إعادة التكليف طالما ظلوا مكلفين بشغل مثـل           غير منقطعة بناء على تعيين محدد المدة،      
  .هذه الوظائف
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  ٢القرار 
  

  المجلس التنفيذي،  
  

 جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي فيما يتعلق بمرتبـات             يوصي  
  :الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام

  
  لمية التاسعة والخمسون،جمعية الصحة العا  

  
إذ تحيط علماً بتوصيات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بأجور الموظفين في الوظـائف               

  ،غير المحددة الدرجات والمدير العام
  
ـ ـن اإلقليميي ـن والمديري ـ مرتبات المديرين العامين المساعدي    ددتح  -١    ١٦٠ ٥٧٤ن ب

لزامي مما ينتج عنه مرتب صـاٍف معـدل قـدره           دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإل      
  ؛)للعزاب( دوالراً أمريكياً ١٠٦ ٢٨٥ أو )للمعيلين( دوالراً أمريكياً ١١٧ ٣٧٣

  
ـ    ددتح  -٢  دوالراً أمريكياً في الـسنة قبـل االقتطـاع          ٢١٧ ٩٤٥ مرتب المدير العام ب

 دوالراً  ١٣٧ ٥٤٣ أو) للمعيلين (١٥٤ ٦٦٤اإللزامي مما ينتج عنه مرتب صاٍف معدل قدره         
  ؛)للعزاب(أمريكياً 

  
 كـانون   ١ دخول هذه التعديالت المدخلة على األجور حيز النفاذ اعتباراً مـن             ررتق  -٣

  .٢٠٠٦يناير / الثاني
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 


