
 

  ١٣٤/٥١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ ديسمبر/ األولكانون  ٢٠  بعد المائة والثالثون الرابعةالدورة 
    EB134/51  من جدول األعمال المؤقت ٦-١٢البند 

  
  
  

  تعديالت النظام األساسي
  ١الموظفين للموظفين والئحة

    
  تقرير من األمانة

      
التعــديالت التــي يــدخلها المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي للتصــديق عليهــا  ُتقــدَّم  -١

   ٢.النظام األساسي للموظفينمن  ٢-١٢بأحكام المادة  عمالً 
  
والتعديالت المبينة ناشــئة عــن المقــررات التــي ُيتوقــع أن تتخــذها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا   -٢

وستصــدر  ٢٠١٣.٣والســتين، بنــاًء علــى توصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام  الثامنــة
  ة.إضافة لهذا التقرير إذا لم تعتمد الجمعية العامة توصيات اللجن

  
إطــار  على تكاليف إضــافية طفيفــة فــي ٢٠١٤-٢٠١٣لتعديالت الخاصة بالثنائية اآلثار المالية لوتنطوي   -٣

ولألنشطة العالميــة واألقاليميــة، ومــن المالئمة المحددة لكل إقليم المخصصات الميزانية العادية، وستتم تغطيتها من 
  ٤.الخارجة عن الميزانية مصادر األموال

  
أن تتخــذها الجمعيــة العامــة  ُيتوقعالتي  المقرراتضوء  علىضرورية  التي ُتعتبرالتعديالت 

  لجنة الخدمة المدنية الدولية اتوالستين بناًء على توصي الثامنةلألمم المتحدة في دورتها 
  

  والفئات العليا المهنية (الفنية) الفئةموظفي مرتبات 
  
األساســية/ الــدنيا لمــوظفي  بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــاتأوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٤

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلــة فــي زيــادة المرتــب ٠,١٩والفئات العليا بنسبة (الفنية)  الفئة المهنية
)، "انتفــاء الخســارة والمكســب"(أي علــى أســاس األساسي وٕاجراء خفض متناسب لنقــاط مضــاعف تســوية مقــر العمــل 

  .٢٠١٤ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذعلى أن يدخل ذلك حيز 
  

                                                            
 المجلس التنفيذي.في قاعة  والئحة الموظفين يمكن الحصول على نسخ من النظام األساسي للموظفين    ١

 .٢٠٠٩ واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ابعة، الطبعة السالوثائق األساسية    ٢

(يمكــن الحصــول علــى  )A/68/30(الوثيقــة  ٣٠والســتون، الملحــق رقــم  الثامنــةالوثــائق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة     ٣
  نسخ في قاعة المجلس التنفيذي).

 .١إضافة  ١٣٤/٥١م تانظر الوثيقة     ٤
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  هذه الوثيقة.ب ١ ملحقالترد في هي من الئحة الموظفين، و  *١تعديالت التذييل وقد تم وفقًا لذلك إعداد   -٥
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
، تقترح المديرة العامة أعاله ٤الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المذكورة في الفقرة  بمقرررهنًا   -٦

 الســابعةأن يوصــي المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة العالميــة  مــن النظــام األساســي للمــوظفين، ١-٣طبقــًا للمــادة 
كــانون الثــاني/  ١ميــين. وبالتــالي، واعتبــارًا مــن مرتبات المديرين العاّمين المساعدين والمديرين اإلقلي بتعديلوالستين 

 اً أمريكيــ اً دوالر  ١٧٢ ٤٣٦اإلقليميــين  ، سيبلغ المرتب اإلجمالي للمديرين العاّمين المساعدين والمديرين٢٠١٤يناير 
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٢١ ٥٢٧ (للمعيل) أو ةأمريكي اتدوالر  ١٣٤ ٢٠٥ في السنة، والمرتب الصافي

  
التـــي ســـتجيزها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة،  فـــإن التعـــديالت المبينـــة أعـــاله،تســـويات المرتبـــات  وبنـــاًء علـــى  -٧

 ، يبلــغ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١ستســتتبع أن المرتــب اإلجمــالي، اعتبــارًا مــن نائــب المــدير العــام ب يتعلــق فيمــا
 ١٣١ ٦٨٢دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل) أو  ١٤٦ ٣٢١ مرتبــه الصــافييبلــغ  وأندوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة،  ١٨٩ ٧٤٤

    .دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)
  
ـــة فيمـــا يخـــص مرتـــب المـــدير العـــام أعـــاله المـــذكورةوســـتنطوي تســـويات المرتبـــات   -٨  .علـــى تعـــديالت مماثل

 ســيبلغ ،٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١، اعتبــارًا مــن جمعيــة الصــحة العالميــة الــذي ســتجيزهوبالتــالي فــإن المرتــب 
 اً أمريكيـــ اً دوالر  ١٧٦ ٨٣٦دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة للمرتـــب اإلجمـــالي، بينمـــا ســـيبلغ المرتـــب الصـــافي  ٢٥٢ ٠٥٥

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٥٧ ٢٦٢أو (للمعيل) 
  

  استعراض مستوى منحة التعليم
  
شبكة المــوارد البشــرية التابعــة اقتراحات مقدمة من  كانت أمام لجنة الخدمة المدنية بخصوص هذه المسألة  -٩

للنظــر فــي اتخــاذ تــدابير خاصــة فيمــا األمم المتحدة المعني بالتنسيق، وذلك  منظومة الرؤساء التنفيذيين في لمجلس
  يتعلق بمنحة التعليم في بلجيكا.

  
المصــروفات المتصـــلة وأوصــت اللجنـــة الجمعيــة العامـــة لألمــم المتحـــدة باســتحداث تـــدبير خــاص يتـــيح رد   -١٠

بــالتعليم إلــى الحــد األقصــى المحــدد لــدوالر الواليــات المتحــدة داخــل منطقــة الواليــات المتحــدة للمــدارس الــثالث ذات 
المقرر الدراسي اإلنكليزي في بروكسل، وهــي مدرســة بروكســل الدوليــة ومدرســة بروكســل البريطانيــة ومدرســة ســانت 

  .٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ١سية الجارية في جونز الدولية، اعتبارًا من السنة المدر 
  

  .٢من الئحة الموظفين بناًء على ذلك، وهي مرفقة في الملحق  *٢تم إعداد تعديالت التذييل و   -١١
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
فــي مشــروعي القــرارين  أن ينظــر، فــي المــذكورة أعــاله ضــوء التنقيحــات، علــى التنفيــذي قــد يرغــب المجلــس  -١٢

  ١.الواردين أدناه
                                                            

 باإلنكليزية. ١الموظفين في الملحق من الئحة  ١يرد التذييل    *

 باإلنكليزية. ٢من الئحة الموظفين في الملحق  ٢يرد التذييل    *

لالطــالع علــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى هــذين القــرارين بالنســبة إلــى  ١إضــافة  ١٣٤/٥١م تانظــر الوثيقــة     ١
 األمانة.
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  ١القرار 
  

  ،المجلس التنفيذي
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بتعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين،
  

هــا المــدير موظفين، على التعــديالت التــي أدخللل النظام األساسيمن  ٢-١٢، وفقًا للمادة يصادق
 فــيفيمــا يتعلــق بمرتبــات المــوظفين  ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١العام على الئحة الموظفين اعتبارًا من 

بمســتوى منحــة فيما يتعلق  ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاني ١من  ، واعتباراً والفئات العليا (الفنية) الفئة المهنية
  .التعليم

  
  ٢القرار 

  
  ،المجلس التنفيذي

  
   ١،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينب الخاصفي التقرير  بعد النظر

  
  :والستين بأن تعتمد القرار التالي السابعةجمعية الصحة العالمية  يوصي

  
  والستون، السابعةجمعية الصحة العالمية 

  
تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر  إذ
  رتب ومرتب المدير العام، المصنفة في

  
العــاّمين المســاعدين والمــديرين اإلقليميــين بمــا يبلــغ  المرتبــات اإلجماليــة للمــديرين تحــدد  -١

 دوالرات أمريكيــــــة ١٣٤ ٢٠٥ليكــــــون المرتــــــب الصــــــافي فــــــي الســــــنة  يــــــاً أمريك اً دوالر  ١٧٢ ٤٣٦
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٥٢٧ (للمعيل) أو

  
دوالرًا أمريكيًا في الســنة  ١٨٩ ٧٤٤المدير العام بما يبلغ  لنائب اإلجماليمرتب ال تحدد  -٢

دوالرًا أمريكيــًا (لغيــر  ١٣١ ٦٨٢دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل) أو  ١٤٦ ٣٢١ليكــون المرتــب الصــافي 
  المعيل)؛

  
دوالرًا أمريكيًا في السنة ليكون  ٢٥٢ ٠٥٥العام بما يبلغ  المرتب اإلجمالي للمدير تحدد  -٣

ـــــــ اً دوالر  ١٧٦ ٨٣٦المرتـــــــب الصـــــــافي  ـــــــل) أو اً أمريكي ـــــــر  ١٥٧ ٢٦٢ (للمعي ـــــــًا (لغي دوالرًا أمريكي
  المعيل)؛

  
كــانون الثــاني/  ١اعتبــارًا مــن  النفــاذأن تــدخل هــذه التســويات فــي المرتبــات حيــز  تقــرر  -٤

  .٢٠١٤ يناير
  

                                                            
 .١٣٤/٥١م تالوثيقة    ١


