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  تعديالت النظام األساسي للموظفين
  والئحة الموظفين

  
  

  ةالعام ةالمدير تقرير من 
  
  

مــــن النظــــام األساســــي  ٢-١٢و ١-١٢ هــــذا التقريــــر مقــــدم إلــــى جمعيــــة الصــــحة عمــــًال بأحكــــام المــــادتين  -١
قــدم تللمــوظفين اللتــين تنصــان، بالترتيــب، علــى أن لجمعيــة الصــحة أن تعــدل النظــام األساســي للمــوظفين وعلــى أن 

مـن تعـديالت مـن أجـل  عليهـا دخلـهتومـا  ئحـة المـوظفين هـذهالإلى جمعية الصحة تقريـرًا سـنويًا عـن  ةالعام ةالمدير 
  ، وذلك بعد التصديق عليها من المجلس التنفيذي.األساسي تطبيق هذا النظام

  
مـن النظـام األساسـي للمـوظفين، التـي تـنص علـى أن  ١-٣كما أن هذا التقريـر مقـدم عمـًال بأحكـام المـادة   -٢
م تحديد مرتبات نائب المدير العام والمديرين العامين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين مـن جانـب جمعيـة الصـحة يت

  العالمية وبناًء على توصية من المدير العام وبمشورة المجلس التنفيذي.
  
الثـــــاني/ كـــــانون والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة المعقـــــودة فـــــي  سادســـــةونظـــــر المجلـــــس التنفيـــــذي، أثنـــــاء دورتـــــه ال  -٣

، التــي عرضــت األســباب المنطقيــة للتعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى الئحــة ١٣٦/٤٧م تفــي الوثيقــة  ،٢٠١٥  ينــاير
  ١هذا الخصوص.في خمسة قرارات الموظفين، واعتمد 

  
 ،مــن النظــام األساســي للمــوظفين ٢-١٢المــادة أحكــام ب عمــالً  ١١ق١٣٦م تفــي القــرار صــادق المجلــس و   -٤

كـانون الثـاني/  ١اعتبـارًا مـن ها سري مفعول، والتي يالمدير العام على الئحة الموظفينعلى التعديالت التي أدخلها 
  .المهنية (الفنية) والفئات العلياالفئة  فيبشأن مرتبات الموظفين  ٢٠١٥يناير 

  
أن تعتمـد قـرارًا يحـدد والسـتين بـ ثامنـةجمعيـة الصـحة العالميـة ال ١٢ق١٣٦م تفـي القـرار أوصى المجلس و   -٥

بــارًا مــن اعت ســري مفعولــهيعلــى أن مرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر المصــنفة فــي رتــب ومرتــب المــدير العــام، 
  .٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١
  
مــن النظــام األساســي للمــوظفين،  ٢-١٢عمــًال بأحكــام المــادة  ١٣ق١٣٦م تالقــرار صــادق المجلــس فــي و   -٦

شـباط/ فبرايـر  ١على التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين، والتـي يسـري مفعولهـا اعتبـارًا مـن 
فيمــــا يتعلــــق بكــــل مــــن الغــــرض مــــن الئحــــة المــــوظفين؛ والعالقــــة بــــين النظــــام األساســــي للمــــوظفين والئحــــة  ٢٠١٥
ين؛ وتعديالت الئحة الموظفين؛ وتطبيق الئحة المـوظفين؛ وتـاريخ بـدء نفـاذ الئحـة المـوظفين؛ واالسـتثناءات الموظف
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مـــن الئحـــة المـــوظفين؛ وتفـــويض الســـلطة؛ وتصـــنيف الوظـــائف؛ والمـــدفوعات واالقتطاعـــات؛ وسياســـات التوظيـــف 
واإلشهاد الطبي والتطعـيم؛ من الئحة الموظفين)؛ وسياسات التعيين؛  ٣-٣-٤١٠و ٢-٣-٤١٠و ١-٤١٠(المواد 

وٕاجراءات التعيين؛ وتـاريخ بـدء نفـاذ التعيـين؛ واإلعـادة إلـى الوضـع السـابق لـدى التوظيـف مجـّددًا؛ وحركـة التـنقالت 
بين المنظمات؛ والتزام الموظفين بتقديم معلومات عن أنفسهم؛ والمسـتفيدين مـن ذوي المـوظفين؛ ومباشـرة المهـام  ما

دارة األداء وتطــويره؛ وزيــادة المرتــب داخــل الرتبــة الوظيفيــة؛ واســتحقاق زيــادة المرتــب داخــل الوظيفيــة؛ والتــدريب؛ وإ 
الرتبــة الوظيفيــة؛ وٕاعــادة االنتــداب، وتخفــيض الرتبــة الوظيفيــة؛ واإلخطــار بتغييــر الوضــع وتــاريخ بــدء نفــاذ تغييــره؛ 

لســنوية؛ وٕاجــازة زيــارة الــوطن؛ وٕاجــازة والعطــل الرســمية؛ وٕاجــازة العمــل اإلضــافي واإلجــازات التعويضــية؛ واإلجــازة ا
التــدريب العســكري أو أداء الخدمــة العســكرية؛ والموافقــة علــى اإلجــازات واإلبــالغ عنهــا وتســجيلها؛ واألنــواع األخــرى 
ـــأمين الصـــحي للمـــوظفين  مـــن اإلجـــازات؛ والصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة؛ والت

لمرض؛ وسفر الموظفين؛ والحق في تشكيل الجمعيات؛ وممثلي الموظفين؛ وتمويل أنشطة والتأمين ضد الحوادث وا
جمعيات الموظفين؛ واالستقالة؛ وٕانهاء التعيينات المؤقتة؛ وٕالغاء الوظائف؛ واألداء غير الُمرضي أو عدم المالءمة 

ءة الســـلوك المســـببة لخســـارة ماليـــة؛ للعمـــل فـــي الخدمـــة المدنيـــة الدوليـــة؛ وٕاســـاءة الســـلوك؛ والتـــدابير التأديبيـــة؛ وٕاســـا
  بالتهم والرد عليها. والتوبيخ غير التأديبي الغرض؛ واإلجازة اإلدارية ريثما ُيبّت في مسألة إساءة السلوك؛ واإلخطار

  
مــن النظــام األساســي للمــوظفين،  ٢-١٢عمــًال بأحكــام المــادة  ١٤ق١٣٦م تالمجلــس فــي القــرار وصــادق   -٧

تحديــد المرتبــات؛ وسياســات فيمــا يخــص كــل مــن  هــا المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفينعلــى التعــديالت التــي أدخل
من الئحة الموظفين)؛ وحركة التنقالت؛ ورفض إعـادة االنتـداب، علـى أن تصـبح سـارية  ٤-٤١٠التوظيف (المادة 

  .حركة التنقالت حّيز النفاذبشأن المفعول مع دخول سياسة المنظمة 
  
شـأن بجمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين بـأن تعتمـد قـرارًا  ١٥ق١٣٦م تالقـرار أوصى المجلس في و   -٨

مـــع دخـــول سياســـة علـــى أن يســـري مفعولـــه ، ؛ وبإنهـــاء الخدمـــةوتـــرقيتهم انتـــدابهم وٕاعـــادة ونقلهـــم المـــوظفين تعيـــين
ن المـادة الرابعـة وستقتضـي توصـية المجلـس إدخـال تعـديالت علـى عنـوا المنظمة بشأن حركة التنقالت حّيـز النفـاذ.

وتتســـم التعـــديالت  ١النظـــام.هـــذا مـــن  ٢-٩و ٤-٤و ٣-٤و ٢-٤و ١-٤والمـــواد مـــن النظـــام األساســـي للمـــوظفين 
مــن هــذا  ٣-٤و ٢-٤علــى المــادتين عنــوان المــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للمــوظفين و المقــّرر إدخالهــا علــى 

جميـع التعيينـات والتـنقالت ُتجـرى أن فتؤكـد علـى  ١-٤أما تلك المقّرر إدخالهـا علـى المـادة  بطابع تحريري،النظام 
ح وتوّضــــدون النظــــر إلــــى العــــرق أو الجــــنس أو الــــدين. مــــن الترقيــــات علــــى النحــــو المطلــــوب و ٕاعــــادة االنتــــداب و و 

نظمـــة بشـــأن حركـــة دخـــول سياســـة المأن  النظـــام األساســـي للمـــوظفينمـــن  ٤-٤المـــادة التعـــديالت المقترحـــة علـــى 
إجراء ال عن طريق إعادة انتداب الموظفين عن طريق  الوظائفشغل الكثير من سيفضي إلى التنقالت حّيز النفاذ 
أن رفــض  النظــام األساسـي للمــوظفينمـن  ٢-٩المــادة المقترحــة علـى التعــديالت  مــا توّضـحنيب، منافسـة غيــر مقيـدة

سياسـة المنظمـة بشـأن فـي إطـار رفضـه أو عـدم امتثالـه ذلك، بمـا يشـمل له امتثالنتداب أو عدم عادة االإل الموظف
 ه.تعيين إنهاءسيكون من األسباب الداعية إلى ، حركة التنقالت

    
  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء

  
ـــــى  -٩ ـــــة الصـــــحة مـــــدعوة إل ـــــذين يوصـــــي بهمـــــاااعتمـــــاد  جمعي ـــــرارين الل ـــــرارين  لق ـــــي الق ـــــذي ف ـــــس التنفي   المجل

  .١٥ق١٣٦م تو ١٢ق١٣٦م ت
  

=     =     = 

                                                      
 لالطالع على نص التعديالت المقترحة. ١٣٦/٤٧م تمن الوثيقة  ٢انظر الملحق    ١


