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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  ين هـذهالئحـة المـوظفإلى 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

ين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين مـن جانـب جمعيـة الصـحة يتم تحديد مرتبات نائب المدير العام والمديرين العام
  العالمية وبناًء على توصية من المدير العام وبمشورة المجلس التنفيذي.

  
 ،٢٠١٦  كانون الثـاني/ ينـايروالثالثين بعد المائة المعقودة في الثامنة ونظر المجلس التنفيذي، أثناء دورته   -٣

، التـــي عرضـــت األســـباب المنطقيـــة للتعـــديالت المقتـــرح إدخالهـــا علـــى الئحـــة المـــوظفين، ١٣٨/٥٤تم فـــي الوثيقـــة 
  ١هذا الخصوص.في خمسة قرارات واعتمد 

  
على  ،من النظام األساسي للموظفين ٢-١٢المادة أحكام ب عمالً  ٩ق١٣٨تم في القرار صادق المجلس و   -٤

كــانون الثــاني/  ١اعتبــارًا مــن هــا ســري مفعول، والتــي يالمــدير العــام علــى الئحــة المــوظفينالتعــديالت التــي أدخلهــا 
  .المهنية (الفنية) والفئات العلياالفئة  فيبشأن مرتبات الموظفين  ٢٠١٦ يناير

  
والسـتين بـأن تعتمـد قـرارًا يحـدد  التاسـعةجمعية الصحة العالميـة  ١٠ق١٣٨تم في القرار أوصى المجلس و   -٥

بـارًا مـن اعتيدخل حيز النفـاذ على أن ة في رتب ومرتب المدير العام، مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنف
  .٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١
  
مــن النظــام األساســي للمــوظفين،  ٢-١٢عمــًال بأحكــام المــادة  ١١ق١٣٨تم المجلــس فــي القــرار وصــادق   -٦

شــباط/  ١اعتبــارًا مــن  النفــاذســتدخل حيــز والتــي  علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفين
  فيما يتعلق بالمسؤولية المالية ومراجعة التصنيف وسياسات التوظيف.  ٢٠١٦ فبراير

  

                                                      
 .١٣ق١٣٨م تو ١٢ق١٣٨م تو ١١ق١٣٨م تو ١٠ق١٣٨م تو ٩ق١٣٨م ت القراراتانظر    ١
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مــن النظــام األساســي للمــوظفين،  ٢-١٢عمــًال بأحكــام المــادة  ١٢ق١٣٨م ت وصــادق المجلــس فــي القــرار  -٧
والتظلمـات مـن بالتسـوية غيـر الرسـمية؛ فيما يتعلـق  على التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين

ومجلـــس التظلمـــات  ؛والمراجعـــة اإلداريـــة صـــحية؛وٕانهـــاء التعيـــين ألســـباب  التعيـــين تثبيـــتعـــدم بالقـــرارات المتعلقـــة 
خ وذلك اعتبارًا من تـاريوٕاتاحة النظام الداخلي،  ؛القرارات اإلدارية التظلمات علىوأثر  ؛والمحكمة اإلدارية ؛العالمي

  دخول سياسات إصالح العدالة الداخلية في المنظمة حيز النفاذ.
  
أوصــى المجلــس جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين باعتمــاد قــرار يتعلــق  ١٣ق١٣٨م توفــي القــرار   -٨

 النفـاذ.اعتبارًا من تـاريخ دخـول سياسـات إصـالح العدالـة الداخليـة فـي المنظمـة حيـز بتسوية المنازعات يبدأ سريانه 
عنـوان المـادة الحاديـة عشـرة مـن النظـام األساسـي للمـوظفين مـن "التظلمـات" علـى  تعـديلوتقتضي توصية المجلس 

من النظام األساسي للموظفين بما يوضح المحكمة اإلدارية لمنظمـة  ٢-١١إلى "تسوية المنازعات"، وتعديل المادة 
  حالة عدم التمكن من تسوية المنازعات داخليًا.العمل الدولية، كمالذ مالئم يلجأ إليه الموظفون في 

    
  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء

  
ـــــى  -٩ ـــــة الصـــــحة مـــــدعوة إل ـــــذين اعتمـــــاد  جمعي ـــــرارين الل ـــــرارين  بهمـــــاأوصـــــى الق ـــــي الق ـــــذي ف ـــــس التنفي   المجل
  .١٣ق١٣٨تم و ١٠ق١٣٨تم 
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