
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

   ٦٥/٣٦ج 
  ٢٠١٢ ريل
 A65/36  

ــــام األساســــي 
 المـدير العـام 
ـام األساسـي، 

نص علـى أن 
وصــية المــدير 

، فـي ٢٠١٢ 
ظفين، واعتمــد 
تـي يتوقـع أن 
 مدنية الدولية.

دخلهـا المـدير 
، لفئـات العليـا

ديـــد المرتبـــات 
  ة.

حـــدد مرتبـــات 

الت المنقحـة 
مــوظفي الفئــة 
ت األساســـية 

ة بالنســبة إلــى 

نيسان/ أبر ٢

  ن

مــــن النظـــ ٢-
وعلـى أن يقـدم 
نفيـذ هـذا النظـا

ظفين، التـي تـن
 بنــاًء علــى تو

 الثـاني/ ينـاير
ى الئحـة المـوظ
وء القـرارات الت
جنة الخدمة الم

وظفين التـي أد
نيـة (الفنيـة) وال
خدمة فـــي تحد
ند ترك الخدمة

تعتمـــد قـــرارًا يح

المعـدالمتحـدة 
ة اإلجماليــة لم
ل مـــن المرتبـــات

إلداريــة المترتبــة

 ٦

لموظفين
 
 

١٢و ١-١٢ 
ام األساسـي و
خلها عليهـا لتن

ألساسـي للمـوظ
رين اإلقليميــين

دة فـي كـانون 
 إدخالهـا علـى

ة علـى ضـووري
ى توصيات لج

الت الئحة المو
في الفئـة المهن
ظفين والمســـتخ

الطبي عندص 

الصـــحة بـــأن ت

العامـة لألمـم ا
تبــات األساســية
 عـــن ذلـــك أقـــل

آلثــار الماليــة وا

ساسي للم
  وظفين
  دير العام

كــــام المــــادتين
أن تعدل النظا
يالت التـي يـدخ

مـن النظـام األ 
ــاعدين والمــدير

المعقـود ،لمائـة
يالت المقتـرح
ي ُتعتبـر ضـرو
ستين بناًء على

ي على تعديال
بمرتبـات مـوظف
 مرتبـــات المـــوظ
ا يتعلق بالفحص

يـــذي جمعيـــة ا
  ر العام.

مدت الجمعية ا
ي تحديــد المرت
ماليـــة الناتجـــة

القــرار وعلــى اآل

 لستون

ظام األس
حة المو
ر من المد

حة عمــــًال بأحك
معية الصحة أ
 لـوائح وبالتعـدي

 ١-٣م المـادة 
 العــامين المســا

بعـد ال لثالثـين
للتعــدي لمنطقيـة

لتعـديالت التـي
ا السادسة والس

مجلس التنفيذي
فيمـا يتعلـق ب 

اإللزاميـــة مـــن 
فيما ٢٠١٢ر 

 المجلـــس التنفي
ومرتب المدير

عد المائة اعتمد
لمســتخدمة فــي
ألساســـية اإلجم

الطــالع علــى ا

٦٦/٢٣٥. 

وال لخامسة
 المؤقت ل

الت النظ
والئح
تقرير

جمعيــــة الصــــح
، على أن لجم
ما يضعه مـن 

  لتنفيذي.

 عمـًال بأحكـام
عــام والمــديرين 

ا أثنـاء دورتـه 
األسـباب الـت 

كـال القـرارين ا
حدة في دورتها

صادق الم ١،١
٢٠١٢ ينـاير 

 لالقتطاعـــات ا
شباط/ فبراير ١

أوصـــى  ١،١
صنفة في رتب و

ذي الثالثين بع
ت المــوظفين وا

والمرتبـــات األ 
    

لال ١/ ســجالت/

مم المتحدة رقم 

ال العالمية 
جدول األعمال

تعديال

ر مقــــدم إلــــى ج
صان، بالترتيب
تقريرًا سنويًا بم

جلس ا من الم

 التقريـر مقـدم
ئــب المــدير الع

  س التنفيذي.

لس التنفيـذي،
، التـي عرضـ٢

وتضـمن  ص.
مة لألمم المتح

١٥ق١٣٠ت  م 
انون الثـاني/ك

الت المنقحـــة 
 واعتبارًا من 

٦ق١٣٠ت  مر 
ف غير المص

لمجلس التنفيذ
ــة مــن مرتبــات

٢فئـــات العليـــا.

                     
/١٣٠/٢٠١٢ت

 لقرار.

عية العامة لألم

ة الصحة 
من ج ٣-١٨

هــــذا التقريــــر 
ين اللتين تنص
معية الصحة ت
صديق عليها م

كما أن هذا 
ديــد رواتــب نائ

وبمشورة المجلس

المجلونظر  
١٣٠/٢٨ت  م 

 بهذا الخصوص
 الجمعية العام

موفي القرار  
ك ١عتبارًا من 

ي ذلـــك المعـــدال
ية اإلجمالية، 

وفـــي القـــرار 
ين في الوظائف

وبعد دورة ال 
عــات اإللزاميــة
ة (الفنيـــة) والفئ

                     
م تالوثيقــة نظــر 

ال نتيجة اعتماد 
قرار الجمعنظر 

جمعية 
٨البند 

   
  
  
  

  
  
  
  
١- 

للموظفي
إلى جم

بعد التص
  
٢- 

يـتم تحد
العام وب

  
٣- 

الوثيقـة
قرارين 
تتخذها

  
٤- 

العام اع
بمـــا فـــي
األساسي

  
٥- 

الموظفي
  
٦- 

لالقتطا
المهنيـــة
           

ان    ١
األمانة 

ان    ٢
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اإلجماليــة التــي نظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثالثــين بعــد المائــة. وال يوجــد أي تــأثير لألرقــام األقــل علــى 
  الذي يقبضه فعليًا الموظفون المعنيون.المرتب 

  
  :٦٦/٢٣٥وبناًء على اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة للقرار رقم   -٧

، ٢٠١٢رتـه الحاديـة والثالثـين بعـد المائـة فـي أيـار/ مـايو سُتعرض على المجلس التنفيذي فـي دو   )١(
للتصـــديق عليهـــا، التعـــديالت التـــي أدخلهـــا المـــدير العـــام علـــى الئحـــة المـــوظفين وصـــادق عليهـــا المجلـــس 

بخصوص مرتبات موظفي الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا، بمـا فـي  ١٥ق١٣٠م تالتنفيذي في القرار 
لالقتطاعـــات اإللزاميـــة مـــن مرتبـــات المـــوظفين والمســـتخدمة فـــي تحديـــد المرتبـــات ذلـــك المعـــدالت المنقحـــة 

  ١األساسية اإلجمالية، والتي نقحها المدير العام؛

يلــزم تنقــيح األرقــام الخاصــة بالمرتبــات األساســية اإلجماليــة لمــوظفي الوظــائف غيــر المصــنفة فــي   )٢(
  .١٦ق١٣٠م تالصحة في القرار  رتب ومرتب المدير العام، والتي أوصى بها المجلس جمعية

  
، جمعيـة ١٦ق١٣٠م تالـذي أوصـى المجلـس التنفيـذي، فـي القـرار أدناه مشروع القرار  ١٠ويرد في الفقرة   -٨

لمــوظفي الوظــائف  ةالصــحة بــأن تعتمــده. وتــرد بــين قوســين مــربعين األرقــام الخاصــة بالمرتبــات األساســية اإلجماليــ
العـام، والتـي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، والتـي تـدعى جمعيـة غير المصنفة فـي رتـب ومرتـب المـدير 

  الصحة إلى تحديدها.
  
  أيضًا مسألة تنقيح المرتب األساسي اإلجمالي للمدير العام. ١تنقيح  ٦٥/٤وتتناول الوثيقة ج  -٩
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

 .١٦ق١٣٠م تصــى بــه مــن المجلــس التنفيــذي فــي القــرار جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى اعتمــاد القــرار المو   -١٠
وتــرد بــين قوســين مــربعين المرتبــات األساســية اإلجماليــة التــي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والتــي تــدعى 

  اآلن جمعية الصحة إلى أن تحددها على النحو التالي:
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة  إذ
  رتب ومرتب المدير العام، في
  
 ١٧٤ ٢١٤ لمديرين العاّمين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين بمـا يبلـغل المرتبات اإلجمالية تحدد  -١
 ١٣٣ ٩٥٠لزامي ليكون المرتب الصافي المعدل دوالرًا أمريكيًا في السنة قبل االقتطاع اإل]  ١٧٢ ٠٧١ [

  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٢٩٧ دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو
  
دوالرًا أمريكيــًا ]  ١٨٩ ٣٤٩ [ ١٩١ ٤٩١ نائــب المــدير العــام بمــا يبلــغاإلجمــالي لمرتــب ال تحــدد  -٢

دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل) أو  ١٤٦ ٠٤٤فــي الســنة قبــل االقتطــاع اإللزامــي ليكــون المرتــب الصــافي المعــدل 
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣١ ٤٣٢

  
                                                           

 .١٣١/٥م تالوثيقة     ١
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دوالرًا أمريكيـــًا فـــي ]  ٢٣٢ ٨٥٩ [ ٢٥١ ٥٤٠ لمـــدير العـــام بمـــا يبلـــغاإلجمـــالي لمرتـــب ال تحـــدد  -٣
(للمعيـــــل) أمريكـــــي  دوالر ١٧٦ ٥٠١ع اإللزامـــــي ليكـــــون المرتـــــب الصـــــافي المعـــــدل الســـــنة قبـــــل االقتطـــــا

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٥٦ ٩٦٤ أو
  
 كــانون الثــاني/ ينــاير ١اعتبــارًا مــن  النفــاذالمرتبــات حيــز  التعــديالت علــىأن تــدخل هــذه  تقــرر  -٤

٢٠١٢.  
  
  
  

=     =     =  


