
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٥/٣٨م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ يناير/ الثانيكانون  ١٢   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 

  EB115/38 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ١-٨البند 
  
  
  
  

  ١الئحة الموظفينتعديالت التصديق على 
  
  

  األمانة من تقرير
  
  

تقدم التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين ليصدق عليها المجلس التنفيـذي وفقـاً                  -١
  ٢. من النظام األساسي للموظفين٢-١٢ألحكام المادة 

  
 تعرض الوثيقة الحالية التعديالت الناجمة عن ١١٥/٣٨م توباإلضافة إلى التعديالت المبينة في الوثيقة   -٢

 المستفيضة التي أجراها المجلس العالمي المعني بالعالقات بين الموظفين واإلدارة، بحضور ممثلين             المناقشات
وقد أورد نص المادة المعدلة في ملحـق        . عن اإلدارة ورابطات الموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب الدائمة        

  *.هذه الوثيقة
  

  الترقيات
  
 الترقيات الناشئة عن إعادة تصنيف وظيفة ما ممـا يمـنح             من الئحة الموظفين   ٢-٥٦٠تتناول المادة     -٣

الحق للموظف الذي يشغل هذه الوظيفة في الترقية شرط أن يكون حاصالً على المؤهالت المطلوبة وأن يكون                 
تقرر أنه بغية الحفاظ على اإلنصاف والشفافية بالنسبة لجميع الموظفين، إذا تمت            وقد  . أداؤه يبعث على الرضا   

أو بأكثر من درجة واحدة ضمن فئة       , )الفنية(إعادة تصنيف وظيفة ما من فئة الخدمات العامة إلى الفئة المهنية            
وعليه فقد تـم    . المنافسةمن الفئتين، تعلن الوظيفة على الموظفين ويتم االختيار لشغل هذه الوظيفة على أساس              

  . لتعكس هذه األحكام الجديدة٥٦٠تعديل المادة 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في مشروع القرار التالي  -٤
  

  ،المجلس التنفيذي
  

ـ  من النظام األساسي للموظفين، على التعديل الذي    ٢-١٢، وفقاً للمادة    يصدق  المـدير  ه أدخل
 فيما يخص سياسـة الترقيـات       ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١العام على الئحة الموظفين اعتباراً من       

  .الناشئة عن إعادة تصنيف الوظائف
                                                           

  .تتوافر نسخ من الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين في قاعة اجتماع أعضاء المجلس   ١
 .٢٠٠٣رابعة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية، الطبعة ال   ٢
 .  يرد الملحق باإلنكليزية والفرنسية فقط *
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AMENDMENTS TO THE STAFF RULES 

Former Text New Text 
560. PROMOTION (see Staff Regulation 4.4) 

560.1 Promotion is the advancement of a staff member to a post of higher 
grade, as a result either of the reclassification of the post he 
occupies or of reassignment to a different post. 

560.2 A staff member shall be entitled to the promotion resulting from a 
reclassification of the post he occupies if he has the necessary 
qualifications and his performance has been satisfactory. A staff 
member whose performance has been satisfactory may at any time 
be considered for reassignment to a post of higher grade for which 
he has the qualifications. 

 

 

560. PROMOTION (see Staff Regulation 4.4) 

560.1 [no change] 

 

560.2 Subject to Rule 560.3, a A staff member shall be entitled to the 
promotion resulting from a reclassification of the post he or she 
occupies if he or she has the necessary qualifications and his or her 
performance has been satisfactory. 

 [New Rule] 

560.3 If an occupied post is reclassified from the general service 
category to the professional category or by more than one grade 
within a category, the post shall be announced to the staff and 
selection for that post shall be on a competitive basis, subject to 
conditions to be determined by the Director-General. 

560.4 A staff member whose performance has been satisfactory may at 
any time be considered for reassignment to a post of higher grade 
for which he or she has the qualifications. 
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