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  تعديالت النظام األساسي للموظفين 
  والئحة الموظفين

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
 األساســــي النظــــام مــــن ٢-١٢و ١-١٢ المــــادتين بأحكــــام عمــــالً  الصــــحة جمعيــــة إلــــى مقــــدم التقريــــر هــــذا -١

 تقــدم أن وعلــى للمــوظفين األساســي النظــام تعــدل أن الصــحة لجمعيــة أن علــى بالترتيــب، تنصــان، اللتــين للمــوظفين
 أجـل مـن تعـديالت مـن عليهـا تدخلـه ومـا هـذه المـوظفين الئحـة عـن سـنوياً  تقريـراً  الصحة جمعية إلى العامة المديرة
 .التنفيذي المجلس من عليها التصديق بعد وذلك األساسي، النظام هذا تطبيق

 
 تتــولى أن علــى تــنص التــي للمــوظفين األساســي النظــام مــن ١-٣ بالمــادة عمــالً  أيضــاً  مقــدم التقريــر وهــذا -٢

 العـــام المـــدير نائـــب مرتبـــات تحديـــد التنفيـــذي المجلـــس وبمشـــورة العـــام المـــدير توصـــية علـــى بنـــاءً  الصـــحة جمعيـــة
 . اإلقليميين والمديرين المساعدين العامين والمديرين

  
 في ،٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون في المعقودة المائة بعد األربعين دورته أثناء التنفيذي، المجلس نظر وقد -٣

النظـام األساسـي للمـوظفين  علـى إدخالهـا المقترح للتعديالت المنطقية األسباب عرضت التي ،١٤٠/٤٨ت م الوثيقة
  ١.الخصوص هذا في رارينق واعتمد الموظفين، الئحةو 

  
 على للموظفين، األساسي النظام من ٢-١٢ المادة بأحكام عمالً  ٨ق١٤٠ت م القراروصادق المجلس في  -٤

 :التالي النحو على الموظفين، الئحة على العامة المديرة أدخلتها التي التعديالت
  
ــز   )أ( ــارًا مــن تــدخل حّي يتعلــق بــأجور مــوظفي الفئــة  فيمــا ٢٠١٧كــانون الثــاني/ ينــاير  ١النفــاذ اعتب

  الفنية والفئات العليا؛
  
فيمــــا يتعلــــق بالتعــــاريف؛ حــــافز  ٢٠١٧كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١تــــدخل حّيــــز النفــــاذ اعتبــــارًا مــــن   )ب(

بعيــدًا عــن األســرة؛ منحــة  التوظيــف؛ المرتبــات؛ بــدالت المعــالين؛ حــافز التنقــل وبــدل المشــقة وبــدل العمــل
االستقرار؛ منحة اإلعادة إلـى الـوطن؛ منحـة انتهـاء الخدمـة؛ سياسـات التوظيـف؛ مباشـرة المهـام الوظيفيـة؛ 
الزيـــادة فـــي الـــدرجات ضـــمن الرتبـــة الوظيفيـــة؛ إجـــازة زيـــارة الـــوطن؛ ســـفر الـــزوج واألوالد؛ الشـــحن لغـــرض 

  لالئحة الموظفين؛ ١لوفاة؛ إلغاء المناصب؛ التذييل االنتقال؛ عدم ممارسة الحق؛ المصروفات المتصلة با
  

                                                           
 .٩ق١٤٠م توالقرار  ٨ق١٤٠م تانظر القرار    ١
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ويبــدأ العمــل بهــا اعتبــارًا مــن الســنة  ٢٠١٧كــانون الثــاني/ ينــاير  ١حّيــز النفــاذ اعتبــارًا مــن  تــدخل  )ج(
فيما يتعلق بمنحة التعلـيم؛ وسـفر المـوظفين؛  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١الدراسية التي تكون جارية في 
  لالئحة الموظفين. ٢وسفر الزوج واألوالد؛ والتذييل 

  
 التعـديالت بشـأن قـرار باعتمـاد السـبعين يةمالعال الصحة جمعية المجلس صىأو  ،٩ق١٤٠ت م القرار وفي -٥

 اعتبـاراً  النفـاذ حيـز يـدخل العـام، المـدير وأجـر رتـب فـي المصـنفة غيـر الوظـائف فـي المـوظفين أجـور على المدخلة
 .٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون ١ من
 
 إلنهــاء اإللزاميــة الســن بتمديــد  المتعلــقو ، ١٤٠/٤٨ت مالــوارد فــي الوثيقــة  ٢يتعلــق بمشــروع القــرار  وفيمــا -٦

األمانـة بنـاًء علـى  قدمت ،٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ١ قبل المعينين الموظفين إلى بالنسبة عاماً  ٦٥ إلى الخدمة
معلومــات إضــافية وقــرارًا منقحــًا بشــأن هــذه المســألة إلــى  ١المائــة،طلــب المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد 

  ٢المجلس التنفيذي كي ينظر فيها في دورته الحادية واألربعين بعد المائة.
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
  .٩ق١٤٠ت مالصحة مدعوة إلى اعتماد القرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي في القرار  جمعية -٧
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 .زية)(باإلنكلي ٣لجلسة السابعة عشرة، الفرع اللمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، المحاضر الموجزة انظر    ١
 .١٤١/١١م تانظر الوثيقة    ٢


