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 *1257247*
 

 . االجتماعاتإىلار نسخهم من الوثائق م بإحضيرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

     شؤون العاملني
      شؤون العاملني    
      تقرير من املدير العام    
      تصويب    

، ١٠-١٠٣يف املرفــق الــسادس مــن النظــام اإلداري للمــوظفني، ُيــستعاض عــن نــص القاعــدة   
  .التعيينات احملدَّدة املدة، بالنص التايل

    
      املرفق السادس    

     من النظام اإلداري للموظفني١٠- ١٠٣القاعدة 
     املدةاحملدَّدةالتعيينات     

ــف،    )أ(   ــد التوظي ــاً حمــدّ ح املوظفــون َنمــُيعن ــّدادتعيين ــدّ  [ة امل ــات مل  .دةة حمــدَّتعيين
عـادة ملـدة   ] د يف كتـاب التعـيني،  نه تـاريخ انتـهاء حمـدَّ   ّمتـض د املدة، نظـراً ل    التعيني احملدَّ ] حَنمُي[و
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ميكن متديدها يف ظروف استثنائية لفتـرة       [ شهرا فترة اختبارية     ١٢ثالث سنوات، ويكون أول     
  ).ج(مشار إليها يف الفقرة ] إضافية تصل إىل سنة واحدة

لـه إىل تعـيني مـن        توقّـع لتجديـده أو حتوي      ّيال يترّتب على التعيني احملّدد املدة أ      [  )ب(  
بإجنـاز  ورهنـاً  حسبما تتطلّبه مصلحة األنـشطة الربناجميـة الـيت تـضطلع هبـا املنظمـة،                و.] نوع آخر 
،  مـن النظـام اإلداري للمـوظفني   ٠٨-١٠٤ يف أحكـام القاعـدة   ضية حسبما هو مبـّين   ْراخلدمة املُ 

لفتـرة  لتعـيني احملـّدد املـدة       اعـادةً   ُيمـدَّد   تـوفّر مـوارد يف امليزانيـة،        ] رضـي و  األداء املُ [ورهناً أيضاً بـ  
رضـي،  كالمها أقلّ من املـستوى املُ   وعندما يكون أحد تصنيفي األداء اإلمجايل أو       .ثالث سنوات 

حسبما هو مبّين يف التذييل ميم من النظام اإلداري للموظفني، ُيمّدد التعيني احملـدَّد املـدة ليـشمل           
ويف حــال وجــوب انقــضاء أجــل  .  شــهرا١٢ً فتــرة لتحــسني األداء أدناهــا ســتة أشــهر وأقــصاها 

 إضـافةً التعيني احملدَّد املدة يف غضون فترة حتسني األداء، ُيمدَّد التعيني ليـشمل فتـرة حتـسني األداء                  
وإذا مل يــصل تــصنيفا األداء اإلمجــايل إىل مــستوى مــرضٍ يف هنايــة فتــرة حتــسني . إىل شــهر واحــد

 ٣-١٠حىت ينقضي، أو ُينهى قبل تاريخ انتهائه وفقا للبنـد            ة التعيني احملّدد املدّ   األداء، يترك عادة  
أما متديد التعيينات احملّددة املدة اليت تتجاوز فتـرة الـسنوات           . من النظام األساسي للموظفني   ) ج(

 اسـتثنائية وفقـا     بـصفة  أقـصى، فيجـوز أن ُيمـنح         الثالث العادية وتـصل إىل مخـس سـنوات كحـدّ          
مــا خيــّص املــوظفني املعيــنني يف إطــار برنــامج املــوظفني الفنــيني  وفي. لــشروط يــضعها املــدير العــام

  .ة توظيفهم يف إطار هذا الربنامجالشباب، تكون فترة الثالث سنوات هي احلّد األقصى ملد
  ]. تعويضقود احملّددة املدة دفع أيِّب على عدم متديد العال يترّت  )ج[(  

    
    فترة االختبار    

 ختــضع مجيــع التعيينــات األوليــة احملــددة املــدة الــيت تــدوم ثــالث ســنوات   )ج(  )]د[(  
ويف هنايــة فتــرة . لفتــرة اخلدمــة االختباريــة الــيت تــشمل األشــهر اإلثــين عــشر األوىل مــن التعــيني 

د نتائج أداء املوظف املدونة يف التقييم العام للنتائج املتفق عليهـا ومـدى              اخلدمة االختبارية، حتدّ  
جيـرى تقيـيم ألداء     [والكفاءات األساسـية والكفـاءات اإلداريـة حـسب االنطبـاق،            حتقيق القيم   

مـدى مالءمـة املوظـف للتعـيني املـستمر يف إطـار التعـيني احملـّدد                 ] املوظف وسلوكه بغيـة حتديـد     
 متديد فترة االختبار لتغطية فترة حتـسني األداء         ‘٢‘ تثبيت التعيني،    ‘١‘املدة وما إذا كان ينبغي      

] اسـتناداً إىل التقيـيم، جيـوز تثبيـت التعـيني أو           [ أن التعيني    ‘٣‘شهر كحد أقصى، أو     ملدة ستة أ  
ــد    ــاً للبن ــهى وفق ــن النظــام األساســي للمــوظفني  ) د (٣-١٠ين ــة   . [م ــرة اخلدم ــد فت جيــوز متدي

  .]االختبارية يف ظروف استثنائية ملدة إضافية تصل إىل سنة واحدة
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د املـدة   العـام تقتـرح تثبيـت تعـيني حمـدّ         جيوز تقدمي توصـيات إىل املـدير          ‘١‘  )ه([  
لفترة ثالث سنوات على أساس أن صاحب الوظيفة قد استكمل بنجاح فتـرة اخلدمـة                

  ]االختبارية، وذلك باالتفاق بني فرع إدارة املوارد البشرية واملكتب املعين؛
 ت عليـه يف الفقـرة     يف حال عدم تقدمي توصية إجيابية متفق عليها وفقـاً ملـا نـصّ               ‘٢‘[  

نهى تعـيني املوظـف وحتـال املـسألة إىل إجـراءات االسـتئناف               أعاله، يُ  ‘١‘) ه(الفرعية  
  ].ف املعين بذلكن رغب املوظإ

  


