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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

 توصية مبرشح ملنصب املدير العام
 
 يني املدير العاممشروع عقد لتع

  مذكرة من األمانة  

 مــن ٤-١٠٣وفقــا ملــا هــو منصــوص علــيه يف املــادة   -١
الـنظام الداخـلي لـلمؤمتر العـام، يـنظر املؤمتـر العام يف مشروع             
عقـد يقدمـه إلـيه جملـس التنمـية الصناعية للموافقة عليه، حيدد             
 أحكـام وشـروط تعـيني املدير العام، مبا يف ذلك املرتب وغريه      

وعـندما يوافـق املؤمتـر على       . مـن املكافـآت املرتـبطة باملنصـب       
عقـد التعـيني، يوقّـع علـيه املديـر العام اجلديد مث رئيس املؤمتر،             

 .بالنيابة عن املنظمة

ويــرد يف مــرفق هــذه الوثــيقة مشــروع عقــد حيــدد        -٢
. أحكـام وشـروط تعـيني املديـر العـام، لكـي يـنظر فـيه الس                

إىل عقد املدير العام املنتهية  هذا   ويسـتند نـص مشـروع العقـد       
املرتب بعد تعديله   ) أ (٦وتبـين الفقرة    . مـدة شـغله للمنصـب     

نتيجة لقرارات اجلمعية العامة بشأن النظام املشترك، املعروضة        
كمــا . IDB.30/15عــلى الــس يف دورتــه الــثالثني يف الوثــيقة  

 ايلاإلمجتبـين الـتعديالت الـيت سـتدخل عـلى مستوى املرتب،             
واملرتـب األساسي الصايف، للمدير العام كلما عدلت اجلمعية         
ــبات     ــتويات املرتـ ــتمدة، مسـ ــيات املعـ ــا للمنهجـ ــة، وفقـ العامـ

ــية  ــية    اإلمجال ــئة الفن ــبات األساســية الصــافية ملوظفــي الف واملرت
بديلني يتعلقان باالشتراك   ) ٧(وتبـين الفقـرة     . والفـئات العلـيا   

شــترك للمعاشـات الــتقاعدية  وعـدم االشــتراك يف الصـندوق امل  
وتكالــيف كــال الــبديلني هــي نفســها . ملوظفــي األمــم املــتحدة

 .بالنسبة إىل املنظمة
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 املرفق 

 مشروع عقد تعيني املدير العام
 

 مربم هذا العقد  

 ، من جانب")املنظمة"املشار إليها فيما يلي باسم (بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

 .، من اجلانب اآلخر")املدير العام "املشار إليه فيما يلي باسم  ............... (.....والسيد  

 حيث إن 

املدير العام، بناء على توصية من الس، قد مت تعيينه حسب األصول من جانب املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة،       
 .٢٠٠٥ديسمرب  /املعقودة يف كانون األول  

 :بني مبقتضى هذا على ما يلي فقد مت االتفاق بني اجلان 

 مدة شغل املنصب -١

سنة ألفني ومخسة .................. من شهر ......... يكون تعيني املدير العام ملدة أربع سنوات اعتبارا من اليوم   
 . أي التارخيني أبعد ، أو إىل أن يتوىل املدير العام املعين يف الدورة العادية الثالثة عشرة للمؤمتر العام مهام منصبه،  )٢٠٠٥(

 مقر العمل الرمسي -٢

 .يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة فيينا، النمسا 

 املهام الرمسية للمدير العام -٣

 . من دستور املنظمة، يكون املدير العام هو املسؤول اإلداري األول عن املنظمة  ١١طبقا ملا تنص عليه املادة     

 االمتيازات واحلصانات -٤

 من دستور املنظمة  ٢١متع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات اليت خيتص ا منصبه، وفقا ملا تنص عليه املادة       يت
 .وأي صكوك قانونية ذات صلة يكون معموال ا بالفعل أو تصدر يف املستقبل 

 النظام األساسي للموظفني -٥

ة، وأي تعديالت قد تدخل على هذا النظام، وذلك يف حدود           يسـري عـلى املديـر العام النظام األساسي ملوظفي املنظم          
 .انطباقها عليه

 املرتب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي والتعويضات -٦

دوالرات ) ٢٣٣ ٠٠٦(حيصـل املديـر العـام عـلى مرتب إمجايل سنوي قدره مائتان وثالثة وثالثون ألفاً وستة             )أ( 
 مرتـبا أساسـيا سـنويا صـافيا قـدره مائة وأربعة ومخسون ألفا وستمائة وأربعة           مـن دوالرات الواليـات املـتحدة، وهـو مـا يعـادل            

دوالرا مـن دوالرات الواليـات املتحدة أو مائـة وسبعة وثالثون ألفـاً ومخسمائة وثالثة           ) معـدل اإلعالـة   ) (١٥٤ ٦٦٤(وسـتون   
ويعــدل املرتــب اإلمجــايل  .  احلــالدوالرا مــن دوالرات الواليــات املــتحدة، حســب ) معــدل األعــزب) (١٣٧ ٥٤٣(وأربعــون 
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واملرتب األساسي الصايف كلما قّررت اجلمعية العامة تعديل مستويات املرتبات اإلمجالية واملرتبات األساسية الصافية للموظفني               

 يف الفئة الفنية والفئات العليا؛

ك استحقاقات الضمان االجتماعي،    حيصـل املديـر العـام عـلى تسـوية مقـر العمـل والـبدالت واملزايا، مبا يف ذل                    )ب( 
املسـتحقة ملوظفـي الفـئة الفنـية يف أمانـة اليونـيدو مبقتضـى الـنظام األساسـي والـنظام اإلداري ملوظفي املنظمة، شريطة أال يكون                           

 الغرض من هذه املكافآت أو البدالت أو املزايا قد استويف بأحكام أخرى من هذا العقد؛

يورو يف السنة، وخيضع هذا     ) ٣٠ ٠٣٣( متثيل قدره ثالثون ألفا وثالثة وثالثون        حيصـل املديـر العام على بدل       )ج( 
الـبدل للـتعديل وفقـا ملعـدل التضـخم السـنوي املعمـول بـه يف ميزانية املنظمة، وذلك للوفاء بنصيبه من االلتزامات اليت تتحملها                          

 املنظمة يف شكل نفقات متثيل وضيافة؛

يورو يف السنة، وخيضع    ) ٤٧ ٠٧٠(سـكن قـدره سبعة وأربعون ألفا وسبعون         حيصـل املديـر العـام عـلى بـدل            )د( 
 هذا البدل للتعديل وفقا ملعدل التضخم السنوي املعمول به يف ميزانية املنظمة؛

يكـون املرتـب والـبدالت واملـزايا املذكـورة آنفـا املستحقة للمدير العام مبقتضى هذا االتفاق، خاضعة للتعديل                     )ه( 
  لـس، بعـد التشـاور مـع املديـر العـام، إلبقائهـا مـتوافقة مـع تلـك الـيت حيصل عليها الرؤساء التنفيذيون يف الوكاالت                     بواسـطة ا

 .املتخصصة األخرى يف إطار النظام املشترك لألمم املتحدة

 )١(الترتيبات اخلاصة باملعاش التقاعدي -٧

 البديل ألف 

من ) د(ت الـتقاعدية ملوظفـي األمـم املـتحدة وفقـا ألحكـام الفقرة             يشـترك املديـر العـام يف الصـندوق املشـترك للمعاشـا             
وحيدد أجره الداخل يف حساب املعاش التقاعدي ويعدل وفقا         .  الذي اختذه جملس التنمية الصناعية     ١٧-م/١٠-املقرر م ت ص   

 .حدةمن لوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املت) ب(و) ج (٥٤للمادة 

 البديل باء 

وبدال من ذلك، حيصل على     . ال يشـترك املديـر العـام يف الصـندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة                
 يف املائـة مـن األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، مقابل ما تشارك به املنظمة يف صندوق املعاشات         ١٥,٨مـبلغ يعـادل     

تكميـلي ألجـره، عوضـا عن االشتراك يف صندوق املعاشات التقاعدية، وذلك وفقا ملا ينص عليه قرار         الـتقاعدية، يدفـع كمـبلغ       
 .٤٧/٢٠٣اجلمعية العامة 

 عملة املدفوعات -٨

سـتؤدى املدفوعات بالعملة املنطبقة على املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا العاملني يف مقر العمل الرمسي يف مدينة            
 .النمسافيينا، 

______________ 

سوف يدرج البديل ألف يف العقد إذا أصبح املدير العام املنتخب مشتركا يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم      (1)
 . مل يصبح مشتركاوسوف ينطبق البديل باء إذا. املتحدة
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 شعار باالستقالةاإل -٩

جيـوز لـلمدير العـام، يف أي وقـت، أن يقـدم إشـعارا كتابـيا باستقالته مدته ثالثة أشهر إىل الس، الذي يكون مفوضا                  
 ولـدى انـتهاء فـترة اإلشـعار تلـك، يـتوقف املديـر العام عن كونه مديرا عاما للمنظمة وينتهي          . بقـبوهلا بالنـيابة عـن املؤمتـر العـام         

 .العمل ذا العقد

 تاريخ النفاذ -١٠

 .٢٠٠٥.............. من شهر ....... يكون هذا العقد نافذا اعتبارا من اليوم  
  

 . يف مدينة فيينا٢٠٠٥.............. من شهر .........  على هذا العقد يف هذا اليوم مت التوقيع
  

(...........................................) 
 ير العاماملد

 (...........................................) 
 رئيس املؤمتر العام بالنيابة عن املنظمة

 

 

 


