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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . ة عدد حمدود من النسخبع من هذه الوثيق، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت١٢البند 

       التوصية مبرّشح ملنصب املدير العام
    مشروع عقد لتعيني املدير العام    
    مذكّرة من األمانة    

 مـن النظــام الـداخلي للمــؤمتر العـام، ينظــر    ٤-١٠٣هـو منــصوص عليـه يف املــادة   وفقـا ملــا    -١
املــؤمتر العــام يف مــشروع عقــد يقّدمــه إليــه جملــس التنميــة الــصناعية للموافقــة عليــه، حيــّدد أحكــام     

وعنـدما  . وشروط تعـيني املـدير العـام، مبـا يف ذلـك املرّتـب وغـريه مـن املكافـآت املرتبطـة باملنـصب              
  . بالنيابة عن املنظمةرئيس املؤمترور على عقد التعيني، يوقّع عليه املدير العام اجلديد يوافق املؤمت

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة مشروع عقد حيـّدد أحكـام وشـروط تعـيني املـدير العـام، لكـي                       -٢
) أ (٦وتبــّين الفقــرة . ويـستند نــص مــشروع العقـد هــذا إىل نــص العقـد الــسابق   . ينظـر فيــه اجمللــس 

ّتب املعّدل نتيجة لقرارات اجلمعية العامة بشأن النظام املوّحد، املعروضة على اجمللـس يف الوثيقـة                املر
IDB.40/18 .للمعاشـات  املـشترك  الـصندوق أحـدمها يتعلـق باملـشاركة يف      بـديلني  ٧ الفقرة وتطرح 
 تتحمــل ويف كلتــا احلــالتني،.  واآلخــر يتعلــق بعــدم املــشاركة فيــهاملتحــدة األمــم ملــوظفي التقاعديــة
  .اهتاذ التكلفة املنظمة
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   املرفق
    مشروع عقد لتعيني املدير العام    

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

  .اآلخر، من اجلانب ")املدير العام" يلي باسم فيما املشار إليه.................. (...و 
  حيث إنَّ

يف اجللـسة   بنـاًء علـى توصـية مـن اجمللـس،            ، قـد عيََّنـُه املـؤمتر العـام حـسب األصـول            املدير العـام  
  .٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٨ يف املعقودةاالستثنائية الثانية، دورة املؤمتر العام من ... العامة الـ

  :مبقتضى هذا على ما يلياتُّفق فقد 
  مدة شغل املنصب  -١

ــع ســـ      ــدة أربـ ــام ملـ ــدير العـ ــيني املـ ــون تعـ ــوم   يكـ ــن اليـ ــارا مـ ــهر  ......... نوات اعتبـ ــن شـ مـ
، أو إىل أن يتـوىل املـدير العـام املعـيَّن يف     )٢٠١٣(سنة ألفني وثالثـة عـشر     .................. 

  .دورة املؤمتر العام العادية السابعة عشرة مهام منصبه، أي التارخيني أبعد
  مقر العمل الرمسي  -٢

  .دينة فيينا، النمسايكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مب
  املهام الرمسية  -٣

 مـن دسـتور املنظمـة، يكـون املـدير العـام هـو املـسؤول اإلداري             ١١طبقا ملـا تـنص عليـه املـادة          
  . املنظمة يفاألول

  االمتيازات واحلصانات  -٤
يتمّتع املدير العـام جبميـع االمتيـازات واحلـصانات الـيت خيـتص هبـا منـصبه، وفقـا ملـا تـنص عليـه              

تور املنظمــة وأي صــكوك قانونيــة ذات صــلة يكــون معمــوال هبــا بالفعــل أو ســ مــن د٢١ املــادة
  .تصدر يف املستقبل

  النظام األساسي للموظفني  -٥
يسري على املدير العـام النظـام األساسـي ملـوظفي املنظمـة، مـع أيِّ تعـديالت قـد تـدخل علـى                        

  .هذا النظام، وذلك يف حدود انطباقها عليه
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  لالقتطاع اإللزامي والتعويضاتاملرّتب اخلاضع   -٦
 ألفـا  وثالثـون  واثنـان  مائتـان  قـدره  سنوي إمجايل مرّتب على العام املدير حيصل  )أ(  
 يعـادل  مـا  وهـو  املتحدة، الواليات دوالرات من دوالرا) ٢٣٢ ٨٥٩ (ومخسون وتسعة ومثامنائة
 )١٧٦ ٥٠١( وواحــد ألفــا ومخــسمائة وســبعون وســتة مائــة قــدره صــافيا ســنويا أساســيا مرّتبــا
 وتـسعمائة  ألفــا  ومخـسون  وستة مائـة أو )مرّتب املُعيل  (املتحدة الواليات دوالرات من دوالرا
 ،)مرّتــب غــري املُعيــل  (املتحــدة الواليــات دوالرات مــن دوالرا )١٥٦ ٩٦٤ (وســتون وأربعــة
 لعامـة ا اجلمعيـة  قـّررت  كلّمـا  الـصايف  األساسـي  واملرّتب اإلمجايل املرّتب لويعدَّ. احلال حسب
ــة املرّتبــات مــستويات تعــديل ــة يف للمــوظفني الــصافية األساســية واملرّتبــات اإلمجالي ــة الفئ  الفني
  العليا؛ والفئات
 ذلــك يف مبــا واملزايــا، والبــدالت العمــل مقــر تــسوية علــى العــام املــدير حيــصل  )ب(  

 مبقتــضى اليونيــدو أمانــة يف الفنيــة الفئــة ملــوظفي املــستحقة االجتمــاعي، الــضمان اســتحقاقات
 هـــذه مـــن الغـــرض يكـــون أالَّ شـــريطة املنظمـــة، ملـــوظفي اإلداري والنظـــام األساســـي النظـــام

  ؛العقد هذا من أخرى بأحكام استويف قد املزايا أو البدالت أو املكافآت
ــدير حيــصل  )ج(   ــام امل ــى الع ــدل عل ــل ب ــدره متثي ــة ق ــون أربع ــا وثالث ــة ألف  وأربعمائ

 املعمـول  الـسنوي  التضخم ملعّدل وفقا للتعديل لبدلا هذا وخيضع السنة، يف يورو) ٣٤ ٤٠٠(
 تتحملـها  الـيت  االلتزامـات  مـن  بنـصيبه  للوفـاء  وذلـك  املتتالية، السنوات يف املنظمة ميزانية يف به

  ؛وضيافة متثيل نفقات شكل يف املنظمة
 ومائـــة ألفـــا ومخـــسون أربعـــة قـــدره ســـكن بـــدل علـــى العـــام املـــدير حيـــصل  )د(  

 املعمـول  الـسنوي  التضخم ملعّدل وفقا للتعديل البدل هذا وخيضع نة،الس يف يورو) ٥٤ ١٠٠(
  ؛املتتالية السنوات يف املنظمة ميزانية يف به

ــا والبــدالت املرّتــب مــن كــالًّ اجمللــس يعــّدل  )هـ(    املــستحقة آنفــا املــذكورة واملزاي
 مـع  متوافقـة  عـا مجي إلبقائهـا  العـام،  املـدير  مـع  التـشاور  بعـد  االتفـاق،  هذا مبقتضى العام للمدير
 النظـام  إطـار  يف األخـرى  املتخّصـصة  الوكـاالت  يف التنفيـذيون  الرؤسـاء  عليهـا  حيصل اليت تلك

  .املتحدة لألمم املوّحد
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  )١(ترتيبات املعاش التقاعدي  -٧
  البديل ألف    

 وفقــا املتحــدة األمــم ملــوظفي التقاعديــة للمعاشــات املــشترك الــصندوق يف العــام املــدير يــشارك
. الـصناعية  التنميـة  جملـس  اعتمـده  الـذي  ١٧-م/١٠-ص ت م املقـّرر  مـن ) د (قـرة الف ألحكام
 مـن ) ب(و) ج (٥٤ للمـادة  وفقـا  ويعـّدل  التقاعـدي  املعـاش  حـساب  يف الـداخل  أجـره  دوحيدَّ
  .املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشترك الصندوق وقواعد لوائح

  
  البديل باء    

ــشارك ال ــدير ي ــام امل ــ يف الع ــشترك صندوقال ــة للمعاشــات امل ــوظفي التقاعدي ــم مل . املتحــدة األم
 املعـاش  حـساب  يف الـداخل  األجـر  مـن  املائـة  يف ١٥,٨ يساوي مبلغ على ذلك من بدال وحيصل

 ألجـره  كتكملـة  املبلغ دوُيسدَّ املعاشات التقاعدية،  صندوق يف املنظمة مسامهة يعادل التقاعدي،
  .٤٧/٢٠٣ العامة اجلمعية لقرار وفقا وذلك التقاعدية املعاشات صندوق يف االشتراك من بدال
  ُعملة املدفوعات  -٨

ستؤدَّى املدفوعات بالُعملـة املنطبقـة علـى املـوظفني يف الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا العـاملني يف                      
  .مقر العمل الرمسي يف مدينة فيينا، النمسا

  اإلشعار باالستقالة  -٩
ن يقــّدم إىل اجمللــس إشــعارا كتابيــا باســتقالته قبلــها بثالثــة  جيــوز للمــدير العــام، يف أيِّ وقــت، أ

ولــدى انتــهاء فتــرة اإلشــعار تلــك، . ن للمجلــس بقبوهلــا بالنيابــة عــن املــؤمتر العــامأشـهر، ويــؤذَ 
  .يتوقف املدير العام عن كونه مديرا عاما للمنظمة وينتهي العمل هبذا العقد

  الدخول حّيز النفاذ  -١٠
  .٢٠١٣ ..........من شهر ..... .....النفاذ اعتبارا من يوم يدخل هذا العقد حّيز    
  . يف فيينا٢٠١٣ ..........  من.......... على هذا العقد يف هذا اليوم ُوقِّع 

      
(....................................)

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

 ير العاماملد
 

                                                           
 يف العقد إذا اختار املدير العام املشاركة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ألفج البديل دَرُي  )1(  

  .ر عدم املشاركة إذا قرَّباءوينطبق البديل . األمم املتحدة


