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  املؤمتر العام  
  الدورة االستثنائية الثانية

     ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨فيينا، 
      مقرَّرات املؤمتر العام    
  احملتويات

الصفحة 
  ٣................................................................................... استهالليةملحوظة

  ٣........................................................ت للدورة االستثنائية الثانيةجدول األعمال املؤقَّ
  ٤............................................................................................املقرَّرات

    املرفق  
  ٨................................................لعام يف دورته االستثنائية الثانيةالوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر ا

    
    *رَّراتـاملق

الصفحة البند العنوان رقم املقرَّر
 ٤ ٢  )٥ إىل ٣، الفقرات GC/S.2/SR.1(انتخاب نّواب الرئيس  ١-م/٢-دإ/م ع

 ٤ ٤ )٨ إىل ٦، الفقرات GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/L.1(تعيني جلنة وثائق التفويض  ٢-م/٢-دإ/م ع

 ، GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/L.1(االستثنائية الثانية املؤمتر العام وثائق تفويض املمثِّلني لدى دورة  ٣-م/٢-دإ/م ع
  )١١ إىل ٩الفقرات 

٤ ٤ 
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الصفحة البند العنوان رقم املقرَّر
 ٤ ٣ )١٢، الفقرة GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/1/Add.1؛ GC/S.2/1(إقرار جدول األعمال  ٤-م/٢-دإ/م ع

  ، GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/L.4؛ IDB.41/26 ( كوستاريكا-إعادة حقوق التصويت  ٥-م/٢-دإ/م ع
  )١٤ و١٣الفقرتان 

- ٤ 

  ، GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/L.5؛ Add.1و IDB.40/11(أوكرانيا  -إعادة حقوق التصويت  ٦-م/٢-دإ/م ع
  )١٤ و١٣الفقرتان 

- ٤ 

 ٥ ٥  )١٨-١٥، الفقرات GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/L.2(تعيني املدير العام  ٧-م/٢-دإ/م ع

  ، GC/S.2/SR.1؛ GC/S.2/L.3؛ IDB.41/22 (كام وشروط تعيني املدير العامأح ٨-م/٢-دإ/م ع
  )٢٠ و١٩الفقرتان 

٥ ٥ 
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    ملحوظة استهاللية    
ترد يف هذه الوثيقة املقرَّرات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته االستثنائية الثانية   - ١
)٢٠١٣.(  
 بواسطته احملتويات رقماً مسلسالً ميكن ، تتضمَّن قائمةاملقرَّراتوتيسرياً للرجوع إىل   - ٢

اخللفية ذات الصلة، وإشارة ) وثائق(االستشهاد بكل مقرَّر، وعنوان كل مقرَّر، ووثيقة 
مرجعية إىل احملضر املوجز للجلسة العامة اليت اعُتمد فيها املقرَّر، وبند جدول األعمال ذا 

  .ل األعمالوترد املقرَّرات، قدر اإلمكان، حسب ترتيب جدو. الصلة
رد تي ذلمؤمتر العام، الل ضر املوجزالع على هذه الوثيقة مشفوعة باحملوينبغي االطِّ  - ٣
  .ر تفاصيل وقائع املؤمتفيه
    

    ت للدورة االستثنائية الثانيةجدول األعمال املؤقَّ    
  .افتتاح الدورة  -١
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .مثِّلني لدى املؤمتروثائق تفويض امل  -٤
  .تعيني املدير العام  -٥
  .اختتام الدورة  -٦
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      املقـرَّرات
  انتخاب نّواب الرئيس ١-م/٢-دإ/م ع

، ٣- م/١٤-  استذكر مقـرَّره م ع     وقد،  املؤمتر العام إنَّ    
 من نظامه الـداخلي نـّواب الـرئيس         ٢- ٣٦ وفقاً للمادة انتخب  
ــة  ــستني   : أمســاؤهمالتالي ــسيدة كري ــعادة ال ــس هاكــل - تيكسش

، والـــسيدة )كينيـــا(، والـــسيدة كونـــسوالتا كرياغـــو )النمـــسا(
دوفايت يـــف والـــسيد ريكـــاردو ،)ماليزيـــا(صـــدق د حمـــســوزيال  

ــواي( ــوا، )أوروغ ــورانس    حمــلّليحلُّ ــسيدة فل ــاجنني ســعادة ال  م
، )كينيــا (أوكــور كاناتــشو ياتــاين   ، وســعادة الــسيد  )فرنــسا(

ــسيد   ــساخيان  إوســعادة ال ــا(خنــساخيان يارغال ، وســعادة )منغولي
  .)أوروغواي(السيد كارلوس باروس أوريرو 

  اجللسة العامة األوىل
      ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨

 تعيني جلنة وثائق التفويض ٢-م/٢-دإ/م ع

 األعــضاء التاليــة أمساؤهــا     العــام الــدولَ  ن املــؤمترُ عــيَّ   
ــويض   ــائق التف ــة وث ــة  للعمــل يف جلن ــه االســتثنائية الثاني :  لدورت

روســي، أنغــوال، بــريو، تايلنــد، زمبــابوي، الــسويد،   االحتــاد ال
  .، اليابان)البوليفارية-مجهورية(زويال  الصني، فن

  اجللسة العامة األوىل
      ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨

وثائق تفويض املمثِّلني لدى دورة  ٣-م/٢-دإ/م ع
  املؤمتر العام االستثنائية الثانية

  :إنَّ املؤمتر العام  
نــة وثـائق التفــويض والتوصــيات  وقـد نظــر يف تقريـر جل    

  .الواردة فيه، وافق على تقرير جلنة وثائق التفويض
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨

 إقرار جدول األعمال ٤-م/٢-دإ/م ع

أقرَّ املؤمتُر العام جدولَ أعمال دورته االستثنائية الثانيـة           
  .GC/S.2/1بصيغته الواردة يف الوثيقة 

  امة األوىلاجللسة الع
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨

    
   -إعادة حقوق التصويت  ٥-م/٢-دإ/م ع

   كوستاريكا
  :إنَّ املؤمتر العام  
ــواردة يف الوثيقــة اً علمــأحــاط  )أ(     باملعلومــات ال

IDB.41/26؛  
ــاط  )ب(  ــأحـ ــضاًاً علمـ ــة    أيـ ــس التنميـ ــرَّر جملـ  مبقـ

  ؛٧-م/٤١-ص ت الصناعية م
 اسـتعادة   وافق على طلب كوسـتاريكا بـشأن        )ج( 

  . من دستور اليونيدو٢-٥ للمادة حقوقها يف التصويت وفقاً
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨
      

   -إعادة حقوق التصويت  ٦-م/٢-دإ/م ع
  أوكرانيا

  :إنَّ املؤمتر العام  
  علما باملعلومـات الـواردة يف الـوثيقتني        أحاط  )أ(  

IDB.40/11و Add.1؛  
ــاط  )ب(   ــاًأحـ ــ علمـ ــرَّضاً أيـ ــة  ر  مبقـ ــس التنميـ جملـ

 ؛٥-م/٤٠-الصناعية م ت ص
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ــشأن اســتعادة       )ج(   ــا ب ــى طلــب أوكراني ــق عل واف
  . من دستور اليونيدو٢-٥ للمادة  يف التصويت وفقاًحقوقها

  
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨
    

  تعيني املدير العام  ٧-م/٢-دإ/م ع
  :إنَّ املؤمتر العام  
  ؛٢-م/٤١- باملقرَّر م ت ص علماًطاحأ  )أ( 
 مــن الدســتور،   ٢-١١لمـــادة  وفقــاً ل  قــرَّر،   )ب( 

 لليونيـدو ملـدة أربـع سـنوات          عامـاً  تعيني السيد يل يـون مـديراً      
 أو إىل أن يتــوىل املــدير ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٨ مــن ابتــداًء

نه املؤمتر العام يف دورته العاديــة الـسابعة عـشرة           العام الذي يعيِّ  
  .، أي التارخيـني أبعدمهـام منصبـه

  
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨
    

   أحكام وشروط تعيني املدير العام ٨-م/٢-دإ/م ع
  :إنَّ املؤمتر العام  
  ؛٣-م/٤١-باملقرَّر م ت صأحاط علماً   )أ( 
 مــن النظــام ١٠٣ مبقتــضى املـادة  ر، عمــالًقـرَّ   )ب(  

لعقد املرفـق هبـذا املقـرَّر،       على ا  الداخلي للمؤمتر العام، املوافقة   
العـام، مبـا يف ذلـك        د أحكـام وشـروط تعـيني املـدير        الذي حيـدِّ  

  .املرتَّب واملستحقات املرتبطة باملنصب
  
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨
    

    املرفق
    عقد تعيني املدير العام

    مربم هذا العقد  
املــشار (بـني منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية         

  ، من جانب")املنظمة"إليها فيما يلي باسم 
، ")املـدير العـام   "املشار إليه فيما يلـي باسـم        (ويل يون     

  .من جانب آخر
  

  حيث إنَّ  
املــدير العــام قــد عيََّنــُه املــؤمتر العــام حــسب األصــول،   

ــاًء علــى توصــية مــن اجمللــس، يف اجللــسة العامــة األوىل مــن      بن
 /حزيـران  ٢٨ يف املعقودةنائية الثانية،   دورة املؤمتر العام االستث   

  .٢٠١٣ يونيه
  

  :فقد اتُّفق مبقتضى هذا على ما يلي  
  مدة شغل املنصب  -١

مـن  يكون تعيني املدير العـام ملـدة أربـع سـنوات اعتبـارا                 
 ألفـني وثالثـة    يونيـه مـن عـام     /اليوم الثـامن والعـشرين مـن حزيـران        

، أو إىل أن يتوىل املدير العام املعيَّن يف دورة املؤمتر           )٢٠١٣(عشر  
  .العام العادية السابعة عشرة مهام منصبه، أي التارخيني أبعد

  
  مقر العمل الرمسي  -٢

يكــون املقــر الرمســي لعمــل املــدير العــام مبدينــة فيينــا،    
  .النمسا

  
  املهام الرمسية  -٣

املـسؤول اإلداري األول يف املنظمــة  يكـون املـدير العـام      
  . من دستور املنظمة١١وفقا للمادة 
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  االمتيازات واحلصانات  -٤
ــازات واحلــصانات        ــع االمتي ــام جبمي ــدير الع ــع امل يتمّت

ــه املــادة     ــة مبنــصبه، وفقــا ملــا تــنص علي تور ســ مــن د٢١املقترن
ــة ذات صــلة يكــون معمــوال هبــا     املنظمــة وأي صــكوك قانوني

  .يف املستقبلبالفعل أو تصدر 
  
  النظام األساسي للموظفني  -٥

يــسري علــى املــدير العــام النظــام األساســي ملــوظفي     
املنظمة، مع أيِّ تعديالت قد تدخل على هـذا النظـام، وذلـك             

  .يف حدود انطباقها عليه
  
  املرتَّب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي والبدالت  -٦

 سـنوي  إمجـايل  مرّتـب  علـى  العام املدير حيصل  )أ(  
ــ  ومخــسون وتــسعة ومثامنائــة ألفــا وثالثــون واثنــان مائتــان درهق
 مـا  وهو املتحدة، الواليات دوالرات من دوالرا) ٢٣٢ ٨٥٩(

ألفـا   وسبعون وستة مائة قدره صافيا سنويا أساسيا مرّتبا يعادل
 دوالرات مـــــــن دوالر) ١٧٦ ٥٠١ (وواحـــــــد ومخـــــــسمائة

 ألفــا  مخـسون و وسـتة  مائـة أو )مرّتب املُعيل (املتحدة   الواليات
 دوالرات مـن  دوالرا) ١٥٦ ٩٦٤ (وسـتون  وأربعـة  وتسعمائة
 ويعـدَّل . احلـال  حـسب  ،)مرّتـب غـري املُعيـل     (املتحدة   الواليات
 اجلمعيـة  قّررت كلّما الصايف األساسي واملرّتب اإلمجايل املرّتب
 األساسـية  واملرّتبـات  اإلمجاليـة  املرّتبـات  مستويات تعديل العامة
  العليا؛ والفئات الفنية الفئة يف للموظفني الصافية

 العمــل مقــر تــسوية علــى العــام املــدير حيــصل  )ب(  
ــدالت ــا، والبــ ــا واملزايــ ــك يف مبــ ــتحقاقات ذلــ ــضمان اســ  الــ

 اليونيــدو أمانـة  يف الفنيـة  الفئـة  ملـوظفي  املـستحقة  االجتمـاعي، 
 املنظمــة، ملــوظفي اإلداري والنظــام األساســي النظــام مبقتــضى
 أو البـدالت  أو املكافـآت  هـذه  مـن  رضالغـ  يكـون  أالَّ شريطة
  ؛العقد هذا من أخرى بأحكام استويف قد املزايا

 أربعـة  قدره متثيل بدل على العام املدير حيصل  )ج(  
 وخيـضع  الـسنة،  يف يـورو ) ٣٤ ٤٠٠ (وأربعمائة ألفا وثالثون

   املعمــول الــسنوي التــضخم ملعــّدل وفقــا للتعــديل البــدل هــذا
 للوفـــاء وذلـــك املتتاليـــة، الـــسنوات يف املنظمـــة ميزانيـــة يف بـــه

 نفقـات  شـكل  يف املنظمـة  تتحملها اليت االلتزامات من بنصيبه
  ؛وضيافة متثيل

ــدير حيــصل  )د(   ــام امل ــدل علــى الع ــدره ســكن ب  ق
ــة ــا ومخـــسون أربعـ ــة ألفـ  الـــسنة، يف يـــورو) ٥٤ ١٠٠ (ومائـ
ــدل هــذا وخيــضع ــا للتعــديل الب ــسنوي التــضخم ملعــّدل وفق  ال
  ؛املتتالية السنوات يف املنظمة نيةميزا يف به املعمول

 والبـــدالت املرّتـــب مـــن كـــالًّ اجمللـــس يعـــّدل  )ه(  
 هــذا مبقتــضى العــام للمــدير املــستحقة آنفــا املــذكورة واملزايــا
 متوافقـة  مجيعـا  إلبقائهـا  العام، املدير مع التشاور بعد االتفاق،

 الوكـاالت  يف التنفيـذيون  الرؤسـاء  عليهـا  حيـصل  الـيت  تلك مع
  .املتحدة لألمم املوّحد النظام إطار يف األخرى صةاملتخّص

    
  ترتيبات املعاش التقاعدي  -٧
  

 للمعاشـات  املـشترك  الـصندوق  يف العـام  املدير يشارك  
 مـن ) د (الفقـرة  ألحكـام  وفقـا  املتحـدة  األمـم  ملوظفي التقاعدية
 التنميـــة جملـــس اعتمـــده الـــذي ١٧-م/١٠-ص ت م املقـــّرر

 التقاعــدي املعــاش حــساب يف اخلالــد أجــره وحيــدَّد. الــصناعية
 وقواعـــد لـــوائح مـــن) ب(و) ج (٥٤ للمـــادة ويعـــّدل وفقـــا 

  .املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشترك الصندوق
    
  ُعملة املدفوعات  -٨

تؤدَّى املدفوعات بالُعملـة املنطبقـة علـى املـوظفني يف             
لرمسـي يف   الفئة الفنية والفئـات العليـا العـاملني يف مقـر العمـل ا             

  .مدينة فيينا، النمسا
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  اإلشعار باالستقالة  -٩
جيـــوز للمـــدير العـــام، يف أيِّ وقـــت، أن يقـــّدم إىل       

اجمللــس إشــعارا كتابيــا باســتقالته قبلــها بثالثــة أشــهر، ويــؤذَن   
ــة عــن املــؤمتر العــام   ويف حــال قبــول . للمجلــس بقبوهلــا بالنياب

مـدة االشـعار،    االستقالة، تنتفي عن املدير العام، بعـد انقـضاء          
  .صفته كمدير عام للمنظمة وينتهي العمل هبذا العقد

  
  بدء النفاذ  -١٠

 اليـوم الثـامن   ز النفـاذ اعتبـارا مـن    يدخل هذا العقد حيِّ     
  .٢٠١٣يونيه /والعشرين من حزيران

ــذا العقــــد يف اليــــوم الثــــامن والعــــشرين مــــن   ُوقِّــــع  علــــى هــ
  . يف فيينا٢٠١٣يونيه /حزيران

                        
  
  )و ستاسي مورينودييغ(

  رئيس املؤمتر العام 
 بالنيابة عن املنظمة

  )يل يون( 
 املدير العام
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      املرفق
    الوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف دورته االستثنائية الثانية    

 الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

GC/S.2/1 جدول األعمال املؤقَّت ٣ 

GC/S.2/1/Add.1 عمال املؤقَّت املشروحجدول األ ٣  

  ***** 

GC/S.2/L.1 وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر ٤ .  
  تقرير جلنة وثائق التفويض

GC/S.2/L.2 مشروع مقرَّر أوصى به جملس . تعيني املدير العام ٥
 التنمية الصناعية

GC/S.2/L.3 مشروع مقرَّر . أحكام وشروط تعيني املدير العام ٥
  التنمية الصناعيةأوصى به جملس 

GC/S.2/L.4 –  مشروع .  كوستاريكا—إعادة حقوق التصويت
  مقرَّر مقدَّم من الرئيس

GC/S.2/L.5 –  مشروع مقرَّر . أوكرانيا —إعادة حقوق التصويت
 مقدَّم من الرئيس

  ***** 

GC/S.2/INF/1/Rev.1 – List of participants 

GC/S.2/INF/2 – اممقرَّرات املؤمتر الع 

***** 

IDB.40/11  

  Add.1و
طلب ُمقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت  –

  مذكرة من املدير العام. بناًء على خطة سداد
IDB.41/22 مذكرة من األمانة. مشروع عقد لتعيني املدير العام ٥ 

IDB.41/26 –  طلب مقدَّم من كوستاريكا الستعادة حقوق
مذكرة من املدير . ادالتصويت بناًء على خطة سد

 العام

 


