
  IDB.45/18/Add.1

  منظمة األمم املتحدة
  للتنمية الصناعية

 

Distr.: General 
2 May 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

100517    100517    V.17-02103 (A) 

*1702103*  

 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ١٤البند 

  ح ملنصب املدير العاممبرشَّ التوصية
     

  ح ملنصب املدير العامالتوصية مبرشَّ    
  

  مشروع عقد لتعيني املدير العام    
  

  رة من األمانةمذكِّ    
 
يف  ،الـداخلي  هنظامـ مـن   ٤-١٠٣منصـوص عليـه يف املـادة    ملا هـو   وفقاًينظر املؤمتر العام،   -١

د أحكـام وشـروط تعـيني املـدير     للموافقة عليه، حيـدِّ مه إليه جملس التنمية الصناعية مشروع عقد يقدِّ
فـق املـؤمتر علـى عقـد     ب وغريه من املكافـآت املرتبطـة باملنصـب. وعنـدما يوا    العام، مبا يف ذلك املرتَّ

  ع عليه املدير العام اجلديد ورئيس املؤمتر بالنيابة عن املنظمة.التعيني، يوقِّ
د أحكام وشروط تعـيني املـدير العـام، لكـي     حيدِّهذه الوثيقة مشروع عقد مرفق ويرد يف   -٢

(أ)  ٦ن الفقـرة  ينظر فيه اجمللس. ويستند نـص مشـروع العقـد هـذا إىل نـص العقـد السـابق. وتبـيِّ        
ب األساسي الصايف للمدير العام كلمـا  ب اإلمجايل واملرتَّالتعديالت اليت تدخل على مستوى املرتَّ

ــة، وفقــ  دَّعــ ــة العام ــدة، مســتويات املرتَّ   اًلت اجلمعي ــهجيات املعتم ــة واملرتَّ للمن ــات اإلمجالي ــات ب ب
بـات الفئـات   ضـت التعـديالت علـى مرتَّ   رِاألساسية الصافية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا. وُع

علـى املشـاركة املسـتمرة للمـدير العـام       ٧. وتنص الفقرة IDB.45/17العليا على اجمللس يف الوثيقة 
شترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ونظامي التأمني اجلمـاعي علـى   يف الصندوق امل

  احلياة والتأمني الصحي.
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  املرفق
 

 مشروع عقد لتعيني املدير العام    
 

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

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

علـى توصـية مـن اجمللـس، يف دورتـه السـابعة        املؤمتر العام حسب األصـول، بنـاءً   ُهناملدير العام قد عيَّ
  .٢٠١٧يسمرب كانون األول/د ١تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢٧عشرة، املعقودة يف الفترة من 

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

يكــــون تعــــيني املــــدير العــــام ملــــدة أربــــع ســــنوات اعتبــــارا مــــن اليــــوم ......... مــــن شــــهر  
)، أو إىل أن يتــوىل املــدير العــام املعــيَّن يف  ٢٠١٧.................. ســنة ألفــني وســبعة عشــر ( 

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

  يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة فيينا، النمسا.
  املهام الرمسية  -٣

مــن دســتور املنظمــة، يكــون املــدير العــام هــو املســؤول اإلداري األول يف   ١١طبقــا ملــا تــنص عليــه املــادة 
  املنظمة.

  احلصاناتاالمتيازات و  -٤
 ٢١ع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات اليت خيتص هبا منصبه، وفقا ملا تنص عليه املادة يتمتَّ

  هبا بالفعل أو تصدر يف املستقبل. صكوك قانونية ذات صلة يكون معموالً من دستور املنظمة وأيُّ
  النظام األساسي للموظفني  -٥

سـي ملـوظفي املنظمـة، مـع أيِّ تعـديالت قـد تـدخل علـى هـذا          يسري على املدير العام النظـام األسا 
  النظام، وذلك يف حدود انطباقها عليه.

  البدالت ب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي واملرتَّ  -٦
ب إمجـايل سـنوي قـدره مائتـان وواحـد وأربعـون ألفـا        حيصل املدير العام على مرتَّ  (أ)  

بـا  ت الواليات املتحدة، وهو مـا يعـادل مرتَّ  ) دوالرا من دوالرا٢٤١ ٢٧٦ومئتان وستة وسبعون (
) دوالرا ١٨٢ ٣٩٣أساسيا سنويا صافيا قدره مائة واثنان ومثانون ألفا وثالمثائـة وثالثـة وتسـعون (   

ب املُعيل) أو مائـة واثنان وستون ألفــا ومائـة وأربعـة وتسـعون     من دوالرات الواليات املتحدة (مرتَّ
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ب غـري املُعيـل)، حسـب احلـال. ويعـدَّل      يات املتحدة (مرتَّ) دوالرا من دوالرات الوال١٦٢ ١٩٤(
بـات  رت اجلمعيـة العامـة تعـديل مسـتويات املرتَّ    مـا قـرَّ  ب األساسي الصـايف كلَّ ب اإلمجايل واملرتَّاملرتَّ

  بات األساسية الصافية للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا؛اإلمجالية واملرتَّ
ى تســوية مقــر العمــل والبــدالت واملزايــا، مبــا يف ذلــك       حيصــل املــدير العــام علــ     (ب)  

استحقاقات الضمان االجتمـاعي، املسـتحقة ملـوظفي الفئـة الفنيـة يف أمانـة اليونيـدو مبقتضـى النظـام          
األساسي والنظام اإلداري ملوظفي املنظمة، شريطة أالَّ يكون الغرض من هذه املكافآت أو البدالت 

  خرى من هذا العقد؛أو املزايا قد استويف بأحكام أ
) ٣٨ ٣٠٠حيصل املدير العام على بدل متثيل قدره مثانية وثالثـون ألفـا وثالمثائـة (     (ج)  

ل التضـخم السـنوي املعمـول بـه يف ميزانيـة      يورو يف السنة، وخيضـع هـذا البـدل للتعـديل وفقـا ملعـدَّ      
تتحملـها املنظمـة يف شـكل    املنظمة يف السنوات املتتالية، وذلك للوفـاء بنصـيبه مـن االلتزامـات الـيت      

  نفقات متثيل وضيافة؛
حيصـــل املـــدير العـــام علـــى بـــدل ســـكن قـــدره ســـبعة ومخســـون ألفـــا وتســـعمائة   (د)  

ل التضخم السنوي املعمول به يف ) يورو يف السنة، وخيضع هذا البدل للتعديل وفقا ملعد٥٧َّ ٩٠٠(
  ميزانية املنظمة يف السنوات املتتالية؛

ب والبـدالت واملزايـا املـذكورة آنفـا املسـتحقة للمـدير       كالًّ من املرتَّـ ل اجمللس يعدِّ  (ه)  
العام مبقتضى هذا االتفاق، بعد التشاور مع املدير العام، إلبقائها مجيعا متوافقة مع تلك اليت حيصـل  

  د لألمم املتحدة.صة األخرى يف إطار النظام املوحَّعليها الرؤساء التنفيذيون يف الوكاالت املتخصِّ
  ترتيبات املعاش التقاعدي والتأمني الصحي  -٧

يشــارك املــدير العــام يف الصــندوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم      (أ)  
الــذي اعتمــده جملــس التنميــة   ١٧-/م١٠-ر م ت صاملتحــدة وفقــا ألحكــام الفقــرة (د) مــن املقــرَّ 

(ج) و(ب)  ٥١ل وفقـا للمـادة   الصناعية. وحيدَّد أجره الداخل يف حساب املعـاش التقاعـدي ويعـدَّ   
  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ من لوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات

يستمر املدير العام يف املشـاركة يف نظـامي التـأمني اجلمـاعي علـى احليـاة والتـأمني          (ب)  
  الصحي التابعني لليونيدو.

  ُعملة املدفوعات  -٨
نطبقـة علـى املـوظفني يف الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا العـاملني يف مقـر          ستؤدَّى املدفوعات بالُعملة امل

  العمل الرمسي يف مدينة فيينا، النمسا.
  اإلشعار باالستقالة  -٩

باسـتقالته قبلـها بثالثـة أشـهر،      يـا كتاب اًم إىل اجمللـس إشـعار  دِّجيوز للمدير العام، يف أيِّ وقت، أن يق
ن املـؤمتر العـام. ولـدى انتـهاء فتـرة اإلشـعار تلـك، يتوقـف املـدير          ويؤذَن للمجلس بقبوهلا بالنيابة ع

  العام عن كونه مديرا عاما للمنظمة وينتهي العمل هبذا العقد.
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  ز النفاذالدخول حيِّ  -١٠
  .٢٠١٧ز النفاذ اعتبارا من يوم .......... من شهر .......... يدخل هذا العقد حيِّ

  يف فيينا. ٢٠١٧........ من .......... على هذا العقد يف هذا اليوم .. ُوقِّع
  

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

 (....................................)  
 املدير العام

 


