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 الموافقةبتوصية 
بناء ، بعد المائةالسابعة  ديالت المدخمة عمى محاضر جمسات دورتوالتعس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى المجم

ف  ىذه الوثيقة، واعتماد المحاضر  وارد وىكما المجمس التنفيذي بعض ممثم  الدول األعضاء ف  عمى طمب 
 المنقحة.

 

 التنفيذيبعد المائة لممجمس  السابعةمحاضر جمسات الدورة تعديل 

 .ألغ  مشطوبا  ما  وكل ،يرد كل ما أدرج بحروف بارزةلتيسير الرجوع إلى التعديالت، 

بعد المائة لممجمس السابعة الدورة جمسات محاضر من مسودة  23لفقرة اتعديل المكسيك ممثل طمب  -0
 عمى النحو الوارد أدناه. ، (EB/107التنفيذي )الوثيقة 

الجمعية العامة لألمم المتحدة ف  تخفيض الرواتب  الدفع باتجاهمكسيك المجمس بعزم حكومتو أبمغ ممثل ال 23"
 . بالدهف  المائة الذي نفذتو حكومة  4تماشيا مع تخفيض رواتب موظف  الخدمة المدنية بنسبة 

لخدمات العامة بموجب الميزانية العادية المقترحة، التي يتم فيها تصور زيادة في رواتب موظفي فئة ا – 43"
بمفعول رجعي، أبمغ ممثل المكسيك المجمس بأن بالده تطبق سياسة تقشف صارمة تتضمن فرض إجراءات 

رواتب موظفي الخدمة في المائة في  5معتبرة الحتواء اإلنفاق العام، وبهذا الصدد، فقد أشار إلى تخفيض بنسبة 
منظر في لالمدنية الذي طبقتو حكومة بالده حديثًا، عالوة عمى حاجة منظومة األمم المتحدة، بما فيها الصندوق، 

 ".إجراءات مماثمة في المستقبل بهدف إبقاء إنفاقها عمى مستوى عال من الكفاءة

 عمى النحو التال : ،تحت بند التقييم 47تمت إضافة فقرة بعد الفقرة  ،ممثل المممكة المتحدةطمب بناء عمى  -3

وأخيرا، وحيث أن المجمس التنفيذي قد أحاط عممًا بأن كندا لم تعد عضوة في لجنة التقييم، وبما يتفق مع  – 55"
من النظام الداخمي لممجمس، فقد وافق عمى تعيين ألمانيا في لجنة التقييم لشغل ما تبقى من الفترة  1-11المادة 
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