A

October 2017

FC 168/6

لجنة المالية
الدورة الثامنة والستون بعد المائة
روما 3 – 2 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2017
بدل سكن المدير التنفيذي

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد M. Juneja
مساعد المدير التنفيذي
ورئيس الشؤون المالية
إدارة تسيير الموارد
برنامج األغذية العالمي
هاتف+3906 6513 2885 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة) (QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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موجز تنفيذي
 تُعرض وثيقة "بدل سكن المدير التنفيذي" على المجلس التنفيذي للموافقة عليها.
 وتقدم الوثيقة معلومات عن قرار المجلس بإبقاء بدل سككككككن المدير التنفيذي بم ل  160 000يورو في السكككككنة بما في ل
الخدمات والمرافق العامة و ل اعت ارا من  1أبريل/نيسان  2017وحتى إشعار آخر.
 كما ت ين أيضككا قرار المجلس بأن يظل بدل السكككن تعويضككا عن التكلفة الفعلية للملكيةن وأن يظل مربونا سككنويا بم شككر
أسككعار التجز ة في إيلاليان وأن تعيد هيئة المكتو والمجلس النظر فيه مرك كل خمس سككنواتن مع مراعاك أسككعار السككو
وال دالت المدفوعة لرؤساء وكاالت األمم المتحدك األخرى في روما.

التوجيهات المللوبة من لجنة المالية
 يرجى من لجنة المالية أن تستعرض وثيقة "بدل سكن المدير التنفيذي"ن وأن تقرها كي يوافق عليها المجلس التنفيذي.
مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرررررررة من النساس األسرررررراسرررررري لبرنامج األغذية العالمي ،تشررررررير لجنة المالية في منسمة األغذية
والزراعة على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يوافق على مشررررررروع القرار المعروث في و يقة بدل سرررررركن المدير
التنفيذي .

المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثانية
روما 16-13 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2017

التوزيع :عا

البند  10من دول األعمال

التاريخ 13 :أكتوبر/تشرين األول 2017

WFP/EB.2/2017/10-A

اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل أخرى
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

بدل سكن المدير التنفيذي
المراجعة التي تجري كل خمس سنوات

مشروع القرار



يقرر المجلس تحديد بدل سكن المدير التنفيذي بمبلغ  160 000يورو في السنة بما في ذلك الخدمات والمرافق العامة وذلك اعتبارا من
 1أبريل/نيسان  2017وحتى إشعار آخر .وبناء على تقدير المخاطر األمنية ،فسيوفر البرنامج أيضا ويصون المعدات األمنية الالزمة
مع بقائها ملكا للبرنامج.
كما يقرر المجلس أن يظل بدل السكن تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكية ،وأن يظل مربوطا سنويا بمؤشر أسعار التجزئة في إيطاليا،
وأن تعيد هيئة المكتب والمجلس النظر فيه مرة كل خمس سنوات ،مع مراعاة أسعار السوق والبدالت المدفوعة لرؤساء وكاالت األمم
المتحدة األخرى في روما.
-1

في دورتهه العهاديهة الثهانيهة لعها  ،2012أقر المجلس بهدل سههههههكن المهدير التنفيهذي بمو هب قرار  2012/EB.2/33المؤرخ
 15أكتوبر/تشهههرين األول  ،2012الذي حدد قيمة البدل بمبلغ  160 000يورو في السهههنة شهههامال الخدمات والمرافق اعتبارا
)(1

من  1أبريل/نيسان  .2012كما قرر المجلس إعادة تأكيد قرار  2007/EB.1/17المؤرخ  22فبراير/شباط  (2)2007على أن
يظل بدل السكن تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكية ،وأن يظل مربوطا سنويا بمؤشر أسعار التجزئة في إيطاليا ،وأن تعيد هيئة
المكتب والمجلس النظر فيه مرة كل خمس سهههههنوات ،مع مراعاة أسهههههعار السهههههوق والبدالت المدفوعة لرؤسهههههاء وكاالت األمم
المتحدة األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها.



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،ير ى الر وع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

).WFP/EB.2/2012/13-A/1 (1
).WFP/EB.1/2007/17 (2
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد M. Juneja
مساعد المدير التنفيذي
ورئيس الشؤون المالية
إدارة تسيير الموارد
هاتف066513-2885 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ويحين موعد مرا عة بدل السكن كل خمس سنوات في عا  .2017وتتبع المنهجية المستخدمة في المرا عة المبادئ التو يهية
للمعهد الوطني اإليطالي لإلحصهههههاء ) (Istituto nazionale di statistica – Istatلقياس ومقارنة معدالت التضهههههخم في
االتحاد األوروبي .وهي تسهههتخد المؤشهههر المنسهههق ألسهههعار المسهههتهلكين ) (HICPالمحسهههوف وفقا للوائال االتحاد األوروبي
السههههارية المفعول ،التي توفر قياسههههات مقارنة للتضههههخم في منطقة اليورو .ويعتبر مؤشههههر السههههكن والماء والكهرباء والوقود
) (HWEFمؤشرا فرعيا للمؤشر المنسق ألسعار المستهلكين ،وهو أهم مؤشر فرعي في هذ الحالة .ويظهر الجدول  1أن قيم
المؤشر المنسق ألسعار المستهلكين قد ارتفعت بشكل طفيف وأن قيم مؤشر السكن والماء والكهرباء والوقود قد انخفضت قليال
عن القيمة األساس وقدرها  160 000يورو أثناء الفترة الممتدة من أبريل/نيسان  2012إلى أبريل /نيسان .2017
الجدول  :1التغيرات في قيم المؤشر المنسق ألسعار المستهلكين وقيم مؤشر السكن والماء والكهرباء والوقود،
أبريل/نيسان  – 2012أبريل/نيسان 2017
الزيادة وفق
المؤشر المنسق
ألسعار
المستهلكين
قيمة األساس لبدل السكن
(أبريل /نيسان )2012
تغير المؤشر
أبريل/نيسان  – 2012أبريل/نيسان 2017
بدل السكن المرا ع
(أبريل/نيسان )2017

الزيادة وفق
مؤشر السكن
والماء والكهرباء
والوقود

يورو

160 000

%

%1.60

%1.10-

يورو

2 560

1 760-

يورو

162 560

158 240

المصدر :المعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء ،يوليو/تموز 2017

-3

و يؤدي تطبيق المؤشههر المنسههق ألسههعار المسههتهلكين ومؤشههر السههكن والماء والكهرباء والوقود على بدل السههكن لعا 2012
إلى ا ستنتاج مفاد أنه ينبغي الحفاظ على البدل الحالي لل سكن؛ ويعزز هذا اال ستنتاج المعلومات التي ح صل عليها البرنامج
من شههركة إيطالية لالسههتشههارات العقارية تجر ي تحليال لالتجاهات السههائدة في أسههواق إيجارات المسههاكن في روما .ويظهر
ذلك التحليل أن إيجارات الملكيات الفخمة تتماشى مع تلك الخاصة بعا .2012

-4

وفي دورته التاسههههههعة والثالثين المنعقدة في يونيو/حزيران  ،2015قرر مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في
قرار  2015/14الحفاظ على قيمة سههقف اإلنفاق لمسههكن المدير العا للمنظمة والنفقات ذات الصههلة وقدرها  180 000يورو
لفترة السههنوات األربع الممتدة من أغسههطس/آف  2015حتى يوليو/تموز  – 2019نفس المسههتوى كما تم إقرار لفترة السههنوات
األربع السههههابقة في عا  .2011وبالمثل ،وفي دورته األربعين ،أكد مجلس إدارة الصههههندوق الدولي للتنمية الزراعية في قرار
 192/XLفي فبراير/شباط  2017أن قيمة بدل السكن لرئيس الصندوق تبلغ  180 000يورو في السنة لفترة ال سنوات األربع
التي تبدأ في أبريل/نيسههان  .2017وظلت قيمة بدل السههكن على حالها ولم تتغير عن قيمة البدل لفترة السههنوات األربع السههابقة
المعتمدة في عا .2013
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ومراعاة ألسعار السوق والبدالت المدفوعة لرؤساء وكاالت األمم المتحدة األخرى في روما ،فإن األمانة تقترح أن يتم الحفاظ
على القيمة األساس لبدل السكن لعا  2017عند  160 000يورو في السنة بما في ذلك الخدمات والمرافق العامة.
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