الوثيقة  - C 2013/3اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 4102-4102
وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 4102-4102
املذكرة اإلعالمية رقم  -6يونيو/حزيران 4102

خيارات ممكنة لتقليص الزيادات يف تكاليف املوظفني (غري تدابري الكفاءة)
موجز :بناءً على طلب اجمللس ،توفّر هذه املذكرة مزيداً من املعلومات عن سلطة إجراء تغيرياات عليى مزاييا امليوفني
واستحقاقاتهم ،وفرص ختنيريض الزيادات يف تكيالري امليوفني  ،مين يجر إجيراءات تتايذها االعريية العامية ل ميم
املتحدة ،وانة اخلدمة املدنرية الدولرية ،واألجهزة الرئاسرية يف منظلية األغذيية والزااعية (النيياو) ،وامليدير العياا النيياو.
وتتوفر األغلبرية الساحقة من مزايا واستحقاقات موفنيي النياو مبوجب النظياا املوحيد ل ميم املتحيدة ،ومن مين األجهيزة
الرئاسة يف النياو مو املدير العاا ال ميلك صجحرية إجراء تغرياات علريها .وال ميكن إجراء تغيرياات ملحوفية عليى حزمية
التعويضات إالّ من جر حواا فعار مع االعرية العامة ل مم املتحدة وانة اخلدمة املدنرية الدولرية ،ومشااكة ناشطة يف
ما جتريانه من استعراض شامل حلزمة تعويضات املوفني .
طلب اجمللس يف دواته املنعقدة يف مبريل/نريسان " 3112من حتدد األمانة ريااات ممكنة لتانييريض الزييادات
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يف تكالري املوفني " .1وألغراض هذه املذكرة ،تكالري املوفني هيي املرتبيات ،واملعاشيات التقاعديية ،ومين التعليريم،
ومستحقات السنير ،والتأم الطي ،،وبيدالت م ير صليل علريهيا املوفنييون يف النيياو (موفنييو النيةية النينريية وموفنييو
اخلدمات العامة) .2وسوف تتناور مذكرة إعجمرية مننيللة مسألة ختنيريض تكالري املوفني من جر تدابا الكنياءة.

أوالً -صالحية إجراء تغيريات على مزايا املوظفني واستحقاقاتهم
تكالري امليوفني يف املنظليات التابعية ملنظومية األميم املتحيدة يفيدغدة يف مغلبريتهيا السياحقة مبوجيب حزمية
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التعويضات يف النظاا املوحد ل مم املتحدة ،من جانب االعرية العامة ل مم املتحدة على مساس توصريات انية اخلدمية
ص املادتان الرئريسريتان من النظاا الدا لي للجنة اخلدمة املدنرية الدولرية على ما يلي:
املدنرية الدولرية .ويف هذا اللدد ،تن غ
املادة 11

ترفع اللجنة توصريات إىل االعرية العامة بشأن:
(م) املبادئ الواسعة النطاق لتحديد فروف دمة املوفني ؛
(ب) جداور املرتبات وتسويات مقاا العلل ملوفنيي النيةة النينرية والنيةات العلريا؛
1
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يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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(ج) البدالت واالستحقاقات اخلاصة باملوفني واليت حتدغدها االعرية العامة؛
(د) تقريريم املوفني .
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املادة 11

حتدد اللجنة:
(م) الطرق اليت ميكن بها تطبريق مبادئ حتدغد شروط اخلدمة؛
(ب) معييدالت البييدالت واالسييتحقاقات ،غييا املعاشييات التقاعدييية وتلييك املشيياا إلريهييا يف املييادة ( 119ج)،
وشروط االستحقاقات بشأنها ومستويات السنير؛
(ج) تلنري مقاا العلل ألغراض تطبريق تسويات املقر.
وعجوةً على ذلك ،تضع اللجنة ،مبوجب املادة  ،13مجريع الوقائع ذات الللة وترفع توصيريات إىل املنظليات
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بشأن جداور مرتبات موفنيي اخلدمات العامة وغاهم من املوفني املستادم يفلرياً.
ترد يف اادور امللحق بهذه الوثريقة املزايا واالستحقاقات املاتلنية اليت يوفرهيا النظياا املوحغيد ل ميم املتحيدة،
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وفةة املوفني الذين تنطبق علريهم ،كلا يبريغن سلطة ،ودوا ،وصجحرية كلغ من انة اخلدمة املدنريية الدولريية ،واالعريية
العامة ل مم املتحدة ،واألجهزة الرئاسرية يف النياو ،واملدير العاا للنياو يف ما خيص هذه املزايا واالستحقاقات.
واألغلبرية الساحقة من املنافع واملستحقات اليت صلل علريها موفنيو منظلة النياو تتوفر مبوجب النظياا املوحغيد
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ل مم املتحدة ،ومن من األجهزة الرئاسرية للنياو مو مديرها العاا ال ميلك سلطة إجراء تغرياات علريهيا .وال ميكين حتقرييق
تغرياات ملحوفة يف حزمة التعويضات إالّ من جر حواا فعغار مع االعرية العامة ل مم املتحدة وانة اخلدمة املدنريية
الدولرية ،مبا يف ذلك مشااكة ناشطة يف االستعراض الشامل اااان الوااد يف القسم الثاني.

ثانياً -فرص ختفيض الزيادات يف تكاليف املوظفني
االستعراض الشامل للجنة اخلدمة املدنية الدولية
تُجرن انية اخلدمية املدنريية الدولريية استعراشي ًا شيام ًج حلزمية التعويضيات للليوفني يف الوقي احلاشير.
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وألغراض االستعراض ،حدغدت انة اخلدمة املدنرية الدولرية مجريع املستحقات احلالرية لللوفني  ،ولللساعدة يف فهلها،
مجعتها يف مخس فةات على النحو التالي:
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 3بدالت اإلعالة واحلوافز اللغوية لللوفني يف النيةة النينرية والنيةات العلريا ،ومنحة التعلريم ،واإلجازة يف الوطن ،ومنحة العودة للوطن ،وتعويضات
نهاية اخلدمة.
 4الوثريقة  -ICSC/76/R.3استعراض حزمة التعويضات يف النظاا املوحغد
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(م) املرتبات ،وتسويات املقر ،وإعانة اإلاجاا؛
(ب) البدالت املتللة باإلعالة (املعار األوغر ،األوالد ،املعالون الثانويون ،من التعلريم ،إخل)؛
(ج) املسييتحقات املتلييلة باإلجييازة (اإلجييازة السيينوية ،اإلجييازة املرشييرية ،إجييازة األموميية ،اإلجييازة اخلاصيية،
العطل الرمسرية ،إخل)؛
(د) البدالت اخلاصة بالتنقل واملشقة (منحة االنتداب ،نقل امللتلكات ،مدفوعات األ طاا ،الراحة واالسيتجلاا،
بدر التنقل ،إخل)؛
(هي) البدالت املتللة بإنهاء اخلدمة(املعاشات التقاعدية ،تعويضات نهاية اخلدمة ،منحة العودة إىل الوطن ،إخل).
مع م ذ العلم بقراا انة اخلدمة املدنرية الدولرية إجراء استعراض شيامل ،طلبي االعريية العامية إىل اللجنية
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التنبه إىل الوشع املالي لللنظلات املشااكة يف النظاا املوحغد ل مم املتحدة ،وإىل قداتها على اجتذاب قوة عاملة تنافسرية.
وطلب االعرية العامة ميضاً إىل اللجنة افع تقرير هلا عن التقدا احملرَز ،واستنتاجاتها األوغلرية ،وااوانيب اإلداايية يف
االستعراض الشامل يف ري عاا  3112و ري عاا  .3114ويتمغ التبلريغ عن اخلجصيات النهائريية وتوصيريات انية
اخلدميية املدنرييية الدولرييية بشييأن االسييتعراض الشييامل إىل االعرييية العاميية يف مسيير وقي ممكيين علييى مالّ يكييون ذلييك
بعد ري عاا .3115
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ويف شوء نطاق االستعراض ،اقرتح انة اخلدمة املدنرية الدولرية نهج ًا تدااجري ًا على النحو التالي:
( )1املرحلة األوىل (الربع الثاني من عياا  :)3112اسيتعراض نظياا التعويضيات احليالي ،مبيا يف ذليك النظير يف
جداور املرتبات وهريكلريتها (مثجً اليداجات/معيدالت اإلعالية -األعيزب/حسياب املعياا التقاعيدن ،إخل،).
وحتديد الروابط ب خمتل عناصر حزمة التعويضات ومشكلة/جماالت التحس .
( )3املرحلة الثانرية (الربيع الثاليم مين عياا  :)3112اسيتعراض نظيم التعويضيات يف منظليات م ير  ،ومجيع
املعلومييات عيين الطييرق اليييت اعتلييدتها يف معاايية بعييض املشيياكل وجميياالت التحس ي احملييددة ييجر
املرحلة األوىل.
( )2املرحلة الثالثة ( :)3114صرياغة مقرتحات ملراجعة عناصر حزمة التعويضات ،كلا هو مجئيم ،ميع األ يذ يف
االعتباا مفضل امللااسات وغاها من النُهج البديلة ملواجهة املشاكل مو املسائل احملدغدة.
( )4املرحلة الرابعة ( :)3115إمتاا االستعراض على مساس نهج مشولي.
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من الواش منه كلّلا مُجنز االستعراض يف وق قريب ،كلّلا ممكن التسريع يف إدااج التدابا الييت موصي بهيا
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انة اخلدمة املدنرية الدولرية ووافق علريها االعرية العامة ل مم املتحيدة .لذذا ال ككذ حتقيذ ختفذيض كيكلذ يف
الزيادات يف تكاليف املوظفني ويف منظمات أخرى لألمذم املتحذدة إ مال مذ خذالا قيذادة اسذتواقية والتذزاء األع ذاء يف
اجلمعية العامة بإدراج تدابري على نطاق النظاء يف الوقت املناسب.

تدابري ضم نطاق صالحية املدير العاء
 -11كلا هو مب يف اادور امللحق بهذه الوثريقة ،تقع بعض اجملاالت املتللة بتكالري امليوفني شيلن صيجحرية
املدير العاا .وقد اختذ املدير العاا مصجً طوات يف بعضٍ من هذه اجملاالت لتانيريض تكيالري امليوفني  ،يف ميا خييصغ
مثجً إعانة اإلاجاا وحتديد ملااي النينادق املتليلة مبسيتحقات السينير .واجيرن حالريياً اسيتعراض جمياالت إشيافرية
لتحديد إمكانرية اختاذ إجراءات م ر لتانيريض الزيادة يف تكالري املوفني .
 -11ومتّ مراجعة األحكاا اليت ترعى إعانة اإلاجاا يف موائل عاا  .3112ومن املتوقع منه مع فيرض شيروط مكثير
صرامة تتعلق باألهلرية ،ميكن حتقريق ختنيريض يف التكالري  ،ولو يفدوداً ،يف النظاا اإلمجالي إلعانية اإلاجياا يف األجيل
الطويل .فلعايا األهلرية مثجً بات الريوا تستثين املوفني اادد الذين كيانوا مقيريل سيابق ًا يف مقير العليل ،إشيافة إىل
املوفني الذين ميلكون مسكناً مجئلاً يف مقر العلل .كذلك ،مُداج شروط مكثر صرامةً ل هلرية بالنسبة إىل إعانة اإلاجياا
يف حالة القوة القاهرة.
 -13كذلك ،متغ استعراض مستويات اإلاجاا القلو املعقولة بالنسبة إىل املوفني املستقرين يف اوميا .ومل تعيد هيذه
املستويات تُحدغد وفقاً لرتبة األعضاء الشالرية إاما وفقاً حلجم عائجتهم .ويتلاشى هذا التغريا مع النهج املعتلد يف مقياا
العلل األ ر يف املقرات الرئريسرية التابعة للنظاا املوحد ل مم املتحدة .وهو يضلن االستجابة على حنو مفضل إىل هيدف
خمطط اإلعانة ،كلا يوفّر مساعدة مالرية مكرب للليوفني اليذين صتياجون إىل مسياكن مكيرب اسيتنادًا إىل عيدد األشيااص
املعال املعرتف بهم ،ولريس استنادًا إىل اتبتهم الشالرية.
 -12وتُداَج تدابا ملراقبة وختنيريض كلنية السينير الرمسيي يف املنظلية كليها لتحقرييق هيدف النييرتة  3112-3113يف
حتقريق حجم السنير املتوقع ،واملساهلة يف وفواات الكنياءة املاططية مصيجً والبالغية  11مجيي دوالا ممريكيي يف النييرتة
 5.3115-3114وقد تنيضي بعض هذه التدابا إىل وفواات يف مستحقات سنير املوفني  .فدفع بدر اإلعاشة الريومي ميث ًج
إىل الداجة مد  1وما فوق بات يفددًا الريوا مبعدر موحغد عوشاً عن حتديده مبعدر معلى مين اليذن كيان يُيدفع سيابقاً،
كلا اجرن تغيريا قواعيد السينير يف داجية األعليار حبرييم تتلاشيى مسيتحقات النيةية العلرييا ميع املسيتحقات املوحيدة
الريع املوفني .
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 -14ويف ما خيصغ الضلان االجتلاعي ،و اصة التأم اللحي ،سوف تنظر انة املالريية يف هيذه املسيألة يف إطياا
استعراشها الشامل لللقرتحات من مجل حتس الوشع املالي للنياو ،وسريولتها واحترياطريها ،يف دواتها العادية يف الربيع
األ ا من عاا  .63112واجرن العليل حالريياً السيتعراض مجرييع ااوانيب يف املاطيط احليالي والعقيود ذات الليلة.
وبصورة خاصة توجّه األمانة يف الوقت احلاضر اجلهود اآليلذة إىل ترشذيد العقذود مذز مذزوّدي خذارجيني لذ امج
التأمني الطيب وغريكا م برامج التأمني .إمنا بسوب املتطلوات القانونية /ال كك للمدير العاء التوصّذل إىل نتذاجج يف
كذا اجملاا إال بالتعاون مز الوكاالت األخرى اليت توجد مقاركا يف روما وكيئات ممثل املوظفني .وبناءً عليه يقوء
حوار مكثّف يف كذا الصدد.
 -15يف ح من انة اخلدمة املدنرية الدولرية حتدغد مهلرية احللور على بدالت نقل األمتعة وشحنها وحدود حجيم
هذه البدالت ،يتلتع املدير العاا بلجحرية حتديد مسائل التننيريذ العللرية ،مبا يف ذلك تيوفا بيدالت ذات مبليغ مقطيو
بدال ًمن الشحن املنظم .واستعراشات سابقة يف هذا اجملار مل تبريغن من هذا التغريا قد ينيضيي إىل ختنيريضيات يف الكلنيية،
لكن نظراً إىل من وكاالت م ر تستادا نظاا املبالغ املقطوعة ،سيوف اجيرن حتلرييل الكلنيية مقاانية باملنيافع لتحدييد
ما إذا كان من املنيريد ،من منظوا مالي وإداان على السواء ،اعتلاد ريااات املبلغ املقطو بالنسبة إىل بعض املزايا.
 -12وعلى الرغم من من انة اخلدمة املدنرية الدولرية حتدد معدالت إمجالي اإلجازة السنوية ،فإن املدير العاا ميلك
صجحرية حتديد طريقة علل املاطط .ومن جر ختنيريض املبالغ القلو لإلجيازة السينوية مين  21يومي ًا إىل  21يومياً،
بإمكان النياو من حتقق وفواات .وسوف يت غم استعراض هذه املسألة عليى شيوء امللااسية ميضي ًا يف منظليات م ير تابعية
ملنظومة األمم املتحدة.
 -17توجد إمكانرية يف تولريد ختنيريضات يف التكالري من جر استاداا ميوفنيي اليدعم يف جملغيع وفيائ املسياعدة
املؤقتة يف مهاا يفددة الزمن ومؤقتة ألقل من ستة مشهر (مقاانة باملدة احلالرية اليت تبلغ محد عشر شيهراً) ،ميا اجنغيب
النياو التزاا دفع مساهلات يف املعاشات التقاعدية ،ويعزغز الطبريعة املؤقتة األساسرية لللجلغيع .وينبغيي تقرييريم تيأثا هكيذا
تغريا على جودة العلل .ومبوازاة ذلك ،قد يتمغ تنسريق عللرية التوفري يف وفائ مور السلّم من يجر إدااج قائلية مين
املرشييح املييؤهل ميين جملييع وفييائ املسيياعدة املؤقتيية ،علييى من يييتلكن مييدااؤهم ميين تييوفرينيهم مباشييرة يف
وفائ موغر السلم.
 -18وسوف يبقى العلل على ختنيريض تكالري املوفني عامجً حامسياً يف حتقرييق توزييع مكثير عيدالً لللليااي يف
النياو .واملدير العاا ملتزا بهذه املهلة ،كلا من قرااات البلدان األعضاء ،وخباصة يف سرياق االستعراض احلالي الذن تقيوا
بيييه كيييل مييين انييية اخلدمييية املدنريييية الدولريييية واالعريييية العامييية ل ميييم املتحيييدة ،سيييوف تيييؤدن دواًا ائريسيييرياً
يف هذا اللدد.
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النيقرة  8من الوثريقة

CL 146/Report

مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

املرتوات والودالت ذات الصلة
جداور املرتبات

تسوية مقر العلل
إعانة اإلاجاا

بدر اللغة

توصي باادور

فةيييية املييييوفني
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة
حتييدد مسييتويات كييل مقيير
النيةة النينرية
علل
حتدد معظم الشروط واملبالغ
النيةة النينرية

فةييية اخليييدمات حتدد الشروط واملبالغ
العامة

توافق لنيةة النينري

-

اجب من يلدا

اجب من يطبق جداور املرتبات اليت موصى بها كل مين
انيية اخلدميية املدنرييية الدولرييية واالعرييية العاميية ل مييم
املتحدة

-

اجب من يطبق تسوية مقر العليل كليا صيدا عين انية
اخلدمة املدنرية الدولرية
اجب من يطبق شروط انية اخلدمية املدنريية الدولريية.
تتعلييق اللييجحرية بتحديييد مبلييغ معقييور لللسييكن وابييط
املبلييغ مييث ًج بالرتبيية مو حجييم العائليية وحتديييد احلييدود
القلو املعقولة لإلاجاا بالنسبة إىل املساكن يف اوما.
اجييب من يطبييق معييدالت البييدالت املعتلييدة يف انيية
اخلدمة املدنرية الدولرية .ال تدفع النيياو بيدالت للليوفني
النينري .

-

-

-

-
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

سيياعات العلييل اإلشييايف
والعلل اللريلي

بييدر الوفرينيرييية اخليياص
(هيييو بيييدر ال ييييد ل يف
حساب املعاا التقاعيدن
لللييوفني الييذين يطلييب
إليييريهم تأديييية مهييياا يف
مناصييب افريعيية املسييتو
لنيرتات طويلة من الزمن)

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

فةة النينري وفةية حتدد الشروط
موفنيي اخلدمات
العاميية (سيياعات
العلل اإلشيايف)،
فةيييية مييييوفنيي
اخلدمات العامية
(العلل اللريلي)
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط واملبالغ
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية.
له صجحرية حتديد طريقة التعويض (مثجً وقي الراحية
التعويضي)

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية.
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

مزايا اإلعالة

منحة التعلريم

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

حتدد الشروط واملبالغ

فةيييية املييييوفني
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط واملبالغ
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العاميييية (علييييى
اللعريد الدولي)

توافق لنيةة
املوفني النينري

توافق

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

-

اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدمة املدنرية الدولرية

-

اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدمة املدنرية الدولرية

االستحقاقات املتصلة بسفر املوظفني ونقلهم وتنقلهم
بدر اإلعاشة الريومي

فةيييية املييييوفني تيييوفا توجريهيييات بشيييأن
النينييييري وفةيييية معييدالت بييدالت اإلعاشيية
موفنيي اخلدمات الريومرية
العامة

-

-

يتبع عادةً معدالت انية اخلدمية املدنريية الدولريية إاميا
ميكنيه من صيدد معيدالت خمللية لتانييريض تكيالري
النينادق.
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

حتدد الشروط واملبالغ

فةيييية املييييوفني
التنقل واملشقة
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العاميييية (علييييى
اللعريد الدولي)
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط واملبالغ
منحة االنتداب
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العاميييية (علييييى
اللعريد الدولي)
تكي يالري نقيييل األمتعييية فةيييية املييييوفني حتيييدد معظيييم الشيييروط،
النينييييري وفةيييية وحدود الوزن واحلجم
وشحنها
موفنيي اخلدمات
العاميييية (علييييى
اللعريد الدولي)

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

توافق على املبالغ

-

اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدمة املدنرية الدولرية

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية

-

-

اجب من يتبع قواعد انة اخلدمة املدنريية الدولريية .ليه
صجحرية حتديد التننيريذ العللي مثيل دفيع مبليغ مقطيو
عوشاً عن شحن منظّم.
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

اإلجازة
اإلجازة السنوية

اإلجازة لزيااة الوطن

اإلجازة املرشرية

حتدد الشروط

فةيييية املييييوفني
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة
فةيييية املييييوفني حتدد معظم الشروط
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العاميييية (علييييى
اللعريد الدولي)
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية

توافق

-

اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدميية املدنرييية الدولرييية .لييه اللييجحرية يف دفييع مبييالغ
مقطوعة.

-

-

اجييب من يتبييع انيية اخلدميية املدنرييية الدولرييية .لييه
اللجحرية يف حتديد طريقة من االستحقاقات.
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

حتدد الشروط

إجازة األمومية ،واألبيوغة ،فةيييية املييييوفني
النينييييري وفةيييية
وإجازة التبين
موفنيي اخلدمات
العامة
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط
اإلجازة اخلاصة
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة
فةيييية املييييوفني صدغد اقل ًا ( 11يف السنة)
العطل الرمسرية
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية.
له اللجحرية يف حتديد طريقة مين االسيتحقاقات (مبيا
يف ذلك إذا كان اإلجازة مدفوعة مو غا مدفوعة).

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية.
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

اإلجازة السنوية املستبدلة فةيييية املييييوفني حتيييدد الشيييروط والعيييدد
النينييييري وفةيييية األقلى ل ياا املدفوعة
موفنيي اخلدمات
العامة
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط
منحة العودة إىل الوطن
النينري
فةيييية املييييوفني حتدد الشروط
تعويض إنهاء اخلدمة
النينييييري وفةيييية
موفنيي اخلدمات
العامة
فةيييية مييييوفنيي حتدد الشروط (تنطبيق فقيط
منحة نهاية اخلدمة
اخلدمات العامة على اوما وفريرينا)

مدفوعات انتهاء اخلدمة
-

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

-

اجب من يتبع قواعد انة اخلدمة املدنريية الدولريية إاميا
ميكنه من صدد عدد األياا

توافق

-

توافق

-

اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدمة املدنرية الدولرية
اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدمة املدنرية الدولرية

-

-

اجب من يتبع انة اخلدمة املدنرية الدولرية
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

ال مان االجتماع
التأم اللحي

فةيييية املييييوفني ال يتطييرق النظيياا الييدا لي
للجنييية اخلدمييية املدنريييية
النينييييري وفةيييية
الدولريييية إىل هيييذه املسيييألة
موفنيي اخلدمات بلواة مباشرة .إاما طلبي
االعرييية العاميية إىل انيية
العامة
اخلدمييية املدنريييية الدولريييية
إجراء استعراض على نطاق
النظيييياا يف الثلانرينييييات،
وجييييييرت متابعتييييييه يف
التسييييييعرينات مبقاانيييييية
للتكييالري اليييت يتكبييدها
املوفنيييييون يف الوكيييياالت.
واالستعراض احليالي اليذن
تقييوا بييه انيية اخلدميية
املدنريييية الدولريييية حلزمييية
التعويضيييييات ال يتنييييياور
التأم الط.،

مُنظر العليود اخلياص
بلجنة اخلدمة املدنريية
الدولرييييية ملعلومييييات
مساسرية .وقد تطرقي
االعريييية العامييية يف
السيينوات األ يياة إىل
مسائل التأم الطي،
لليا منظوميية األمييم
املتحدة حب غد ذاتها.

توافييق علييى االلتييزاا له اللجحرية يف وشع برنامج على اليرغم مين من برنيامج
امليييالي مييين يييجر التأم يشلل برنامج األغذية العاملي ،واللندوق اليدولي
برنييييييامج العلييييييل للتنلريية الزااعرييية ،واملركيز الييدولي لدااسيات احملافظيية
عليى امللتلكيات الثقافريية وترمريلهيا .يتلقيي امليدير العياا
واملريزانرية.
التوصريات بشأن الربنامج مين انية استشيااية مشيرتكة
تشااك فريها هذه املنظلات إىل جانب ممثل عن هريةيات
املوفني واملتقاعدين.
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مزايا/استحقاقات املوظفني
كما تتوفر مبوجب النظاء املوحّد
لألمم املتحدة
املزايا/االستحقاقات

فئة املوظفني
املؤكلة

املسؤولية
اجلمعية العامة لألمم
جلنة اخلدمة املدنية الدولية
املتحدة

التعييويض عيين وفيياة ،مو فةيييية املييييوفني ال يتطييرق النظيياا الييدا لي
إصييابة ،مو مييرض ييجر النينييييري وفةيييية إىل هيييذه املسيييألة بليييواة
موفنيي اخلدمات مباشيييرة كليييا من اللجنييية
اخلدمة
مل تستعرشها .واالستعراض
العامة
احلالي الذن جترييه انية
اخلدمييية املدنريييية الدولريييية
ال يشا إىل هذا املوشو .
املعاشات التقاعدية

فةيييية املييييوفني حتيييييييييدد الشيييييييييروط
النينييييري وفةيييية واالسيييتحقاقات املرتبطييية
موفنيي اخلدمات بلييواة اصيية باللييندوق
املشييييييرتك لللعاشييييييات
العامة
التقاعديييية مليييوفنيي األميييم
املتحدة.

تنظيير فقييط يف برنييامج
األمم املتحدة الذن هو
جزء من قواعد شيؤون
املييييوفني يف األمييييم
املتحدة .اجب تبلرييغ
التغيييييييييييرياات إىل
االعرية العامة ل ميم
املتحدة.
توافق

األجهزة الرجاسية
يف منظمة األغذية
والزراعة

املدير العاء ملنظمة األغذية والزراعة

توافييق علييى االلتييزاا له صجحرية مساسرية يف وشيع الربنيامج .ويسيتند برنيامج
امليييالي مييين يييجر النياو على برنامج ممانة األمم املتحدة الوااد يف املرفق دار
برنييييييامج العلييييييل لقواعد شؤون املوفني يف األمم املتحدة.
يُنليي باتسيياق قواعييد األمييم املتحييدة للنظيياا املوحييد
واملريزانرية.
ل مم املتحدة.

-

اجييب من يتبييع االعرييية العاميية ل مييم املتحييدة وانيية
اخلدمة املدنرية الدولرية

