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 موجز
 

   دفع للموظفني من رتبيت نائب املدير العام واملدير العام املساااااااااااااااعد بدا تثيل لتاملية التكاليب املرتبملة  وانب ي
بتعديل مستويات بدالت التمثيل وقّرر  1992التمثيل اليت ينملوي عليها عملهم. وقد قام جملس املنظمة يف عام 

االساااتناد إىل النسااابة املئوية لتساااوية الراتب األسااااسااي أن يتم بشاااكل تلقائي يف املساااتقبل تعديل منال البدالت  ب
الصااااايف. ويققف وقب العمل اذه ا لية وإحالة أي تعديالت يف املسااااتقبل على مسااااتويات بدالت التمثيل إىل 

   بني احلني وا خر  حسب االقتضاء.اجلنة املالية الستعراضها وإىل اجمللس للموافقة عليه
 

 من لجنة المالية المطلوبةالتوجيهات 
 

 تمدة لتحديد إن جلنة املالية مدعوة إىل اسااااااااتعراو هذه الوثيقة وإسااااااااداء توجيهااا إىل اجمللس بشاااااااا ن ا لية املع
 مستوى بدالت التمثيل املدفوعة للموظفني من رتبيت نائب املدير العام واملدير العام املساعد.

 
 مسودة المشورة

 
  اسااااااااتعرضااااااااة جلنة املالية للية التعديل التلقائي لبدالت التمثيل لنوامل املدير العام واملديرين العامني املساااااااااعدين

 وأوصة اجمللس مبا يلي:

  وقب العمل با لية احلالية؛ 

  وإحالة أي تعديالت يف املسااتقبل على مسااتويات بدالت التمثيل إىل جلنة املالية السااتعراضااها وإىل اجمللس
   بني احلني وا خر  حسب االقتضاء.اللموافقة عليه
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املية التكاليب املرتبملة  وانب ي دفع للموظفني من رتبيت نائب املدير العام واملدير العام املساااااااااااااااعد بدا تثيل لت -1
وجيوز أيضااااام للموظفني الذين  ثيل اليت ينملوي عليها عملهم.  وال ياملي بدا التمثيل كل مصااااروفات الضاااايافة املنتظمةالتم

نص عليه دليل التعليمات يحيصااااالون على بدا تثيل اساااااقداد مصاااااروفات الضااااايافة الرلية ا اصاااااة باملنظمة  على  و ما 
 اا يف حسامل املعاش التقاعدي.ية احلبعلتمثيل ألي تربير وال يدخل بملاإلدارية أو التعليمات الداخلية. وال خيضع بدا ا

 
 ويشااااااّكل بدا التمثيل أحد عناصاااااار  اااااارول ا دمة يف الفئات العليا. لكن جلنة ا دمة املدنية الدولية خلصااااااة  -2

إىل أن بدا التمثيل ال يقبل املعاجلة على أساس النظام املوحد  وميكن معاجلته بملريقة أفضل من جانب الرؤساء التنفيذيني 
  1ابعني هلا.وفقام لتوجيهات األجهزة الرئاسية للمنظمات الت

 
 وا خر  من قبل جملس ويف ما يتعلق باملنظمة  جرت العادة على أن حتّدد مسااااااااااااااتويات بدا التمثيل  بني احلني -3

 املنظمة تا يا مع املمارسة السائدة يف خمتلب أ اء منظومة األمم املتحدة.
 
  بعد عملية تصاااااوية  1992ة يف نوفمرب/تشااااارين الثا  وقد قام جملس املنظمة  يف دورته الثانية بعد املائة املعقود -4

. وقّرر اجمللس أيضااااا أن يتم 2بتعديل مسااااتويات بدالت التمثيل بالنساااابة إىل نوامل املدير العام واملديرين العامني املساااااعدين
 .3ات األساسية الصافية بشكل تلقائي يف املستقبل تعديل املبالغ املقدمة  باالستناد إىل النسبة املئوية لتسوية جدوا املرتب

 
 اعااادين  املنقحاااة اعتباااارام وتبلغ معااادالت بااادالت التمثيااال احلاااالياااة لنوامل املااادير العاااام واملاااديرين العاااامني املساااااااااااااااا -5

 كااام ساااااااااااااانويااا. وياادفع باادا أمري ام دوالر  14 982ودوالرام أمريكيااا  24 267  على التوايل  2018يناااير/كااانون الثااا   1من 

 التمثيل  هريام.
 
عاادياال التلقااائي لباادالت التمثياال تقااّدم إىل اجمللس اققاحااام بوقب العماال باا ليااة التوإن جلنااة املاااليااة ماادعوة إىل أن  -6

 ة. وإن أي تعديالت يف املسااااتقبل املعتمدة حاليا  باالسااااتناد إىل النساااابة املئوية لتسااااوية جدوا املرتبات األساااااسااااية الصااااافي

   بني احلني وا خر  اليهس للموافقة ععلى مساااااااااتويات بدالت التمثيل ساااااااااتحاا إىل جلنة املالية الساااااااااتعراضاااااااااها وإىل اجملل

 حسب االقتضاء.

                                                 
 ./30/45Aمن تقرير جلنة ا دمة املدنية الدولية  الوثيقة  123الفقرة   1
 دوالر أمريكي سنويا بالنسبة إىل املديرين العامني املساعدين. 8 000دوالر أمريكي سنويا بالنسبة إىل نوامل املدير العام و 13 000ح ّددت لنذاك مببلغ  2
 . REP102CLمن الوثيقة  160الفقرة انظر  3


