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(؛ وھذه ھي مبادرة من منظمةQR) يمكن االطالع على ھذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 ويمكن.األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرھا البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
www.fao.org االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة
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موجز
 تُعرض هذه الوثيقة لتنظر فيها جلنة املالية عقب الطلب الوارد يف القررار  ،3131/31تعريني الررئيا املسرتقل
للرئيا ،الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الثامنة والرثثثني (يونيرو/حزيرران  ،)3131والقاضري برأن تسرتعرض
جلنة املالية البدالت والشروط املتصلة مبنصب الرئيا املستقل للمجلا وتعرداا حسربما ميكرن أن توبري بره
اللجنة.

التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 يرجى من اللجنة استعراض التعرديثت املقرتحرة علرى البردالت والشرروط املتصرلة مبنصرب الررئيا املسرتقل
للمجلررا وتقررديم توبررياتها ليتخررذ اسلررا قرررارا بشررأنها يف دورترره الثامنررة وانيربعررني بعررد املائررة يف
ديسمرب/كانون انيول .3131
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مقدمة
مبوجب املادة ( 3- 31جر) من الثئحة العامة للمنظمة" ،حيدد املؤمتر شروط تعيني رئيا اسلا مبا يف
-3
ذلك املكافآت املخصصة للمنصب يف كل مرة يتم فيها التعيني ،مع مراعاة أي توبيات تبديها اللجنة العامة".
ويف هذا الصدد ،طلب املؤمتر ،مبوجب القرار  3131/31الذي اعتمده يف يونيو/حزيران  ،13131بأن
-3
تستعرض جلنة املالية البدالت والشروط املتصلة مبنصب الرئيا املستقل للمجلا وتعداا حسبما ميكن أن توبي به
اللجنة.
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وتعرض هذه الوثيقة وبفا للبدالت والشروط املتصلة مبنصب الرئيا وتقدم تعديثت ممكنة ،مع مراعاة دور

الرئيا على حنو ما تنص عليه النصوص انيساسية وما يرد كذلك يف قرار املؤمتر .23119/9

معلومات أساسية
-4

وضعت شروط تعيني الرئيا نيول مرة من قبل مؤمتر منظمة انيغذية والزراعة (الفاو) يف دورته السادسة يف عام

 33993وتضمنت بدال سنويا لتغطية نفقات التمثيل واملساعدة يف جمال أعمال السكرتارية يف بلد الرئيا .وأعاد املؤمتر
يف وقت الحق النظر يف البدل السنوي طوال السنوات .وبادر املؤمتر ،يف دورته السابعة والعشرين املعقودة يف
نوفمرب/تشرين الثاني  ،43991إىل زيادة البدل ليصل إىل  33 111دوالر أمريكي سنويا.
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ويف نوفمرب/تشرين الثاني  ،3112قرر املؤمتر 5يف دورته الرابعة والثثثني ،يف ضوء عدم تعديل البدل السنوي

منذ عام  ،3991أنه سيتم يف املستقبل حتديد مبلغ البدل السنوي باالستناد إىل دراسة جتريها جلنة املالية.
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واستعرضت جلنة املالية هذه املسألة يف دورتها الثامنة والعشرين بعد املائة املعقودة يف يوليو/متوز .63119

ونظرت يف منهجية 7تهدف إىل تيسري إدخال تعديثت دورية على بدل متثيل الرئيا .ومبوجب هذه املنهجية ،سيعترب
بدل التمثيل مبلغا واحد وسيحدد باليورو .ويُحسب املبلغ باليورو من خثل حتويل املستوى احلالي البالغ

33 111

دوالر أمريكي إىل اليورو بسعر الصرف املعمول به وقت اختاذ املؤمتر للقرار بهذا الشأن .وسيعدل املبلغ الحقا استنادا إىل
 1الفقرتان  331و 339من الوثيقة C 2013/REP

 2النقطة هاء من اجلزء الثاني من النصوص انيساسية
 3الفقرة  163من الوثيقة  ،C 1951/REPالقرار .3993/29
 4الفقرتان  113و 113من الوثيقة  ،C 1951/REPالقرار .3991/31
 5الفقرة  1من الوثيقة  ،C 2007/REPالقرار .3112/33
 6الفقرة  11من الوثيقة CL 137/4
 7الوثيقة FC 128/21
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النسبة املوحدة السنوية للجنة اخلدمة املدنية الدولية اليت حتدد استنادا إىل اجلدول العام ملرتبات اخلدمة املدنية
الفيد رالية يف الواليات املتحدة انيمريكية ،واليت تعد أساساً للمقارنة يف قطاع اخلدمة املدنية منذ إنشاء منظمة انيمم
املتحدة.
-2

وأقر املؤمتر يف دورته السادسة والثثثني (نوفمرب/تشرين الثاني  ،)3119من خثل اختاذ قرار 8كُرس اذا

الشأن ،بتعزيز دور الرئيا املنبثق عن خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة .وينص هذا القرار ،املدرج يف النصوص
انيساسية ،على أنه يتعيّن على رئيا اسلا أن يكون موجودًا يف روما يف مجيع دورات اسلا ويُفرتض فيه ،عادة،
التواجد ملدة ترتاوح بني ستة إىل مثانية أشهر يف روما سنوياً .ومقابل ذلك ،ينص القرار  3111/32بشأن تعيني الرئيا
املستقل للمجلا على بدل إعاشة يومي يعادل  341يف املائة من بدل اإلعاشة اليومي العادي املعمول به عندما يكون يف
روما أو سفره يف مهام مرتبطة باسلا .وجيب على املنظمة حتمل نفقات السفر ،مبا يف ذلك بدل اإلعاشة اآلنف
الذكر ،وفقا للوائحها وممارساتها القائمة .وتتخذ الرتتيبات املتعلقة باحلماية الصحيّة والتأمني الطيب وفقاً للبند

141

من اجلزء السابع من دليل اإلجراءات اإلدارية يف املنظمة.
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ويف أبريل/نيسان  ،3131استعرضت جلنة املالية 9يف دورتها الثانية والثثثني بعد املائة مسألة مكافآت الرئيا

وأوبت اسلا بتعديل بدل التمثيل السنوي من
31 111

33 111

دوالر أمريكي املعمول به بني عامي

 3991و3119

إلرى

دوالر أمريكي .ومت يف وقت الحق املصادقة على التوبية من قبل اسلا يف دورته التاسعة والثثثني بعد

املائة يف مايو/أيار  10 3131واعتمادها من قبل املؤمتر يف دورته السابعة والثثثني (يونيو/حزيران  )3133مبوجب القرار
.113133/31
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وحسبما طلب املؤمتر يف القرار  ،3131/31فإن التعديثت التالية املقرتح إدخااا على البدالت والشروط

املتصلة مبنصب الرئيا تهدف إىل تنقيح املنهجية اليت وضعت يف عام  3119من خثل إدراج عنصر إضايف .كما تقدم
التغيريات على تغطية التأمني الطيب املعمول بها للنظر فيها .وستأخذ املنهجية املنقحة يف االعتبار نفقات والتزامات
الرئيا ،نظرا إىل أن من يتبوأ هذا املنصب مكلف بقضاء فرتة ترتاوح بني ستة إىل مثانية أشهر يف روما سنوياً.

 8الفقرة  343من الوثيقة  ،C2009/REPالقرار .3119/9
 9الفقرتان  43و 41من الوثيقة CL 139/8
 10الفقرة  46من الوثيقة CL 139/REP
 11الفقرة  311من الوثيقة  ،C 2011/REPالقرار .3133/31
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التعديثت املقرتحة على البدالت والشروط املتصلة مبنصب الرئيا املستقل للمجلا
-31

أوال ،ومتاشيا مع املنهجية اليت اعتمدتها جلنة املالية يف يوليو/متوز  ،123119يقرتح أن يعدل البدل السنوي

البالغ حاليا

31 111

دوالر أمريكي ليبلغ

31 113

دوالرا أمريكيا ،مبا يتماشى مع النسبة املئوية املوحدة للجنة

اخلدمة املدنية الدولية واليت قيمتها  1,31يف املائة لعام  ،3133واليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 13يف
ديسمرب/كانون انيول  .3133ومل توافق اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أي نسبة مئوية موحدة لعام .3131
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ثانيا ،يقرتح زيادة هذا البدل السنوي املعدل لتغطية النفقات اليت يتكبدها الرئيا لدى العمل بشأن املسائل

املرتبطة باسلا عندما يكون خارج روما .وسيعادل هذا املبلغ اإلضايف تكلفة مرتب موظف من فئة اخلدمات العامة عند
درجة خ ع 9 -ملدة أربعة أشهر يف بلد الرئيا ،استنادا إىل املعدالت املوحدة اليت تعتمدها املنظمة .ويف حالة تنزانيا،
فإن هذا سيرتجم إىل مبلغ إضايف قدره

39 411

دوالرا أمريكيا ،أي بدل سنوي جمموعه

19 329

دوالرا أمريكيا.

وسيتخذ هذا املكون املضاف إىل املنهجية الذي وافقت عليه جلنة املالية يف عام  3133شكل مبلغ مقطوع وسيغطي كل
أنواع النفقات اليت يتكبدها الرئيا عند العمل بشأن مسائل مرتبطة باسلا خارج روما.
-33

وفيما يتعلق بالتأمني الطيب املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية

3

(هر) من القرار  ،3131/31يقرتح أن تكون

أحكام تغطية احلماية الصحية والتأمني الطيب للرئيا نفا أحكام التغطية الطبية املطبقة على موظفي املنظمة ،14مع
حتمل املنظمة للتكلفة املتكبدة .وتبلغ انيقساط الشهرية اذه التغطية الطبية  321.14دوالرات أمريكية ،أي ما جمموعه
 1 116.41دوالرات أمريكية سنويا .وستقتصر تغطية التأمني الطيب ،املنصوص عليها يف البند  141من اجلزء الثالث
من دليل اإلجراءات اإلدارية يف املنظمة ،على مدة والية الرئيا ولن تشمل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة بعد
انقضاء فرتة واليته .كما ولن تشمل تغطية التأمني الطيب هذه أفراد أسرة الرئيا.
اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
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إن اللجنة مدعوة للنظر يف التعديثت املقرتحة على البدالت والشروط املرتبطة مبنصب مكتب الرئيا املستقل

للمجلا وتقديم توبياتها إىل اسلا ليتخذ قرارا بشأنها يف دورته الثامنة وانيربعني بعد املائة يف
ديسمرب/كانون انيول .3131
 12الوثيقة FC 128/21

املتحدة A/RES/66/235

 13قرار اجلمعية العامة لألمم
 14ال تقتصر التغطية ،مبوجب نظام التأمني الصحي انيساسي ،على  91 111دوالر أمريكي عن أي حادث أو مرض ،كما هو احلال بالنسبة لنظام
التأمني الطيب املطبقة حاليا على الرئيا .فهو يشمل أيضا عثج انيسنان والعيون.

