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 المالية لجنة
 بعد المائة السبعونالدورة 

 2018 أيار/مايو 25-21روما، 

  العامة الجمعية إلى الدولية المدنية الخدمة لجنة وقرارات توصيات
 (والبدالت المرتبات جداول في التغييرات ذلك في بما)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 
 

 Fernando Serván السيد
 مدير

 البشرية الموارد مكتب
 2299 5705 3906+: الهاتف
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 موجز
 

 الللدوليللة املللدةيللة اخلللدمللة جلنللة يف األخرية املسللللللللللللللتجللد ات على اللجنللة إطالعيف  الوثيقللة هللذهمن  غرضيتمثللل ال  
 .والزراعة األغذية منظمة على تؤثر اليت

 
 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 
  الوثيقة هذه مبضمون ما  عل خذاأل إىل مدعوة املالية جلنةإن. 
 

 مسودة المشورة
 

 الدولية المدنية الخدمة لجنة في األخيرة بالمستجّدات علما   المالية لجنة أخذت. 
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 الدولية المدنية الخدمة لجنة
 
  ،(2017 األول كلللاةون/ديسللللللللللللللمر) والسللللللللللللللبعنالثلللاةيلللة  دورهتلللا يف ،املتحلللدة لألمم العلللاملللة اجلمعيلللة اعتملللدت -1

 .2017 لعام)اللجنة(  الدولية املدةية اخلدمة جلنة تقرير على رك ز الذي املتحدة لألمم املوحد النظام بشأن 72/255 القرار
 

  نفئتيالكلتا من   الموظفينعلى  السارية خدمةال شروط
 

 املوظفن وفئة العامة اخلدمات فئة فيها مبا املوظفن، اتفئ استخدام

 امليداةيةة ماخلد وفئة الوطنين الفنين
 
  نالوطني نالفني نوظفامل فئلللة سللللللللللللللتخلللداماملتعلقلللة بلللا التوجيهيلللةطوط اخل املتحلللدة لألمم العلللاملللة اجلمعيلللة تأقر   -2

ةظمة واأل لقواعدتثل لميأن إىل  املتحدة لألمم املوحد نظامال العامة اجلمعية ودع . اللجنة به أوصلللللللللللللل على النحو الذي 
 خارج وطنين فنين موظفنةشللر  عند العمل كزمر  تغيرياليت تنطوي على  األجل قصللريةالباالةتدابات  يتعلق ما يف القائمة
 املوظفن باستخدام املتعلقة لتوجيهيةاخلطوط ا املنظماتأن حترتم  ضرورة على كذلكالعامة   اجلمعيةوشد دت . همعمل بلد

 قصريةاالةتدابات المن االحرتاز  ملنظماتاب الصدد هذا يفأهاب  و  األجل، قصريةاالةتدابات ال سياق يف الوطنين الفنين
 .همتوظيف بلد خارجإىل  نالوطني نالفني نموظفلل تكررةامل األجل
 

 العليا والفئات الفنية الفئة في الموظفين خدمة شروط
 

 الدةيا /األساسية املرتبات جدول
 
 سللبق الذي لمرتباتاملوحد ل دولاجل على املائة يف 0.97 بنسللبة تعديل على املتحدة لألمم العامة اجلمعية وافق  -3
ذ. 2018 الثللاي كللاةون/ينللاير 1 من اعتبللارا  بللدأ ةفللا ه و  العللامللة، اجلمعيللة عليلله وافقلل  أنو   املرتلل  بزيللادة التعللديللل هللذا وينفلل 

 ا يؤدي إىل عدم حدوث أي تغيري يف األجر م   العمل، مقر تسلللللللللللللوية ُمضلللللللللللللاع  ةقاطمعادل يف  ضيفختو  األسلللللللللللللاسلللللللللللللي

 .قبوضامل الصايف
 

 اهلامش تطور
 
 الصلللللللللللايف، األجر هامش عن املتحدة لألمم العامة اجلمعية بإبالغ ،دائم تكلي  على بناء   سلللللللللللنويا ، اللجنة تقوم -4
 الصللللللللللايف واألجر ةيويورك يف العليا والفئات الفنية الفئة من املتحدة األمم ملوظفي الصللللللللللايف األجر بن النسللللللللللي الفرق وهو

 الغرض، وهلذا. العاصللمة واشللنطن يف املتحدة للواليات االحتادية املدةية اخلدمة يف ماثلة وظائ  يشللغلون الذين للموظفن
 واخلدمة الدولية املدةية اخلدمة من كل    جمال يف املدفوعة األجور مسلللللللللتويات يف احلاصللللللللللة التغيريات سلللللللللنويا   اللجنة تتعق 
 .املتحدة للواليات االحتادية املدةية
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 2-د الفئة إىل 1-ف الفئة من املتحدة األمم موظفيصايف أجور  بن اهلامش أنب العامة اجلمعية اللجنة أبلغ و  -5
 العاصلللللللللمة واشلللللللللنطن يف املتحدة للواليات االحتادية املدةية اخلدمة يفاثلة م وظائ  يشلللللللللغلون الذين ملوظفناو  ةيويورك يف

 .113.7 هو 2017 التقوميية للسنة
 

 العمل مقر تسويةاملتعلقة ب سائلامل
 
  العامة للجمعية نو والسللللللللللللللبع الرابعة الدورةيف موعد أقصللللللللللللللاه  ا  تقرير أن تقدم  اللجنة ىلإ العامة اجلمعية طلب  -6

  ،2016 لعام املعيشللللللة لتكالي  االسللللللتقصللللللائية لدراسللللللاتاائج ةتبشللللللأن  اللجنة قرارات تنفيذعن ( 2019 خري  عام أي)

 .مالية آثار يأيشمل  مبا
 
  اللجنة إىل وطلب  العمل مقر تسللللللللللللوية ةظام تحسللللللللللللنل اللجنةاليت تبذهلا  هوداجل إىل العامة اجلمعيةوأشللللللللللللارت  -7

 ألجوراألرقام القياسلللللللللللية ل بنفجوة  أي إىل احلد األدىنمن أجل أن تقل ص  النظام لتحسلللللللللللن جهودهاأن تواصلللللللللللل بذل 
  العمل مقر تسلللللوية تصلللللنيفاتعمليات اسلللللتعراض إمكاةية زيادة تواتر يف أن تنظر و  ،العمل مقر تسلللللويةاألرقام القياسلللللية لو 
 .العمل مراكزيف 
 
 العمل مقر تسوية ةظام يف لفجوةسد ا تدبري ستعرضأن ت اللجنة إىل العامة اجلمعية طلب   لك، إىل ضافةإلوبا -8

 .املعيشة  يلالتك االستقصائية الدراسات من املقبلةتها جولخالل 
 

 الميدان في الخدمة شروط
 

 بدل املخاطر
 

 السللللللللنة حتديث طريق عن حمليا   نو نعي  الذين ي للموظفن دفعخاطر الذي ياملبدل  مسللللللللتوى ثيحتد اللجنة رتقر   -9
 .2018كاةون الثاي /يناير 1 من اعتبارا   ،2016 لعام ساباحل عمليات إليها تستند اليت املرتبات جلداول املرجعية

 


