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 )املراجعة( 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - C 2015/3الوثيقة 

 2017-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 2013يونيو/حزيران  -6املذكرة اإلعالمية رقم 
 

 جمموعة عناصر أجور املوظفنيبشأن  الدولية املدنية اخلدمة جلنة استعراض - املوظفني تكاليف ختفيض

 

 فرر  املروفني  ااسرقاقاتات، و ا  توّفر هذه املذكرة مزيدًا من املعلومات عن سلطة إجررا  تيراتات علرز مزايرا       موجز:

الزيادات يف تكالاف املوفني و من خالل إجررا ات تقذرذها اعيعارة العامرة لامر  املقاردةو اعمرة ا دمرة          ختنياض

القجربرة اات اللرلة خرالل    ا لنيراا لو ااملدير العام (النياا) األغذية االزراعة املدناة الدالاةو ااألج،زة الرئاساة يف ممظية

مزايا ااسقاقاتات موفنيي النياا مبوجب المظرام املوحرد لامر  املقاردةو     تقوفر األغلباة الساحقة من . االسمق  املاضاق 

ة يف النياا أا املدير العام ال ميلك صالحاة إجررا  تيراتات علا،را. اال ميكرن إجررا  تيراتات       ااأي من األج،زة الرئاس

املقاردة اعمرة ا دمرة     إاّل من خالل حوار فعال مع اعيعاة العامة لام  املوفني  أجور عماصر جميوعةملاوفة علز 

   . املوفني  أجور عماصر يوعةجملشطة يف ما جتريانه من اسقعراض شامل نو امشاركة )اللجمة( املدناة الدالاة

 

يف املائة من مازاناة الربنامج العادي يف النياا انسبة مشراب،ة مرن الزيرادات     75تشكل تكالاف املوفني  حوالي  -1

"أ  حتردد األمانرة خارارات     2013طلب اجمللس يف دارته املمعقردة يف أبريلنناسرا    يف القكالاف علز فرتة السمق . ا

 :2013اإ  املؤمتر يف يوناونحزيرا   .1الزيادات يف تكالاف املوفني "ممكمة لقذنياض 
 

تر لدى تشديده علز أهياة اع،ود الراماة إىل خنيض الزيادات يف تكالاف موفنيي املمظيةو بأ  معظ  مزايرا  أ"

ااسقاقاتات موفنيي ممظية األغذية االزراعة تقادد يف إطار المظام املوحد لام  املقادة اتقرها عمة ا دمرة  

 احر   العامرةو  ااعيعاة اللجمة املؤمتر اناشد. ركاملدناة الدالاة انأا اعيعاة العامة لام  املقادة يف ناويو

 بالزيرادات  يقعلق فايا الاقظة من املزيد توخي إىل احلاجة يف للمظر مماثلو ندا  إطالق علز العام املدير كذلك

 الر   اعراري  الشرامل  االسرقعراض  سرااق  يف االسايا وأمجع املوحد المظام علز مسقوى املوفني  تكالاف يف

 .2"اللجمة به تضطلع

 

املبذالرة   ،رود اع تركرز  أ  جيرب  أنره خالل دارت،ا السابعة اا يس  بعرد املائرة "ب   3املالاة عمةاحديثًاو أتّرت  -2

 املردير  سلطة حتت تكن مل القكالاف هلذه العظيز اليالباة أ  إىل مشتة املوفني و تكالاف علز الكنيا ة افورات لقاقاق

 يف املشراركة  علرز  املمظيرة  يف ااألعضرا   الدالارةو  املدنارة  ا دمرة  عمرة  يف مواصلة المقاش علز األمانة اشجعت العامو

 ".املقادة لام  العامة للجيعاة القابعة ا امسة اللجمة
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األغراض هذه املذكرةو تكالاف املروفني  هري املرتبراتو ااملعاشرات الققاعديرةو امرمل القعلرا و امسرقاقات          -3

  .4ابدالت أخرى حيلل علا،ا املوفنيو  يف النياا )موفنيو النيئة النيماة اموفنيو ا دمات العامة( السنيرو االقأم  الطيبو

 

 صالحية إجراء تغيريات على مزايا املوظفني واستحقاقاتهم -أواًل

 

 جميوعرة تكالاف املوفني  يف املمظيات القابعة ملمظومرة األمر  املقاردة درّددة يف أغلباق،را السراحقة مبوجرب         -4

يف المظام املوحد لام  املقادةو من جانب اعيعاة العامرة لامر  املقاردة علرز أسراي توصراات        املوفني  أجور عماصر

تمّص املادتا  الرئاساقا  من المظام الداخلي للجمة ا دمة املدناة الدالاة عمة ا دمة املدناة الدالاة. ايف هذا اللددو 

 علز ما يلي:
 

 10املادة 
 

 توصاات إىل اعيعاة العامة بشأ :ترفع اللجمة  
 

 الواسعة المطاق لقاديد فراف خدمة املوفني ؛ املبادئ )أ(

 جداال املرتبات اتسويات مقار العيل ملوفنيي النيئة النيماة االنيئات العلاا؛ )ب(

 5البدالت ااالسقاقاتات ا اصة باملوفني  اال  حتّددها اعيعاة العامة؛ )ج(

 تقاا  املوفني . )د(
 

 11املادة 
 

 حتدد اللجمة: 
 

 حتّدد شراط ا دمة؛ مبادئالطرق ال  ميكن ب،ا تطباق  )أ(

 )ج(و10غررت املعاشررات الققاعديررة اتلررك املشررار إلا،ررا يف املررادة معرردالت البرردالت ااالسررقاقاتاتو  )ب(

 اشراط االسقاقاتات بشأن،ا امسقويات السنير؛

  املقر.تلماف مقار العيل ألغراض تطباق تسويات  )ج(

 

ت و مجاع الوتائع اات الللة اترفع توصراات إىل املمظيرا  12اعالاًة علز الكو تضع اللجمةو مبوجب املادة  -5

 العامة اغته  من املوفني  املسقذدم  دلاًا. بشأ  جداال مرتبات موفنيي ا دمات

 

                                                           
 1ااملذكرة اإلعالماة رت   C 2015/3 MTP/PWBالوثاقة من  151-146النيقرات   4
اتعويضات  بدالت اإلعالة ااحلوافز الليوية لليوفني  يف النيئة النيماة االنيئات العلااو امماة القعلا و ااإلجازة يف الوطنو امماة العودة للوطنو  5

 ن،اية ا دمة.
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يوفرهرا المظرام املوّحرد لامر  املقاردةو       ترد يف اعدال امللاق ب،ذه الوثاقة املزايا ااالسقاقاتات املذقلنية ال  -6

و كيا يبّان سلطةو ادارو اصالحاة كّل من عمة ا دمة املدنارة الدالارةو ااعيعارة    افئة املوفني  الذين تمطبق علا، 

 لنياا يف ما خيص هذه املزايا ااالسقاقاتات.لالعامة لام  املقادةو ااألج،زة الرئاساة يف النيااو ااملدير العام 

 

ااألغلباة الساحقة من املمافع ااملسقاقات ال  حيلل علا،ا موفنيو ممظية النياا تقوفر مبوجب المظرام املوّحرد    -7

نياا أا مديرها العام ال ميلك سلطة إجرا  تياتات علا،را. اال ميكرن حتقارق    لللام  املقادةو اأي من األج،زة الرئاساة 

مع اعيعاة العامرة لامر  املقاردة اعمرة      فّعالإاّل من خالل حوار  املوفني  أجور عماصر جميوعةتياتات ملاوفة يف 

 االسقعراض الشامل اعاري الوارد يف القس  الثاني.ا دمة املدناة الدالاةو مبا يف الك مشاركة ناشطة يف 

 

 جمموعة عناصر أجور املوظفنيبشأن  الشامل الدولية املدنية اخلدمة جلنةاستعراض    -ثانيًا

 

 6يف الوترت احلاضرر.   املروفني   أجرور  عماصرر  يوعرة جملعمة ا دمة املدناة الدالاة اسقعراضرًا شراماًل    جريُت -8

األغراض االسقعراضو حّددت عمة ا دمة املدناة الدالاة مجاع املسقاقات احلالاة لليوفني و الليساعدة يف ف،ي،او 

 عق،ا يف مخس فئات علز الماو القالي:مج
 

 ؛ اتسويات املقرو اإعانة اإلجياراملرتباتو  )أ(

 ؛ و األاالدو املعالو  الثانويو و ممل القعلا و إخل(املعالالزاجو البدالت املقللة باإلعالة ) )ب(

 ؛  املسقاقات املقللة باإلجازة )اإلجازة السمويةو اإلجازة املرضاةو العطل الرمساةو إخل( )ج(

الراحة ااالسرقجيامو  نقل امليقلكاتو مدفوعات األخطارو النقدابو مماة االبدالت ا اصة بالقمقل ااملشقة ) )د(

 ؛ بدل القمقلو إخل(

 .)تعويضات ن،اية ا دمةو مماة العودة إىل الوطنو إخل( بإن،ا  ا دمةالبدالت املقللة  )هر(

 

أخذ العل  بقرار عمة ا دمة املدناة الدالاة إجرا  اسقعراض شراملو طلبرت اعيعارة العامرة إىل اللجمرة       مع -9

القمبه إىل الوضع املالي لليمظيات املشاركة يف المظام املوّحد لام  املقادةو اإىل تدرت،ا علز اجقذاب توة عاملة تمافساة. 

عمة ا دمرة املدنارة الدالارة بشرأ  االسرقعراض الشرامل إىل اعيعارة        ايقّ  القبلاغ عن ا الصات الم،ائاة اتوصاات 

 . 2015بعد خريف عام  العامة يف أسرع اتت ممكن علز أاّل يكو  الك

 

 ملرردة ثررالو سررموات  يف ضررو  نطرراق االسررقعراضو اترتحررت عمررة ا دمررة املدناررة الدالاررة ن،جررًا ترردرجياًاا -10

 ( كيا هو مبّان أدناه.  2013-2015)
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االسقعراض يف اتت تريبو كّليا أمكن القسريع يف إدراج القدابت ال  أاصرت ب،را    جنزُأيا من الواضل أنه كّلا -11

حتقيذ  ختفذيض كيكلذ       لذذا  ال ككذ    عمة ا دمة املدناة الدالاة ااافقت علا،ا اعيعاة العامة لام  املقاردة.  

الزيادات   تكاليف املوظفني و  منظمات أخرى لألمذم املتحذدة إالم مذ  خذالا قيذادة اسذتواقية والتذزاء األع ذاء           

 اجلمعية العامة بإدراج تدابري على نطاق النظاء   الوقت املناسب. 

 

السرقعراض   2015تكريس دارتي عمة ا دمة املدناة الدالاة املزمع عقدهيا يف مارينآاار ايولاونمّتوز  ساق ا -12

خطط القعويض. اب،ذا اللددو من الضراري أ  يقوم أعضا  النياا مرن خرالل عواصري،  اافروده  يف ناويروركو بإعرادة       

،دف حتس  القدرة العامة لام  املقادة علرز حتقارق   الرتكاز علز احلاجة إىل احقوا  تكالاف املوفني  اتبساط المظام ب

 المقائج.

 

و امرن األهيارة مبكرا  أ     املروفني   أجرور  عماصر جميوعةالقد تقرر جتياد العالاات بانقظار نقائج اسقعراض  -13

املقذذة اخنيض اهلامش احلالي للذدمة املدناة  يدع  البلدا  األعضا  مواصلة هذا القجياد إىل ح  اسقكيال االسقعراض

 يف املائة.  15يف املائة إىل  17.4يف الواليات املقادة من  أساسًا لليقارنة

 

امن ضين املواضاع املقعّلقة باالسقعراض اعاري ال  سقق  مماتشرق،ا خرالل الردارات املقبلرة للجمرةو االر         -14

ماتش خالل اللجمة ا امسةو جماالت عديدة تقطلب دعيرًا مرن األعضرا . ابشركل     سققيذض عم،ا توصاات ن،ائاة سُق

خا و يبدا أ  هماك توافق لققدي  جدال مرتبات موّحد. امن شأ  جدال املرتبات املوّحد إليرا  معردالت اإلعالرة مرن     

تيرات يف   أي . اساؤثرلليقارنة املقذذة أساسًااملرتبو ايف املقابل إدخال عالاات لإلعالة مبا يقياشز مع ا دمة املدناة 

و االمجالارة  املرتبرات و االققاعردي  املعراش  حسراب  يف الرداخل  األجرر جدال املرتبات علز عماصرر أخررى علرز غررار     

و اتردعو احلاجرة إىل مماتشرة    الوطن إىل العودة مماةاا دمة  ن،اية مسقاقاتا املوفني  مرتبات من اإللزامي االتقطاعا

 هذه املواضاع أيضًا من جانب عمة ا دمة املدناة الدالاة. 

 

 ليقرتحات القالاة املعراضة علز اللجمة:و مثة حاجة إىل تقدي  الدع  لابشكل خا  -15
 

بداًل من الزيادات السموية كيا هرو   جيب أن ترتوط بفرتة السنتني وباألداء اجليد الرتوة ضم  املرتب عالوة )أ(

 ضرين حتديد فرتات أطرول   احلال حالاًا. غت أنه جيب أال ترتبط ا طوة هذه باسقذدام املدخرات اآلتاة من

 ضرين  املرترب  اتعرالا . ايقياشز هذا الم،ج مع القنياه  القائ  بأ  آلاات مرمل  الرتب  طط املكافآتنالققدير

)لدى القوفافن خالل املستة امل،ماة إترارًا باألتدمارة أا األدا ( جيرب أ  ختضرع للسرلطة      ااملكافآت الرتبة

 . عمة ا دمة املدناة الدالاةضين إطار ااسع حتدده  كل ممظيةالققديرية ل

من خالل احلرد مرن المنيقرات املرتبطرة ب،رذا املسرقاق.        االنتقاا إىل نظاء أبسط وأقل كلفة –املنح التعليمية  )ب(

اتقلار المنيقات املسقاقة علز العماصر املرتبطة ارتباطرًا  عمة ا دمة املدناة الدالاة ابشكل خا و اترتحت 
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العيل من خارج املقر الرئاسري. اتردع     مقاريف  الداخلاة تامةاإل تكالافا االقسجال الدراساة لرسوممباشرًا با

 من املماة الدراساة. مبلاريف المقل االطعام كجز النياا هذا ا اار ألنه ال يقع  علز املمظيات القكنّيل 

. سقق  مماتشة خاارات عديدة يف ما يقعّلرق بالشران مبرا يف الرك إمكانارة إدخرال       العناصر املرتوة باالنتقاا )ج(

إىل زيرادة المنيقراتو     يؤدي فرض مبلغ مقطوع علز الشران مبالغ مقطوعة بلورة إلزاماة أا طوعاة. ايف ح 

مبا يف الك تكرالاف   يف إطار مبلغ مقطوع ااحديع عدد من املسقاقات املقدمة لدى االنققال مثة مقرتحات جب

الشان ال  يق  اسقعراض،ا. اتد يكو  هذا ا ارار تايرًا ثار  يرؤدي إىل احلرد مرن القكرالاف إىل جانرب         

 املالي اا الللة غت ااضل.  األثرتبساط العيلاات اإلداريةو غت أ  

. مثة حالاًا تسع بدالت ااسقاقاتات ممكمة ُتردفع بالمسربة إىل   واملشقة التنقل داوبتوسيط العناصر اخلاصة  )د(

الوذدالت  الوفائف املاداناة است عيلاات تلماف ممكمة ملقار العيل ثسب مسقوى املشقة.  ايقرال تبسراط   

توسذيط مسذتوى املشذقة    و إىل جانرب  الوفورات   مجيع املقار باستثناء مقذار العمذل األكثذر مشذقةً     حتقي 

 . وخفض املستويات الستة املوجودة حاليًا إىل ثالثة مستويات

 

 2013ن7إ  البلدا  األعضا  مدعوا  إىل جتديد طلب،  إىل اعيعاة العامة يف ترار املرؤمتر رتر    فابلورة عامةو  -16

للمظر يف احلاجة إىل توخي املزيد من االحرتاي يف ما يقعّلق بزيادة تكالاف املوفني  يف ممظومة األمر  املقاردةو ال سرايا    

 ضين سااق االسقعراض اعاري الذي تقوم به عمة ا دمة املدناة الدالاة. 

 

 املدير العاء اليت سو  واختذكاتدابري ال -ثالثا

 

هو مب  يف اعدال امللاق ب،ذه الوثاقةو تقع بعض اجملاالت املقللة بقكالاف املروفني  ضرين صرالحاة     كيا -17

علز مدى ثرالو   خطوات يف بعٍض من هذه اجملاالت لقذنياض تكالاف املوفني املدير العام. اتد اختذ املدير العام أصاًل 

 ت السنير. اقاسقملقللة مبلاريف ااملاحتديد مثاًل إعانة اإلجيار  و يف ما خيّصسموات

 

. امن املقوتع أنه مع فررض شرراط أكثرر    2013إعانة اإلجيار يف أاائل عام  مراجعة األحكام ال  ترعزامّتت  -18

صرامة تقعلق باألهلاةو ميكن حتقاق ختنياض يف القكالافو الو ددادًاو يف المظام اإلمجالي إلعانرة اإلجيرار يف األجرل    

ضرافة إىل  وا مقراي  سرابقًا يف مقرر العيرلو إ    باتت الاوم تسقثين املوفني  اعدد الذين كران  مثاًل األهلاة فيعايتالطويل. 

املوفني  الذين ميلكو  مسكمًا مالئيًا يف مقر العيل. كذلكو ُأدرجت شراط أكثر صرامًة لاهلاة بالمسبة إىل إعانة اإلجيرار  

 قاهرة.القوة اليف حالة 

 

كذلكو مّت اسقعراض مسقويات اإلجيار القلوى املعقولة بالمسبة إىل املوفني  املسققرين يف رامرا. امل تعرد هرذه     -19

املسقويات ُتاّدد افقًا لرتبة األعضا  الشذلاة إمنا افقًا حلج  عائالت، . ايقياشز هذا القيات مع الم،ج املعقيد يف مقرار  

عة للمظام املوحد لام  املقادة. اهو يضين االسقجابة علز حنو أفضل إىل هردف  العيل األخرى يف املقرات الرئاساة القاب
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 إىل مسراكن أكررب اسرقمادًا إىل عردد األشرذا       الاة أكرب لليروفني  الرذين حيقراجو    خمطط اإلعانةو كيا يوّفر مساعدة م

 و الاس اسقمادًا إىل رتبق،  الشذلاة.املعال  املعرتف ب، 

 

 1اتبة اختنياض كلنية السنير الرمسي يف املمظية. فدفع بدل اإلعاشة الاومي مثاًل إىل الدرجة مد اُتدَرج تدابت ملر -20

اما فوق بات دددًا الاوم مبعدل موّحد عوضًا عن حتديده مبعدل أعلز من الذي كا  ُيدفع سرابقًاو كيرا جيرري تيرات     

 .9ساعة سنير بداًل من  12ابقدا  من فأصبات تمطبق االسقاقاتات اات الللة  تواعد السنير يف درجة األعيال

 

من املقوتع أ  يسنير العقد اعديد للقأم  اللراي   ايف ما خيّص الضيا  االجقياعيو اخاصة القأم  اللايو -21

عن حتقاق افورات اساق  احلنياف علز هذه الوفورات للسرموات   2015يمايرنكانو  الثاني  1الذي دخل حاز القمنياذ يف 

 الثالو القادمة علز األتل نظرًا إىل أ  العقد يمطبق علز األتساط الثابقة هلذه النيرتة. 

 

إمجالي اإلجازة السمويةو فإ  املدير العام ميلك اعلز الرغ  من أ  عمة ا دمة املدناة الدالاة حتدد معدالت  -22

 60من خالل ختنياض املبالغ القلوى لإلجازة السرموية مرن    احققت النياا افوراتديد طريقة عيل املذطط. صالحاة حت

 .يومًا 30يومًا إىل 

 

اسوف يبقز العيل علز ختنياض تكالاف املوفني  عاماًل حامسرًا يف حتقارق توزيرع أكثرر عرداًل لليلراريف يف        -23

أ  ترارات البلدا  األعضا و اخباصة يف سااق االسقعراض احلالي الذي تقروم  النياا. ااملدير العام ملقزم ب،ذه امل،يةو كيا 

 بررره كرررل مرررن عمرررة ا دمرررة املدنارررة الدالارررة ااعيعارررة العامرررة لامررر  املقاررردةو سررروف ترررؤدي دارًا رئاسررراًا

 يف هذا اللدد.
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

 املرتوات والودالت ذات الصلة

 املرررروفني  فئررررة جداال املرتبات

النيمررررا  افئررررة 

 موفنيي ا دمات

 العامة

ب،ا كل من  أ  يطبق جداال املرتبات ال  أاصتجيب  جيب أ  يلدر توافق لنيئة النيما  توصي باعدال

عمررة ا دمررة املدناررة الدالاررة ااعيعاررة العامررة لامرر  

 املقادة

حترردد مسررقويات كررل مقررر  النيئة النيماة تسوية مقر العيل

 عيل

جيب أ  يطبق تسوية مقر العيرل كيرا صردر عرن عمرة        - -

 ا دمة املدناة الدالاة

أ  يطبق شراط عمرة ا دمرة املدنارة الدالارة.      جيب   - - حتدد معظ  الشراط ااملبالغ النيئة النيماة إعانة اإلجيار

ربررط اسرركن يللل تقعلررق اللررالحاة بقاديررد مبلررغ معقررو

حتديررد احلررداد واملبلررغ مررثاًل بالرتبررة أا حجرر  العائلررة 

   القلوى املعقولة لإلجيار بالمسبة إىل املساكن يف راما.

 ئرررة ا ررردماتف بدل اللية

 العامة

املعقيرردة يف عمررة   يطبررق معرردالت البرردالت جيررب أ   - - حتدد الشراط ااملبالغ

بردالت لليروفني     النيراا . ال تدفع ا دمة املدناة الدالاة

 النيما .
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

سرراعات العيررل اإلضررايف   

 االعيل اللالي

فئرة  فئة النيما  ا

موفنيي ا دمات 

)سرراعات  العامررة

العيل اإلضرايف(و  

فئررررة مرررروفنيي  

ا دمات العامرة  

 (العيل اللالي)

 أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة.  جيب - - حتدد الشراط

له صالحاة حتديد طريقة القعويض )مثاًل  اترت الراحرة   

 القعويضي(

 ا ررا  ةالوفانيارربرردل 

)هرررو بررردل ال يررردخل يف 

حساب املعاش الققاعردي  

لليرروفني  الررذين يطلررب   

إلرررا،  تأديرررة م،رررام يف  

مماصررب رفاعررة املسررقوى  

 لنيرتات طويلة من الزمن(  

املرررروفني   فئررررة

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

 العامة

 جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة.  - - حتدد الشراط ااملبالغ
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

فئررررة املرررروفني   مزايا اإلعالة

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

 العامة

 توافق لنيئة حتدد الشراط ااملبالغ

 املوفني  النيما 

أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  جيررب -

 ا دمة املدناة الدالاة

فئررررة املرررروفني   مماة القعلا 

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

)علررررز  العامررررة

 اللعاد الدالي(

جيررب أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  - توافق حتدد الشراط ااملبالغ

 ا دمة املدناة الدالاة

 االستحقاقات املتصلة بسفر املوظفني  ونقلهم  وتنقلهم

فئررررة املرررروفني   بدل اإلعاشة الاومي

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

   العامة

تررروفت توجا،رررات بشرررأ  

معرردالت برردالت اإلعاشررة  

 الاوماة

عمرة ا دمرة املدنارة الدالارة إمنرا       معدالت قبع عادًةي - -

ميكمره أ  حيردد معردالت خمللرة لقذنيراض تكرالاف       

 النيمادق.
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

فئررررة املرررروفني   القمقل ااملشقة

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

)علررررز  العامررررة

 اللعاد الدالي(

أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  جيررب - املبالغ توافق علز حتدد الشراط ااملبالغ

 ا دمة املدناة الدالاة

فئررررة املرررروفني   النقدابمماة ا

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

)علررررز  العامررررة

 اللعاد الدالي(

  جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة - - حتدد الشراط ااملبالغ

 نقرررل األمقعرررةلاف اتكررر

 اشام،ا

فئررررة املرررروفني  

فئررررة النيمررررا  ا

موفنيي ا دمات 

)علررررز  العامررررة

 اللعاد الدالي(

حتررردد معظررر  الشرررراطو   

 احداد الوز  ااحلج 

مة ا دمة املدنارة الدالارة. لره    جيب أ  يقبع تواعد ع - -

صالحاة حتديد القمنياذ العيلي مثرل دفرع مبلرغ مقطروع     

 عوضًا عن شان ممّظ .
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

 اإلجازة

املرررروفني   فئررررة اإلجازة السموية

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة  

 جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة - - حتدد الشراط

فئررررة املرررروفني   اإلجازة لزيارة الوطن

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

العامررررة )علررررز 

 اللعاد الدالي(

أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  جيررب - توافق حتدد معظ  الشراط

ا دمررة املدناررة الدالاررة. لرره اللررالحاة يف دفررع مبررالغ 

 مقطوعة.

فئررررة املرررروفني   اإلجازة املرضاة

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

أ  يقبررع عمررة ا دمررة املدناررة الدالاررة. لرره      جيررب - - حتدد الشراط

 اللالحاة يف حتديد طريقة ممل االسقاقاتات.



12 

 

 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

إجازة األمومرةو ااألبرّوةو   

 اإجازة القبين

فئررررة املرررروفني  

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

  جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة - - حتدد الشراط

املرررروفني   فئررررة اإلجازة ا اصة

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

 جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة.  - - حتدد الشراط

له اللالحاة يف حتديد طريقة مرمل االسرقاقاتات )مبرا     

 يف الك إاا كانت اإلجازة مدفوعة أا غت مدفوعة(. 

 

املرررروفني   فئررررة العطل الرمساة

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

 يف السمة( 10حيّدد رتيًا )

 

 جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة.  - -
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

 مدفوعات انتهاء اخلدمة

فئررررة املرررروفني   اإلجازة السموية املسقبدلة

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

حتررردد الشرررراط االعررردد   

 األتلز لايام املدفوعة 

إمنرا   جيب أ  يقبع تواعد عمة ا دمة املدنارة الدالارة   - -

  ميكمه أ  حيدد عدد األيام

فئررررة املرررروفني   مماة العودة إىل الوطن

 النيما   

أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  جيررب - توافق حتدد الشراط

  ا دمة املدناة الدالاة

فئررررة املرررروفني   تعويض إن،ا  ا دمة

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

جيررب أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  - توافق حتدد الشراط

 ا دمة املدناة الدالاة

 فئررررة مرررروفنيي  مماة ن،اية ا دمة

 ا دمات العامة

حتدد الشراط )تمطبرق فقرط   

 علز راما افااما(

 جيب أ  يقبع عمة ا دمة املدناة الدالاة - -



14 

 

 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

 ال مان االجتماع 

فئررررة املرررروفني   القأم  اللاي

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

يقطرررق المظررام الررداخلي  ال
للجمرررة ا دمرررة املدنارررة   
الدالارررة إىل هرررذه املسرررألة 
بلورة مباشرة. إمنا طلبرت  
اعيعاررة العامررة إىل عمررة  
ا دمرررة املدنارررة الدالارررة 
إجرا  اسقعراض علز نطاق 
المظررررام يف الثيانامرررراتو  
اجرررررررت مقابعقرررررره يف  

نررررررة القسررررررعامات مبقار
للقكررالاف الرر  يقكبرردها   

الت.   يف الوكررررااملوفنيررررو
ااالسقعراض احلرالي الرذي   
تقرروم برره عمررة ا دمررة    

 يوعررةجملاملدناررة الدالاررة  
ال  املرروفني  أجررور عماصررر

 يقماال القأم  الطيب.  

ُأنظر العيرود ا را    

بلجمة ا دمة املدنارة  

الدالاررررة ملعلومررررات  

أساساة. اتد تطرترت  

العامرررة يف  اعيعارررة

السررموات األخررتة إىل 

مسائل القأم  الطريب  

للرا  ممظومررة األمرر   

 املقادة ثّد اات،ا. 

 

توافررق علررز االلقررزام  

املرررالي مرررن خرررالل   

برنررررررامج العيررررررل  

 ااملازاناة.

له اللالحاة يف اضع برنامج علز الررغ  مرن أ  برنرامج    

العامليو االلمداق الردالي  األغذية  القأم  يشيل برنامج

ميارة الزراعاررةو ااملركرز الرردالي لدراسرات ا افظررة    للق

علرز امليقلكرات الثقافارة اترماي،را. يقلقري املردير العرام        

القوصاات بشأ  الربنامج مرن عمرة اسقشرارية مشررتكة     

تشارك فا،ا هذه املمظيات إىل جانب ممثل  عن هائرات  

 املوفني  ااملققاعدين.
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 مزايا/استحقاقات املوظفني

 كما تتوفر مبوجب النظاء املوّحد

 لألمم املتحدة

 املسؤولية

 املزايا/االستحقاقات
فئة املوظفني 

 املؤكلة
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة

 األجهزة الرئاسية

األغذية   منظمة 

 والزراعة

 ملنظمة األغذية والزراعةاملدير العاء 

القعررويض عررن افرراةو أا  

خررالل إصررابةو أا مرررض 

 ا دمة

فئررررة املرررروفني  

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

ال يقطرررق المظررام الررداخلي 

إىل هرررذه املسرررألة بلرررورة  

 مباشررررة كيرررا أ  اللجمرررة 

مل تسقعرض،ا. ااالسقعراض 

احلالي الذي جتريره عمرة   

 ا دمرررة املدنارررة الدالارررة

 ال يشت إىل هذا املوضوع.

فقررط يف برنررامج  تمظررر

األم  املقادة الذي هو 

جز  من تواعد شرؤا   

املرررروفني  يف األمرررر   

املقادة. جيب تبلارغ  

القيررررررررررراتات إىل 

اعيعاة العامة لامر   

 املقادة.

توافررق علررز االلقررزام  

املرررالي مرررن خرررالل   

برنررررررامج العيررررررل  

 ااملازاناة.

له صالحاة أساساة يف اضرع الربنرامج. ايسرقمد برنرامج     

امج أمانة األم  املقادة الوارد يف املرفق دال النياا علز برن

 لقواعد شؤا  املوفني  يف األم  املقادة. 

 ُيملررل باتسرراق تواعررد األمرر  املقارردة للمظررام املوحررد    

 لام  املقادة.

فئررررة املرررروفني   املعاشات الققاعدية

النيمررررا  افئررررة 

موفنيي ا دمات 

 العامة

حتررررررررردد الشرررررررررراط  

ااالسرررقاقاتات املرتبطرررة   

بلررورة خاصررة باللررمداق  

املشرررررررتك لليعاشررررررات  

الققاعديرررة ملررروفنيي األمررر  

 املقادة. 

جيررب أ  يقبررع اعيعاررة العامررة لامرر  املقارردة اعمررة  - توافق

 ا دمة املدناة الدالاة

 


