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 موجز
 

 الوثيقة  ،استعرضت جلنة املالية يف دورهتا السبعني بعد املائةFC 170/14 بدل التمثيل لنواب املدير  بعنوان"
أوصت بوقف العمل باآللية احلالية للتسوية التلقائية ملستوى بدل كما أهنا العام واملديرين العامني املساعدين".  
ا إىل األمانة أن تقدم إىل التوصية اليت نّفذهتا اإلدارة. وطلبت اللجنة أيض  التمثيل. ووافق اجمللس على هذه 

عّدت هذه أ  قد ا مبستويات بدل التمثيل وشروطه يف املستقبل. و اقرتاح   2019 دورهتا اليت ستعقد يف مارس/آذار
 الوثيقة بناء على هذا الطلب.

 روط تعيني املدير العام )أي متصلتني بش مسألتنيرح وباالستناد إىل استعراض جلنة املالية هلذه املسألة، مت ط
تعيني املدير  شروطل ااستعراض  جلنة املالية  أجرتالتمثيل وترتيبات السكن اخلاصة باملدير العام(. وسبق أن  بدل
 .2011املعقودة يف مارس/آذار  بعد املائة يف دورهتا الثامنة والثالثني ،املسألتنيهاتني  ، مبا فيهاالعام

 
 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

   ا. وإن جلنة إّن جلنة املالية مدعّوة إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي التوصيات بشأهنا حسب ما تراه مناسب
 :إىل ما يلي املالية مدعّوة بصورة خاصة

يتعّلق ببدل التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين، إىل توصية اجمللس بتحديد  يف ما (أ)
تدخل ، على أن ألمم املتحدةايف أمانة  عتمدةمستويات جديدة لبدل التمثيل تكون مّتسقة مع املستويات امل

 ؛ 2019مايو/أيار  1حّيز التنفيذ يف 
يبات السكن اخلاصة باملدير العام، إىل تقدمي املشورة إىل اللجنة التمثيل وترت ليف ما يتعّلق ببدو  (ب)

الرتتيبات  يفأي تعديالت  إجراءالعامة ملؤمتر املنظمة، عن طريق اجمللس، بشأن ما إذا كان األمر يقتضي 
 احلالية.
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 مقدمة
 FC 170/14، الوثيقة 2018مايو/أيار  25إىل  21استعرضت جلنة املالية يف دورهتا السبعني بعد املائة املعقودة من  1-

أوصت بوقف العمل باآللية احلالية للتسوية كما أهنا   .1"بدل التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين" بعنوان
ا إىل األمانة أن . وطلبت اللجنة أيض  2التلقائية ملستوى بدل التمثيل. ووافق اجمللس على هذه التوصية اليت نّفذهتا اإلدارة

عّدت هذه أ  قد ا مبستويات بدل التمثيل وشروطه يف املستقبل. و اقرتاح   2019تقدم إىل دورهتا اليت ستعقد يف مارس/آذار 
 الوثيقة بناء على هذا الطلب.

 )أي بدلروط تعيني املدير العام متصلتني بش مسألتنيوباالستناد إىل استعراض جلنة املالية هلذه املسألة، مت طرح  2-
، املسألتنيهاتني  ، مبا فيهاشروطا هلذه الاستعراض  جلنة املالية  أجرتالتمثيل وترتيبات السكن اخلاصة باملدير العام(. وسبق أن 

 .2011املعقودة يف مارس/آذار  بعد املائة يف دورهتا الثامنة والثالثني

 بدل التمثيل لنواب المدير العام والمديرين العامين المساعدين 
، ي دفع للموظفني من رتبيت نائب املدير العام )ما يعادل وكيل األمني العام FC 170/14كما هو مبنّي يف الوثيقة  3-

لألمم املتحدة( واملدير العام املساعد )ما يعادل األمني العام املساعد لألمم املتحدة( بدل متثيل لتغطية التكاليف املرتبطة 
ا عليها عملهم. ومبا أن بدل التمثيل ال يغطي كل مصروفات الضيافة املنتظمة، جيوز أيض  جبوانب التمثيل اليت ينطوي 

للموظفني الذين حيصلون على بدل متثيل اسرتداد مصروفات الضيافة الرمسية اخلاصة باملنظمة. وكما هو منصوص عليه يف 
 .3ي تربير وال يدخل يف حساب املعاش التقاعديدليل التعليمات اإلدارية أو التعليمات الداخلية، ال خيضع بدل التمثيل أل

لكن جلنة اخلدمة املدنية الدولية خلصت إىل  ويشّكل بدل التمثيل أحد عناصر شروط اخلدمة يف الفئات العليا. 4-
ا وفق  أن بدل التمثيل ال يقبل املعاجلة على أساس النظام املوحد، وميكن معاجلته بطريقة أفضل من جانب الرؤساء التنفيذيني 

، جرت العادة على أن حتّدد األغذية والزراعة نظمةويف ما يتعلق مب .4هلا  يتبعونلتوجيهات األجهزة الرئاسية للمنظمات اليت
 يف خمتلف أحناء منظومة األمم املتحدة. اليت ال تزال سائدةمستويات بدل التمثيل من قبل جملس املنظمة متاشيا مع املمارسة 

                                                      
1 new.pdf-14-14/FC170-Documents/FC170-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Fin_Comm/FC_170  
بالتايل، مل تدخل أي تعديالت حّيز و . 2018يونيو/حزيران  8إىل  4 يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة املعقودة من اتالتوصي هذه اجمللس أّيد  2

 .  2019يناير/كانون الثاين  1التنفيذ يف 
 عليها ينطوي اليتللممارسة الشائعة يف منظومة األمم املتحدة، يعد بدل التمثيل مسامهة يف التكاليف املّتصلة جبوانب التمثيل  اوفق   خاصة، بصورة  3

اإليصاالت، والنسبة بني الضيوف من  على بسبب عوامل من قبيل عدم إمكانية احلصول رتدعمل كبار املسؤولني )مثل مصروفات الضيافة اليت ال تس
ثل العادة املتبعة، ال املوظفني ومن غري املوظفني، واملرطبات املخصصة، والنقل من الوظيفة وإليها، واخلدمات اجملانية، واالتصاالت اهلاتفية، وغريها(. وتتم

وعات على شكل مبلغ مقطوع ال حيتاج إىل تربير، وبطبيعة احلال، ال منظومة األمم املتحدة، يف تغطية هذه املدف خمتلف أحناء بل املمارسة السائدة يف
قات، مثل يدخل يف حساب املعاش التقاعدي. وخيتلف هذا املفهوم عن مفهوم "الضيافة". وجيوز لكبار املسؤولني من خمتلف اإلدارات اسرتداد بعض النف

 .وسوى ذلك ،املشاركني يف االجتماعات أو وجبات الطعام أو استضافة الزّوار،
 .الدولية املدنية اخلدمة جلنة قرارات جمموعة ،A/45/30الوثيقة  من 123 الفقرة 4
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، بعد عملية تصويت، 1992جملس املنظمة، يف دورته الثانية بعد املائة املعقودة يف نوفمرب/تشرين الثاين  وقام 5-
. وقّرر اجمللس أيضا أن يتم 5بتعديل مستويات بدالت التمثيل بالنسبة إىل نواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين

 . 6ة، باالستناد إىل النسبة املئوية لتسوية جدول املرتبات األساسية الصافيةبشكل تلقائي يف املستقبل تعديل املبالغ املقدم

ا من وتبلغ معدالت بدالت التمثيل احلالية لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين، املنقحة اعتبار   6-
. ويدفع بدل التمثيل على التوايل سنوياا ي  ا أمريكدوالر   14 982وا ا أمريكي  دوالر   24 267، 2018يناير/كانون الثاين  1

 ا.شهري  

وكما ذكر أعاله، مت وقف العمل بآلية التعديل التلقائي لبدل التمثيل بعد أن نظرت جلنة املالية وجملس املنظمة يف  7-
بلية . وستحال أي تعديالت مستق2019أي تعديالت يف يناير/كانون الثاين  يتم إدخال، وبالتايل مل 2018املسألة عام 

 على مستويات بدالت التمثيل إىل جلنة املالية الستعراضها، حسب االقتضاء، وإىل اجمللس للموافقة عليها.

قرتح مواءمة بدل التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين مع املستويات املطّبقة يف األمم املتحدة، وت   8-
ا األمر. وتبلغ املعدالت املعتمدة يف األمم املتحدة منذ تسعينيات القرن املاضي، ا بآراء جلنة املالية حيال هذوذلك رهن  

 .7دوالر أمريكي يف السنة لألمني العام املساعد 3 000وألمني العام وكيل ادوالر أمريكي يف السنة ل 4000

على شكل  هما يتعّلق بشروط دفع البدل، يقرتح اإلبقاء على النظام احلايل واالستمرار بصورة خاصة يف دفع ويف 9-
 منظومة األمم املتحدة. خمتلف أحناء مبلغ مقطوع شهري ال خيضع للتربير. فهذه هي املمارسة السائدة يف

، بعد موافقة اجمللس عليها 2019مايو/أيار  1ا من ا أن تدخل املعدالت اجلديدة حّيز التنفيذ اعتبار  قرتح أيض  وي   10-
 .2019أبريل/نيسان  12إىل  8يف دورته احلادية والستني بعد املائة املزمع عقدها من 

 املتحدة( مبواءمة مستويات بدل التمثيل مع تلك املعتمدة يف األمم 1وإن جلنة املالية مدعوة إىل التوصية ) 11-
 افظةباحملو ( 2دوالر أمريكي يف السنة لألمني العام املساعد(؛ ) 3 000و ألمني العاموكيل ادوالر أمريكي يف السنة ل 4 000)

التاريخ الفعلي  2019على شروط الدفع احلالية. كما أن جلنة املالية مدعوة إىل توصية اجمللس بأن يكون األول من مايو/أيار 
 لتطبيق املستويات اجلديدة.

                                                      
 دوالر أمريكي يف السنة للمديرين العامني املساعدين. 8000وأمريكي يف السنة لنواب املدير العام  دوالر 13000 ندع آنذاك املستويات حتديد مت 5
 . 102REPCLمن الوثيقة  160 الفقرة أنظر  6
 7 506يف منظمات األمم املتحدة األخرى. على سبيل املثال، منظمة العمل الدولية:  عتمدةامل التمثيل بدل مستويات يف النظربترغب جلنة املالية  قد  7

يف السنة؛ منظمة  اعدينسللمديرين العامني امل( اأمريكي   ادوالر   6 624) اسويسري   افرنك   6 375و( لنواب املدير العام اأمريكي   ادوالر   7 731) اسويسري   افرنك  
منظمة األمم  ؛1962يف السنة منذ عام  اعدينسدوالر أمريكي للمديرين العامني امل 2 600ودوالر أمريكي لنواب املدير العام  3 000الصحة العاملية: 

فرنك  10 000وما فوق؛ االحتاد الربيدي العاملي:  2-دمجة دوالر أمريكي( للموظفني بدر  1 700يورو ) 1 500املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(: 
 .للتمثيل بدالت أي املدين للطريان الدولية املنظمة تدفع وال. العام املدير لنواب السنة يف( اأمريكي   ادوالر   10 025سويسري )
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 لتمثيل وترتيبات السكن الخاصة بالمدير العامبدالت ا
باالستناد إىل االستعراض احلايل، قد ترغب جلنة املالية بتقدمي املشورة بشأن بدل التمثيل وترتيبات السكن اخلاصة   12-

من املادة  7ا للفقرة وفق   ،باملدير العام. ويعرض هذا االقرتاح على جلنة املالية يف إطار سلطتها الدستورية ملساعدة اجمللس
الضمنية لتقدمي املشورة بشأن شروط تعيني املدير العام. وجتدر  تها، وسلط8من الالئحة العامة للمنظمةوالعشرين السابعة 

 2011.9قاما باستعراض مماثل عام  ،واجمللس بعدها ،اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن جلنة املالية

لالئحة العامة للمنظمة على ما يلي: "حيدد املؤمتر شروط تعيني املدير العام، من ا 37من املادة  4وتنص الفقرة  13-
مبا يف ذلك املرّتب واملكافآت األخرى املرتبطة باملنصب، مع مراعاة التوصيات اليت تصدرها اللجنة العامة. وت درَج هذه 

من املادة  2الفقرة  الفقرة الفرعية )ي( من وتنص الشروط يف عقد يوقع عليه املدير العام ورئيس املؤمتر نيابة عن املنظمة."
 لالئحة العامة للمنظمة أيضا  على أن اللجنة العامة تقدم التوصيات للمؤمتر بشأن شروط تعيني املدير العام.من ا 10

 بدل التمثيل الخاص بالمدير العام 

وكان املستوى السنوي لبدل التمثيل اخلاص يستخدم بدل التمثيل حبسب تقدير املدير العام لتأدية مهامه الرمسية.  14-
ويعتمد مستوى بدل التمثيل نفسه يف  1991.10يناير/كانون الثاين  1دوالر أمريكي منذ  50 000باملدير العام يبلغ 

 .11الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

كان ينبغي مراجعة املستوى احلايل لبدل التمثيل، مع اإلشارة تقدمي املشورة بشأن ما إذا  يف وقد ترغب جلنة املالية  15-
من  4ا للفقرة إىل أنه من صالحيات املؤمتر أن يتخذ قرارا  هبذا الشأن بناء على توصية اللجنة العامة، وذلك وفق  

 الئحة العامة للمنظمة.ل 37 املادة

                                                      
وبصورة خاصة،  ."للمنظمة املالية اإلدارة على الرقابة يف اجمللس تساعد"من الالئحة العامة للمنظمة على أن جلنة املالية  27من املادة  7الفقرة  تنص  8

 تعيني وشروط مرتبات جداول بشأن الدولية املدنية اخلدمة جلنة وتوصيات العام املدير اقرتاحات يف"تنظر تنص الفقرة الفرعية )ص( على أن جلنة املالية 
 ..."املوظفني

  FC 138/25، http://www.fao.org/3/ma383a/ma383a.pdfالوثيقة  نظراجلنة املالية آنذاك استعراضا  مفصال  لشروط تعيني املدير العام؛  أجرت 9
 قدرهعلى بدل متثيل سنوي  1967لذي اعتمده املؤمتر عام على النحو التايل. نص قرار التعيني ا 1967مستوى بدل التمثيل منذ عام  تطّور 10

 ،1975(. ويف عام 32/71دوالر أمريكي )قرار املؤمتر  12 500رفع املؤمتر هذا املستوى إىل  ،1971(. ويف عام 31/67دوالر أمريكي )قرار املؤمتر  10 000
 1977إىل مستوى بدل التمثيل املعتمد يف منظمات أخرى، وافق املؤمتر عام  ادوالر أمريكي. ونظر   15 000املؤمتر بدل التمثيل السنوي جمددا  إىل  رفع

رفع املؤمتر بدل التمثيل  ،1981(. ويف عام 28/77)قرار املؤمتر  1977يناير/كانون الثاين  1من  ادوالر أمريكي اعتبار   20 000على زيادة إضافية إىل 
حدد املؤمتر بدل التمثيل السنوي عند  ،1987(. ويف عام 19/81)قرار املؤمتر  1981ير/كانون الثاين ينا 1 دوالر أمريكي اعتبارا  من 24 000السنوي إىل 

أبقى املؤمتر  ،1993. ويف عام 1991يناير/كانون الثاين  1دوالر أمريكي اعتبارا  من  50 000( ومت رفعه إىل 22/87)قرار املؤمتر  10دوالر أمريكي 40 000
 دوالر أمريكي. 50 000على مستوى بدل التمثيل السنوي من دون تغيري عند 

املنظومة متباينة إىل حد كبري. ولكن تبلغ بدالت التمثيل يف الوكاالت اليت يوجد مقرها يف  خمتلف أحناء يف التمثيل بدل مبستويات اخلاصة احلالة تعد 11
  روما املستوى األعلى.

http://www.fao.org/3/ma383a/ma383a.pdf
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 ترتيبات السكن الخاصة بالمدير العام
ير العام، تستأجر املنظمة مباشرة املسكن الالئق دلقرار التعيني وملا جاء يف العقد املربم بني رئيس املؤمتر وامل اوفق   16-

هذا هو  من دفع إعانة اإلجيار. و املرتتّبة على ذلك، بدال   صروفاتليكون مقر اإلقامة الرمسي للمدير العام، وتتكفل بدفع امل
 . 1995منذ عام  التدبري املعتمد

املدير العام املساعد، إدارة اخلدمات املؤسسية، بالنيابة عن وعقد اإلجيار هو عقد رمسي تربمه املنظمة ويوقّعه  17-
املنظمة اليت تديره بصورة كاملة. وال ينبغي أن تتخطى القيمة اإلمجالية اليت تغطيها املنظمة 000 180 يورو سنوي  ا حسب 
ما قرره املؤمتر عام 2011. ولكن املستوى احلايل الفعلي للمصروفات أدىن بكثري من هذا احلد األقصى. بالفعل، منذ 
 يناير/كانون الثاين 2012، مت التوفري بشكل متواصل وواع يف املصروفات الفعلية، األمر الذي أدى إىل إنفاق حوايل

يف املائة فقط من املصروفات املأذون هبا. بناء على ذلك، قد ترغب جلنة املالية بتقدمي املشورة بشأن ما إذا كان ينبغي  50
 لمصروفات.ل احلد األقصىتعديل 

عقد إجيار مسكن  إبقاءتقدمي املشورة إىل اللجنة العامة بشأن ما إذا كان ينبغي يف ا وقد ترغب جلنة املالية أيض   18
 ا تربمه املنظمة، مع مراعاة املالحظات التالية:ا رمسي  املدير العام عقد  

إداري ثقيل على املنظمة )فقد حتتاج شقة سكنية إىل الصيانة يف  ءإدارة عقد ما عب يرتتب عنقد  (أ)
إدارة اخلدمات املؤسسية(. وميكن النظر يف إعادة العمل باملمارسة وقت تبذل فيه اجلهود خلفض عدد املناصب يف 

اليت كانت مّتبعة يف املاضي يف املنظمة، واليت ال تزال قائمة يف بعض املنظمات األخرى، حيث يقوم املدير العام 
بتوقيع عقد اإلجيار بامسه ويكون مسؤوال   عن إدارته. وتقدم أمانة املنظمة الدعم املناسب يف التفاوض على عقد 
اإلجيار بغية احملافظة على مركز املدير العام وحصاناته، مع اإلشارة إىل أنه قد يكون من الصعب التفاوض على 
هذه الشروط وتنفيذها )كما يّتضح من جتربة املنظمة بني عامي 1993 و1995(. وتوفّر األمانة أيض  ا الدعم 

 املعتاد يف ما يتعّلق مبسائل من قبيل األمن؛
املدير العام بدل سكن يساوي اإلجيار الفعلي  على أن يتلقىجرت العادة ، 1995و 1988وبني عامي  (ب)

ا يف واملصروفات ذات الصلة، وكانت الرتتيبات اإلدارية تتخذ مباشرة من قبله. وهذه هي املمارسة املتبعة حالي  
 برنامج األغذية العاملي؛

 .12ة األمم املتحدةوختتلف املمارسة املتعّلقة بسكن الرؤساء التنفيذيني بني منظمة وأخرى يف منظوم (ج)

                                                      
 الربيدي االحتاد الزراعية، للتنمية الدويل الصندوق املتحدة،)األمم  املنظمة وتتحمل التنفيذي للرئيس مفروش مسكن توفري يتم احلاالت بعض يف 12

من دفع إعانة اإلجيار عن طريق  بدال   كامال    اإلجيار أخرى منظمات وتغطي. األخرى العادية التشغيل وتكاليف واملرافق الصيانة تكاليف( العاملي
ملستحقات النظام املوحد، إما على شكل  ااستحقاقات عينية )منظمة العمل الدولية(. ويف حاالت أخرى، تدفع املنظمة إعانة إجيار أو بدل سكن وفق  

ملؤشر سعر املستهلك احمللي(.  اوفق   اسنوي   البدل لتعدي يتم حيث الذرية للطاقة الدولية الوكالةو مبلغ مقطوع أو على أساس شهري )منظمة الصحة العاملية 
 األمم مبنظمة يتعّلق ما ويف. سنوي أساس على تعديله يتم يورو 59 000ويف ما يتعّلق مبنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، فإهنا توّفر بدال  وقدره 

 .صلة ذات وتكاليف إجيار رسوم فرض دون من التنفيذي الرئيس بتصّرف املنظمة متلكها سكنية شقة توضع والثقافة، والعلم للرتبية املتحدة
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 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

ا. وإن جلنة إّن جلنة املالية مدعّوة إىل استعراض هذه الوثيقة وإىل تقدمي التوصيات بشأهنا حسب ما تراه مناسب   19-
 :إىل القيام مبا يلي املالية مدعّوة بصورة خاصة

 يتعّلق ببدل التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين: يف ما 

توصية اجمللس بتحديد مستويات جديدة لبدل التمثيل تكون مّتسقة مع املستويات املطّبقة يف أمانة  (1)
 ؛2019مايو/أيار  1تدخل حّيز التنفيذ يف ، على أن ألمم املتحدةا

 لسكن اخلاصة باملدير العام:التمثيل وترتيبات ا يف ما يتعّلق ببدل 

 إجراءتقدمي املشورة إىل اللجنة العامة ملؤمتر املنظمة، عن طريق اجمللس، بشأن ما إذا كان األمر يقتضي  (2)
 الرتتيبات احلالية. يفأي تعديالت 


