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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني  ُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةط

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي:  ّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.التك
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 لجنة المالية

واألربعون بعد المائة السادسةالدورة   

9309 األول/تشرين أكتوبر 03-92روما،   

بدل السكن للمدير التنفيذي   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

Jim Harvey السيد 

 رئيس الديوان ومدير مكتب المدير التنفيذي

عالميبرنامج األغذية ال  

 رقم الهاتف: 9339 6513 3906+
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 ملخص

 2007المجلذ  التنفيذذي  لقذرا بدل السكن للمدير التنفيذذي  ممذح دذدن تنفيذذا  يصل/EB.1/17 241 45364. إلذى 

 يو و في السنة.

  لرؤسذذح  ويعيذد المجلذذ  النفذر فذذي الةذذدل مذرس مذذل ممذذ  سذنواس  مذذل مراوذحس أسذذعح  السذذو  والةذد س المدفووذذة

 في  ومح. ألمرىالومح س ا

  وبنح  ولى تحليل السو   وتطةيقح لمؤشر أسعح  المستهلك بحلنسةة للسكن والمح  والكهربذح  والووذون  ومذل مراوذحس

الةد س المدفووة لرئيسي منفمة األغذية والز اوة والصندو  الدولي للتنمية الز اوية  فمن المقتذر  تحديذد بذدل 

 يو و في السنة  بمح في ذلك الخدمحس والمرافق العحمة. 260 000غ بمةل للبرنامجالسكن للمدير التنفيذي 

 

 التوجيهحس المطلوبة من لجنة المحلية

  "المجل   وإورا هح ليوافق وليهحيرجى من لجنة المحلية ن اسة الوثيقة المعنونة "بدل السكن للمدير التنفيذي

 التنفيذي.

 مشروع المشورة

   لجنة المالية في منظمة األغذية توصي للمادة الرابعة عشرة من الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي،  وفقا

"بدل على مشروع القرار على النحو المعروض في الوثيقة يوافق بأن والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج 

 .السكن للمدير التنفيذي"

 

 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 21/22/1121-21روما، 

 

 مسائل أخرى

 من جدول األعمال 31البند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للموافقة 
 التنفيذي للمدير السكن بدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نرتنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذية العاملي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

االتصوال بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 :التن يذيمكتب المدير  الديوان ومديررئيس  J. Harveyالسيد  -2222066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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مشروع القـرار

 

 

 

والمرافوق يوورو فو  السونة بموا فو  ذلوك ال ودماا  362 222التن يوذي بمبلو   ي رر المجلس التن يوذي تحديود بودل السوكن للمودير

أيضوا  البرناام إشعار آدر. وبناء عل  ت دير الم وارر األمنيوة، فسويوفر  وحت  2232أبريل/نيسان  3 من اعتبارا العامة وذلك

 .للبرنام المعداا األمنية الالزمة مع ب ائها ملكا  ويصون

سوونويا بمرشوور أسووعار  مربورووايظوول ( 2لملكيووة  للتكل ووة ال عليووة يظوول تعويضووا  عوون ا( 3السووكن:  وي وورر المجلووس أيضووا أن بوودل

موورة كوول دمووس سوونواا، مووع مراعوواة أسووعار السووو  النظوور فيوو  ( يعيوود مكتووب ذيئووة المجلووس والمجلووس 1التجزئووة فوو  إيااليووا  

 ف  روما.  الوكاالا األدر والبدالا المدفوعة لرؤساء 

 

 

 

 

 

  

                                                      
   الرجوع إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الدورة.ذذا مشروع قرار، ولإلرالع عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج 
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 فو   EB.1/17/2007علو  بودل سوكن المودير التن يوذي بموجوب قورارا  2222وافق المجلس فو  دورتو  السونوية لعوا    -3

 فبراير/شبار، الذي ينص عل  ما يل : 22

والمرافق يورو ف  السنة، بما ذلك ال دماا  323 442بدل سكن المدير التن يذي بمبل   يكونقرر المجلس أن 

 إشعار آدر. غايةإل   2222أبريل/نيسان  3 وذلك اعتبارا من، العامة

ربا   ستمريينبغ  أن و( 2)  للملكيةللتكل ة ال علية  ف  كون  سدادا بدل السكن يستمر( أن 3)وقرر المجلس أيضا: 

مرة كل دمس  في  مكتب ذيئة المجلس والمجلس يعيد النظرأن  ينبغ  أن و( 1بمرشر أسعار التجزئة ف  إيااليا  

 ف  روما. الوكاالا األدر سنواا، مع مراعاة أسعار السو  والبدالا المدفوعة لرؤساء 

ورب ا ل رار المجلس، ومع است دا  قيمة مرشر أبريل/نيسان كأساس، فونن سو ف بودل السوكن يبلو  بعود دموس سونواا   -2

 يورو. 316 122 .32

. وتح ي وا ألغوراا الن واف، ف ود قوورن مرشور أسووعار 2232ويحوين موعود إعوادة النظور بعود دموس سونواا فو  سونة   -1

ياوال  لإلحصواء مون أجول قيواس وم ارنوة معودالا  المسوتهلكين وعوع التجزئة ف  إيااليا بمرشر منسق ألسوعار  المعهود اإلي

رشر المنسق مرشراا فرعية ل ئاا األسعار الم تل ة  والمرشور ال واب بالسوكن التض م ف  االتحاد األوروب . ويشمل الم

م ارنوة بوين الزيواداا الناتجوة عنود تابيوق قويم  3والماء والكهرباء والوقود ذو أذم مرشر ف  ذذا الحالة. ويتضومن الجودول 

 – 2222 توورة أبريل/نيسووان مرشوور أسووعار التجزئووة والمرشوور المنسق/مرشوور السووكن والموواء والكهربوواء والوقووود دووالل ال

 يورو. 323 442 .22، وذلك بناء عل  قيمة أساس ت در بمبل  2232أبريل/نيسان 

: الزيادات في بدل السكن بناء على مؤشر أسعار التجزئة والمؤشر المنسق ألسعار 2الجدول 

 1121-1112المستهلكين/مؤشر السكن والماء والكهرباء والوقود 

 

ف  مرشر أسعار التجزئة 

 إيااليا

 ف  المائة( 32.12)

المرشر المنسق/مرشر السكن 

 والماء والكهرباء والوقود

 ف  المائة( 23.12)

 زيادة المرشر 

 (2232أبريل/نيسان  -2222)أبريل/نيسان 
 يورو 22  866.72 يورو 34  937.12

 بدل السكن الناتج 

 2232ف  أبريل/نيسان 
 يورو 342  306.72 يورو 316 377.12

إل  س ف من ح قيمت   2222ويردي تابيق المرشر المنسق/مرشر السكن الماء والكهرباء والوقود عل  مستوياا سنة   -4

يورو. غيور أن ذوذا ال يأدوذ فو  الحسوبان أن اتجاذواا اإليجوار لمسواكن الدبلوماسويين ت تلوف عنهوا بالنسوبة  342 126 .22

تحليوول  –وذوو  شووركة دوليووة للع وواراا فوو  رومووا  – CBRE شووركة إلوو  البرنااام السووكن. وقوود رلووب لألنووواع األدوور  موون 

. وأيهوور التحليوول أن أسووعار 2232إلوو   2222االتجاذوواا فوو  سووو  الع وواراا فوو  وسووب رومووا بالنسووبة لل توورة الممتوودة موون 

اإليجار ف  حالوة الملكيواا المن  ضوة ال يموة قود ان  ضو ، فو  حوين أن الملكيواا المرت عوة ال يموة حافظو  علو  مسوتوياا 

السوكن والمواء والكهربواء والوقوود فو  حالوة مرشور ويزيد المرشر المنسق/  مماقلة لإليجار دالل السنواا ال مس الماعية.

ف  المائة عن سو  اإليجوار فو  روموا ككول. وبنواء  32و 2بنسبة تتراوح بين  2232-2222المساكن الدبلوماسية ف  ال ترة 
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علووو  المرشووور  –يوووورو  32 222أي  –فووو  المائوووة  8.2علووو  ذوووذا ال وووار ، فووونن األمانوووة ت تووورح تابيوووق تصوووحيح بنسوووبة 

 يورو. 321 826 .22السكن والماء والكهرباء والوقود، بحيث يصبح الس ف المعدل مرشر المنسق/

وقوود أعووادا منظمووة األغذيووة والزراعووة لألمووم المتحوودة والصووندو  الوودول  للتنميووة الزراعيووة النظوور فوو  بوودل السووكن   -2

 يورو ف  السنة. 382 222ل  لرئيسيهما مردرا، فحددت  بمب

ومراعاة ألسعار السو  والبدلين المدفوعين لرئيس  الوكالتين األدريين فو  روموا، فونن األمانوة ت تورح أن تحودد قيموة   -6

 .العامةوالمرافق يورو ف  السنة بما ف  ذلك ال دماا  362 222بمبل   2232األساس بالنسبة لبدل السكن لسنة 
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