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  من جدول األعمال املؤقت٦البند 

   
 شؤون العاملني

 
 دير العامتقرير من امل

  
يقـّدم هـذا الـتقرير معلومـات عـن تركيـبة املوظفـني وعـن الـتطّورات يف النظام املوّحد وعن التعديالت يف النظام االداري                           

وهـو يدعـو اجمللـس إىل اختـيار عضـو واحـد ميـثّل اهليـئة التشـريعية لليونـيدو يف جلـنة املعاشات التقاعدية ملا تبقّى من                   . لـلموظفني 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني 

  
 احملتويات

 
  الفقرات الصفحة

 الفصل   
.................................................تركيبة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا                          ٦-١ ٢ -أوال 
...............................................................التطورات يف النظام املوّحد                 ٧ ٢ -ثانيا 
................................................املسائل املتعلقة بالنظام االداري للموظفني                          ١١-٨ ٣ -ثالثا 
...............عاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو                     متثيل اهليئة التشريعية لليونيدو يف جلنة امل                         ١٤-١٢ ٤ -رابعا 
.......................................................االجراء املطلوب من اجمللس اختاذه                      ١٥ ٤ -خامسا 
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  تركيبة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا-أوال
 
 /باصـدار االطـار االداري للموارد البشرية يف حزيران         -١

، حتقّقـت اجنـازات كـبرية فـيما يتعلق بالتوازن           ٢٠٠١يونـيه   
وعــالوة عــلى ذلــك، . والــتوّزع اجلغــرايف املتكافــئاجلنســاين 

أشــار مــراجع احلســابات اخلــارجي يف تقريــره الــذي يشــمل  
 إىل تنفيذ االطار االداري، وال سيما       ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة  

ــنة     ــي احملّسـ ــيار التنافسـ ــراءات االختـ ــيذ إجـ ، IDB.29/3(تنفـ
ــر األشــكال  ). الفصــل الســابع  ــن هــذه   ٦ إىل ١وتوفّ ــاء م  ب

ومـات عـن موظفـي الفـئة الفنـية والفـئات العلـيا،        الوثـيقة معل 
مبـن فـيهم موظفـو املشـاريع املعّيـنون بعقود دولية اعتبارا من              

/ ، قـبل اصدار االطار االداري يف حزيران       ٢٠٠١مـايو   /أيـار 
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٣١، ويف ٢٠٠١يونيه 

وقـد ازدادت نسـبة املوظفني من أفريقيا وكذلك من           -٢
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١خـــالل الفـــترة  آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ   

 ١ يف املائـة عـلى الـتوايل، مثـلما يتبّين يف األشكال          ٣مبقـدار   
وميكـن مالحظـة اخنفاضات طفيفة بنسبة       .  بـاء  ٢ ألـف و   ٢و
 يف املائــة يف املوظفــني مــن أوروبــا الشــرقية وكومنولــث      ١

ــنما     ــرى، بيـ ــدان أخـ ــية وبلـ ــا الغربـ ــتقلة وأوروبـ الـــدول املسـ
ـــ  ــبة املوظفــــني مـ ــية ودول اخنفضــــت نســ ــريكا الالتينــ ن أمــ

 . يف املائة٢الكاريبـي والدول غري األعضاء مبقدار 

ــّين يف الشــكل    -٣ ــلما يتب ــيل يف   ٣ومث ــإن نســبة التمث ، ف
ازدادت بالنسبة ألفريقيا   )  فمـا فـوق    ٥-ف(املناصـب العلـيا     

ــبته      ــا نس ــيا واحملــيط اهلــادئ مب .  يف املائــة لكــل مــنها  ٥وآس
ــات يف  ــة اخنفاضـ ــان مالحظـ ــا  وباإلمكـ ــن أوروبـ ــيل مـ  التمثـ

الشـرقية وكومنولـث الـدول املســتقلة والـدول غـري األعضــاء      
 يف املائـة من أمريكا     ١ يف املائـة لكـل مـنها وبنسـبة           ٢بنسـبة   

ــاض يف      ــة اخنفـ ــن مالحظـ ــنما ميكـ ــبـي، بيـ ــية والكاريـ الالتينـ
.  يف املائـة من أوروبا الغربية وبلدان أخرى        ٤التمثـيل بنسـبة     

فــاض إىل حــاالت إهنــاء خدمــة   وميكــن أن يعــزى هــذا االحن 
 .املوظفني من خالل التناقص الطبيعي بصورة رئيسية

 زيـادة مـلحوظة يف عدد موظفات   ٤ويظهـر الشـكل      -٤
 يف ٩الفــئة الفنــية مــن أفريقــيا وآســيا واحملــيط اهلــادئ بنســبة  

ــنها   ــة لكــل م ــن    . املائ ــية م ــئة الفن ــات الف ــدد موظف وازداد ع
 يف ٥ســتقلة بنســبة  أوروبــا الشــرقية وكومنولــث الــدول امل   

 ٤أمـا التمثـيل من املناطق األخرى فقد اخنفض بنسبة           . املائـة 
 يف املائـة من     ١٦يف املائـة مـن أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي و           

 يف املائة من الدول     ٢أوروبـا الغربـية وبلـدان أخـرى وبنسبة          
 .غري األعضاء

ــكل   -٥ ــّين الشــ ــيمي  ٥ويبــ ــاين واالقلــ ــتوّزع اجلنســ  الــ
 إىل  ٢٠٠١مايو  /وظفـني الفنـيني العاديـة من أيار       لتعييـنات امل  

ومن أصل امجايل التعيينات، كان هناك      . ٢٠٠٤يولـيه   /متـوز 
 يف املائـة من الذكور؛ وكان       ٥٨ يف املائـة مـن االنـاث و        ٤٢

 يف املائة من االناث من موظفي الفئة الفنية من    ١٣قـد ُعـّين     
وبا  يف املائـة مـن الذكور من أور        ٣١آسـيا واحملـيط اهلـادئ و      
 .الغربية وبلدان أخرى

 بـاء مقارنة اقليمية بني      ٦ ألـف و   ٦ويقـّدم الشـكالن      -٦
مايو / أيار ٣١اخلـرباء االستشاريني املعّينني بعقود دولية حىت        

ومثلما سيالحظ، كانت   . ٢٠٠٤يولـيه   / متـوز  ٣١ و ٢٠٠١
ــدان أخــرى، يف     ــية وبل ــا الغرب ــوز٣١حصــة أوروب ــيه / مت يول

وميكـــن مالحظـــة  ). ئـــة يف املا٦٢(، هـــي األعـــلى  ٢٠٠٤
زيــادات يف حصــة آســيا والكاريــبـي والــدول غــري األعضــاء   

 .واخنفاضات يف حصص املناطق األخرى
  

  التطورات يف النظام املوّحد-ثانيا
 
، فإن جلنة اخلدمة    IDB.27/16وفقا ملا ورد يف الوثيقة       -٧

املدنـية الدولـية تعكـف حالـيا، بتكلـيف مـن اجلمعـية العامة،               
 نظـام املرتـبات واالستحقاقات يف املنظمات        عـلى اسـتعراض   

ــم املــتحدة     ــنظام املوّحــد لألم ــتابعة لل ــذا الســياق،  . ال ويف ه
اسـتحدثت جلنة اخلدمة املدنية الدولية نظاما جديدا ومبّسطا         
لتقيـيم الوظـائف يف املـنظمات الـتابعة للـنظام املوّحـد، سرى        

ــبارا مــن   ــه اعت ــثاين ١مفعولـــ ــناير / كــانون ال  وقــد. ٢٠٠٤ي
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احـــتفظ الـــنظام اجلديـــد بـــالقدرة عـــلى تقيـــيم الوظـــائف يف 
ــئات العمــل      ــيما جيّســد طــابع بي ــنظمات ف خمــتلف املهــن وامل
اجلديـدة كـزيادة التشـديد، عـلى سـبيل املثال، على االبتكار             
وبـــناء الشـــراكات والتشـــديد بدرجـــة أقـــل عـــلى التسلســـل 

وال يهـدف الـنظام اجلديد لتقييم الوظائف        . اهلـرمي االداري  
 تغـيري هـياكل الرتـب، بل يستتبع عملية تستند إىل اثبات             إىل

ويـرمي باألحـرى إىل تقيـيم الوظائف باستخدام         . الصـالحية 
ــة  ــثر حداثـ ــايري أكـ ــميم   . معـ ــبة لتصـ ــئ بالنسـ ــاه الناشـ واالجتـ

ــنظام املوّحــد هــو أكــثر تركــيزا عــلى نواتــج      الوظــائف يف ال
لعمل الوظـائف وتأثريهـا وتوجـيه الزبائن واملسامهة يف إطار ا          

ــيادي   ــدور الق ــاعي وال ــنهج    . اجلم ــك، أن ال ــن ذل ــم م واأله
ــاءة وادارة األداء   ــتطوير الكف ــباطا ب ــر ارت ــد يوفّ وبعــد . اجلدي

قـيام اليونـيدو باملشـاركة يف نظـام اثـبات الصالحية يف السنة       
املاضــية، بــدأت باعــتماد نظــام تقيــيم الوظــائف هــذا األكــثر  

 .فعالية
  

 ام االداري للموظفني املسائل املتعلقة بالنظ-ثالثا
 

 املقاييس الفنية
 
 ٥٤ تقضي املادة    .التذيـيل جيم من النظام االداري      -٨
ــتقاعدية     ) ب( ــنظام األساســي لصــندوق املعاشــات ال ــن ال م

ملوظفـــي األمـــم املـــتحدة بوجـــوب تعديـــل جـــدول األجـــور 
الداخلـة يف حسـاب املعاشات التقاعدية للفئة الفنية والفئات          

خ الذي يعّدل فيه صايف أجور املوظفني       العلـيا يف نفـس التاري     
وبناء على . الذيـن يعملـون يف نـيويورك وبالنسبة املئوية ذاهتا        

هــذا احلكــم، أصــدرت جلــنة اخلدمــة املدنــية الدولــية جــدوال  
مـــنقحا لألجـــور الداخلـــة يف حســـاب املعاشـــات الـــتقاعدية 

وقد . ٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلـول ١يسـري مفعولـــه اعتـبارا مـن      
ملــنقّح يف التذيــيل جــيم مــن الــنظام االداري  أصــدر اجلــدول ا

 .ملوظفي اليونيدو ويرد يف التذييل ألف هلذه الوثيقة
  

 املرتبات احمللية
 
يقضي     . التذييل ألف للنظام االداري للموظفني -٩

مبدأ فليمنغ بأن تكون أجور موظفي اخلدمة العامة وسائر                          
شروط خدمتهم مضاهية ألفضل ما هو معروض يف مركز                                  

 من    ١٩٤٩وقد ذُكر هذا املبدأ ألول مرة يف عام                         . ل العم
جانب هيئة خرباء معنية باألجور أنشأهتا اجلمعية العامة                                      
لألمم املتحدة، وهو ميثّل حجر الزاوية يف املنهجية اليت                              
اتبعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف اجراء االستقصاءات                                  

ليمنغ، ينص        واستنادا إىل مبدأ ف         . اخلاصة باملرتبات احمللية             
من النظام األساسي للموظفني على أن                        ) أ  (٥-٦البند   

حيّدد املدير العام سلَّم مرتبات موظفي فئة اخلدمة العامة                            "
والفئات املتصلة هبا على أساس أفضل شروط التوظيف                                 
السائدة يف مقر العمل، ومع أخذ توصيات جلنة اخلدمة                         

 املعتمدة لدى       ووفقا للمنهجية       ". املدنية الدولية يف االعتبار          
جلنة اخلدمة املدنية الدولية، واليت تأخذ يف االعتبار تغّيرات                              

 شهرا،     ١٢أسعار املستهلك ومؤّشرات األجور على مدى                          
وبالتشاور مع املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا، نفذ املدير                                       

 تعديال مؤقّتا         ٢٠٠٤أبريل     / نيسان     ١العام، اعتبارا من          
.  يف املائة     ١,٦٦ة العامة قدره        لسلَّم مرتبات موظفي اخلدم            

 .ويرد اجلدول املنقّح يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة                       
  

 اآلثار املالية
 

تـبلغ اآلثـار املالية للجدول املنقّح لألجور الداخلة يف           -١٠
ما يزيد  ) الفئة الفنية وما فوقها   (حسـاب املعاشات التقاعدية     

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يـــورو لفـــترة الســـنتني   ٤٥٢ ٢٠٠عـــلى 
وفيما . ٢٠٠٣ يـورو ملـدة أربعة شهور يف عام          ٧٤ ٩٠٠ و

خيـص تـأثري الـتعديل املؤقّـت ملرتـبات اخلدمة العامة فإنه يبلغ              
وبالنسبة للتكاليف .  يـورو لفـترة السنتني احلالية      ٣٩٤ ٢٠٠

االضــافية، فإنــه جيــري اســتيعاهبا ضــمن حــدود امليزانــية الــيت   
 .وافقت عليها الدول األعضاء
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 ملتعلقة بالنظام االداري للموظفنياملسائل األخرى ا
 
 بغــية .التذيــيل زاي مــن الــنظام االداري لــلموظفني -١١

تبسـيط االجـراءات وترشـيد وقـت املوظفني يف جتهيز ُسلَف            
 ١٠٠السـفر، ميـنح املوظفـون املـأذون هلـم بالسـفر مـا نسبته         

وقد ُنقّحت السياسة السابقة اليت     . يف املائـة من ُسلّف السفر     
ــد   ــنص عــلى تق ــلّف الســفر لتصــبح    ٨٠مي ت ــة مــن ُس  يف املائ

 يف املائـة، وذلـك مـن أجـل خفـض التكالـيف االدارية               ١٠٠
ويرد التعديل . لتجهـيز خمـتلف املعامالت ذات الصلة بالسفر      

ــيقة   ــرد الفقــرات  . ذي الصــلة يف املــرفق الثالــث هلــذه الوث وت
احملذوفــــة بــــني معقوفــــتني بيــــنما وضــــعت خطــــوط حتــــت 

 .التعديالت
  

 ثيل اهليئة التشريعية لليونيدو يف مت-رابعا
 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو

 
عقدت جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو،                        -١٢

ستة    ) ٣٧-م /١-يف مقّرره م ع       (اليت أنشأها املؤمتر العام           
 واجتماعني خالل الفترة من                ٢٠٠٣اجتماعات يف عام          

 .٢٠٠٤أغسطس       /يناير إىل آب       /كانون الثاين      

وقد انتخب املؤمتر العام يف دورته العاشرة العضوين                     -١٣
والعضوين املناوبني التالني يف جلنة املعاشات التقاعدية لفترة                               

 ):٢٠-م /١٠-م ع    (٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني     
 

السيد سيدريك يانسنس دي بيستهوفن   :العضوان
 )بلجيكا(

جنوب (سينغايف . ل. السيد ملوالمي م   
 )افريقيا

 )كرواتيا(السيدة فيسنا فوكوفيتش  :ن املناوبانالعضوا

 )اهلند(السيد تامنايا الل    
 

ويف نفــس املقــّرر، أذن املؤمتــر العــام لــلمجلس بــأن       -١٤
يشـرع يف انـتخابات لشغل أي من املناصب املذكورة أعاله           
قــد يصــبح شــاغرا قــبل أن يعقــد املؤمتــر العــام دورتــه احلاديــة 

 شـاغرا بالنظر ألن مهمة    وقـد أصـبح أحـد املناصـب       . عشـرة 
يف البعثة  ) بلجيكا(السـيد سـيدريك يانسنس دي بيستهوفن        

/  آب٣١الدائمـــة لبلجـــيكا لـــدى اليونـــيدو قـــد انتهـــت يف  
وبالـــتايل، رمبـــا يـــوّد اجمللـــس مباشـــرة      . ٢٠٠٤أغســـطس  

انــتخاب عضــو لذلــك املنصــب ملــا تــبقّى مــن فــترة شــغل         
 .املنصب، وفقا ملقّرر املؤمتر العام

  
  االجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-خامسا

 
رمبا يوّد اجمللس أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرر                         -١٥

 :التايل 

 :إن جملس التنمية الصناعية             " 

حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                    )أ "( 
IDB.29/15 ؛ 

يالحــظ الــتعديالت املدخلــة عــلى التذيــيالت    )ب"( 
 للموظفني؛ألف وجيم وزاي من النظام االداري 

ــام م ع   )ج"(  ــر العـ ــّرر املؤمتـ ــا ملقـ  ٢٠-م/١٠-وفقـ
، ينتخب العضو التايل للجنة املعاشات التقاعدية       )ج(الفقـرة   

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ملوظفي اليونيدو ملا تبقى من فترة السنتني 

 ."')البلد(العضو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ '
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 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١قر واملكاتب امليدانية حبسب املنطقة،  موظفو الفئة الفنية يف امل-١الشكل 
 )بالنسبة املئوية(

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موظفو الفئة الفنية يف املقر واملكاتب امليدانية- ألف٢الشكل 
 ٢٠٠١مايو / أيار١حىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia and the Pacific
13%

Africa
14%

Western Europe and 
Others
44%

Eastern Europe
 and NIS 

13%

Latin America and  the 
Caribbean 

11%

Non-Member States
5%

 أمريكا الالتينية والكاريبـي
١١%  

 أوروبا الشرقية والدول
  %١٣املستقلة حديثا 

أوروبا الغربية وبلدان أخرى
٤٤%  

 أفريقيا
 آسيا واحمليط اهلادئ  %١٤

١٣%  

 ألعضاءاالدول غري 
٥%  

٤٤

13
16

14
17

11
9

13 12

44 43

5
3

Asia and the
Pacific

Africa  Latin
America and 
the Caribbean 

Eastern
Europe and

NIS 

Western
Europe and

Others

Non-Member
States

All Professional staff as at May  2001

All Professional staff as at July 2004

 الدول غري
 ألعضاءا

٢٠٠١مايو /مجيع املوظفني الفنيني حىت أيار

٢٠٠٤يوليه /ظفني الفنيني حىت متوزمجيع املو

أوروبا الغربية
وبلدان أخرى

أوروبا الشرقية
والدول املستقلة

 ديثاح

 أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

 آسيا واحمليط
 ئاهلاد

 أفريقيا

٣
٥

٤٣٤٤

١٢١٣
٩١١

١٧ 
١٤ 

١٦
٤٤
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 امليدانية موظفو الفئة الفنية يف املقر واملكاتب - باء٢الشكل 
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١حىت 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  مقارنة نسب توّزع كبار املوظفني الفنيني يف املقر واملكاتب امليدانية،-٣الشكل 
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١حبسب املنطقة، 

 )بالنسبة املئوية(
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia and the Pacific
16%

Africa
17%

Western Europe and 
Others
43%

Non-Member States
3%

Eastern Europe 
and NIS 

12%

Latin America and  the 
Caribbean 

9%

آسيا واحمليط اهلادئ
١٦%  

 الدول غري األعضاء
أوروبا الغربية وبلدان أخرى  %٣

٤٣%  

مريكا الالتينية والكاريبـيأ
أوروبا الشرقية وكومنولث  %٩

  %١٢الدول املستقلة 

 أفريقيا
١٧%  

10

15 15

20

12
11 12

10

46
42

5
3

Asia and and  the
Pacif ic

Africa  Latin America and 
the Caribbean

Eastern Europe
and NIS

Western Europe
and Others

Non-Member
States

P5 and above as at May 2001

P5 and above as at July 2004

٥

٢٠٠١مايو / وما فوقها حىت أيار٥-ف
٢٠٠٤يوليه / وما فوقها حىت متوز٥-ف

 الدول غري
 األعضاء

أوروبا الغربية
 وبلدان أخرى

أوروبا الشرقية
وكومنولث 
 الدول املستقلة

أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

 آسيا واحمليطأفريقيا
 اهلادئ

٣

٤٢

٢٠ 

٤٦

١٥ ١٠١٢١١١٢١٥ 
١٠ 
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6

15 13

22

13 9

2
7

60

44

6 4

Asia and the
Pacif ic

Africa  Latin America
and  the

Caribbean 

Eastern Europe
and NIS 

Western Europe
and Others

Non-Member
States

As at May 2001                

As at July 2004

13 13
10

8
2 2

6
4

12

31

42

58

Asia and the
Pacif ic

Africa  Latin America and
the Caribbean

Eastern Europe
and NIS 

Western Europe
and Others

Non-Member
States

Female  
Male  

  مقارنة نسب توّزع املوظفات الفنيات يف املقر واملكاتب امليدانية-٤الشكل 
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١ املنطقة، حبسب

 )بالنسبة املئوية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١ التعيينات العادية يف الفئة الفنية حبسب التوّزع اجلنساين، -٥الشكل 
 )بالنسبة املئوية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٠١مايو/حىت أيار
٢٠٠٤يوليه/حىت متوز

 الدول غري
 األعضاء

أوروبا الغربية
 وبلدان أخرى

أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول

 املستقلة

أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

 آسيا واحمليطأفريقيا
 اهلادي

٧ ٤٦

٤٤

٦٠

٢
٩ 

١٣
٢٢ 

١٥ ١٣ 

٦ 

الدول غري
 األعضاء

أوروبا الغربية
 وبلدان أخرى

أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول 

 املستقلة

أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

 آسيا واحمليطأفريقيا
 اهلادئ

إناث
ذكور

٥٨

٤٢

٣١

١٢١٣١٣ ١٠
٤٦٢٢ 

٨ 
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Asia and the 
Pacific 

7%

Western Europe 
and Others 

58%

Eastern Europe
  and NIS 

11%

Africa 
10%

Latin America 
and  the 

Caribbean 
8%

Non-Member 
States

6%

Non-Member 
States

8%

Latin America 
 and  the 

Caribbean 
7%

Africa 
6%

Eastern Europe 
and NIS 

8%

Western Europe
  and Others 

62%

Asia and the 
Pacific 

9%

  اخلرباء االستشاريون املعّينون بعقود دولية، حبسب املنطقة- ألف٦الشكل 
 ٢٠٠١مايو / أيار٣١حىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخلرباء االستشاريون املعّينون بعقود دولية، حبسب املنطقة- باء٦الشكل 
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١حىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوروبا الشرقية وكومنولث
  %١١ستقلة الدول امل

أفريقيا
 الدول غري األعضاء  %١٠

٦%  

بلدان أخرىأوروبا الغربية و
٥٨%  

أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

٨%  

آسيا واحمليط اهلادئ
٧%  

أوروبا الشرقية وكومنولث
  %٨الدول املستقلة 

أفريقيا
٦%  

 الدول غري األعضاء
٨%  

أوروبا الغربية وبلدان أخرى
٦٢%  

أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

٧%  

آسيا واحمليط اهلادئ
٩%  
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 املرفق األول
 التذييل جيم

 جدول األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا
 )اعدي واملسامهات يف صندوق املعاشاتألغراض حساب استحقاقات املعاش التق(

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ١اعتبارا من 

 الدرجات
اخلامسة 
 عشرة

الرابعة 
 عشرة

الثالثة 
 عشرة

الثانية 
 عشرة

احلادية 
 الرتبة األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة عشرة

         ٤٠٨ ٢٠٢ ٢٧٩ ١٩٨ ١٤٩ ١٩٤ ٠٢٢ ١٩٠ ٨٩٢ ١٨٥ ٧٦٠ ١٨١  ٢-مد

      ١٩٢ ١٩٣ ٥٦٨ ١٨٩ ٩٣٨ ١٨٥ ٣٠٨ ١٨٢ ٧٥٢ ١٧٨ ٣٦٤ ١٧٥ ٩٨٢ ١٧١ ٥٩٦ ١٦٨ ٢٠٧ ١٦٥  ١-مد

  ٢٦١ ١٧٢ ١٧٢ ١٦٩ ٢٨٥ ١٦٦ ٤٠٢ ١٦٣ ٥٢١ ١٦٠ ٦٤٣ ١٥٧ ٧٥٨ ١٥٤ ٨٧٧ ١٥١ ٩٩٨ ١٤٨ ١١٧ ١٤٦ ٢٣٣ ١٤٣ ٣٥٣ ١٤٠ ٤٧٢ ١٣٧  ٥-ف

٠٥٦ ١٥١ ٢٧٩ ١٤٨ ٥٠٥ ١٤٥ ٧٣٥ ١٤٢ ٩٥٢ ١٣٩ ١٨٠ ١٣٧ ٤٠٨ ١٣٤ ٦٣٦ ١٣١ ٨٥٩ ١٢٨ ٠٨٥ ١٢٦ ٣١٤ ١٢٣ ٥٣٥ ١٢٠ ٧٦٣ ١١٧ ٩٩٢ ١١٤ ٢١٤ ١١٢  ٤-ف

٦١٤ ١٢٦ ٠٣٨ ١٢٤ ٤٦٦ ١٢١ ٨٩٢ ١١٨ ٣١٩ ١١٦ ٧٤٧ ١١٣ ١٧٢ ١١١ ٧٠٨ ١٠٨ ٣٥٠ ١٠٦ ٩٩٧ ١٠٣ ٦٤٤ ١٠١ ٢٨٧ ٩٩ ٩٣٧ ٩٦ ٥٨٣ ٩٤ ٢٢٧ ٩٢  ٣-ف

   ٨٢٤ ٩٨ ٧١٧ ٩٦ ٦١٣ ٩٤ ٥٠٨ ٩٢ ٣٩٩ ٩٠ ٢٩٧ ٨٨ ١٩٢ ٨٦ ٠٨٦ ٨٤ ٩٨١ ٨١ ٨٧٥ ٧٩ ٧٧٣ ٧٧ ٦٦٣ ٧٥  ٢-ف

     ١٣١ ٧٧ ٧٥ ١٠٧ ٧٣ ٠٨٤ ٧١ ٠٦٣ ٦٩ ٠٣٦ ٦٧ ٠١٥ ٦٤ ٩٩٠ ٦٢ ٩٦٨ ٦٠ ٩٤٧ ٥٨ ٩١٨  ١-ف
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 املرفق الثاين
 التذييل ألف

  املرتب السنوي االمجايلجدول مرتبات موظفي فئة اخلدمة العامة والفئات املرتبطة هبا، مبّينا
 واألجر االمجايل الداخل يف حساب املعاش التقاعدي واملرتب الصايف بعد

 تطبيق االقتطاع االلزامي من مرتبات املوظفني
 )باليورو(

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١اعتبارا من 

 الدرجات
*الثانية عشرة احلادية عشرة   األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
 االمجايل ٣٠٣ ٢٤ ١١٢ ٢٥ ٩٢١ ٢٥ ٧٣٠ ٢٦ ٥٣٩ ٢٧ ٣٤٨ ٢٨ ١٥٧ ٢٩ ٩٦٦ ٢٩ ٧٧٥ ٣٠ ٥٨٤ ٣١ ٣٩٤ ٣٢ ٢٠٣ ٣٣
 الصايف م ٠٨٨ ٢٤ ٨٦٠ ٢٤ ٦٣٠ ٢٥ ٤٠٠ ٢٦ ١٧٠ ٢٧ ٩٤١ ٢٧ ٧١١ ٢٨ ٤٨١ ٢٩ ٢٥١ ٣٠ ٠٢٢ ٣١ ٧٩٢ ٣١ ٥٦٢ ٣٢

 ١-ع

الصايف غ م ٥١٣ ١٩ ١٣٦ ٢٠ ٧٥٩ ٢٠ ٣٨٢ ٢١ ٠٠٥ ٢٢ ٦٢٨ ٢٢ ٢٥١ ٢٣ ٨٧٤ ٢٣ ٤٩٧ ٢٤ ١٢٠ ٢٥ ٧٤٣ ٢٥ ٣٦٦ ٢٦  
              

 ٢-ع االمجايل ٢٧٩ ٢٨ ٢١٧ ٢٩ ١٥٥ ٣٠ ٠٩٢ ٣١ ٠٣٠ ٣٢ ٩٦٨ ٣٢ ٩٠٥ ٣٣ ٨٤٣ ٣٤ ٧٨١ ٣٥ ٧١٨ ٣٦ ٦٥٦ ٣٧ ٥٩٤ ٣٨
  الصايف م ٨٧٠ ٢٧ ٧٦٣ ٢٨ ٦٥٣ ٢٩ ٥٤٥ ٣٠ ٤٣٧ ٣١ ٣٢٨ ٣٢ ٢١٩ ٣٣ ١٤٧ ٣٤ ٠٨٦ ٣٥ ٠٢٣ ٣٦ ٩٦٢ ٣٦ ٨٩٩ ٣٧
الصايف غ م ٥٧٥ ٢٢ ٢٩٧ ٢٣ ٠١٩ ٢٤ ٧٤١ ٢٤ ٤٦٣ ٢٥ ١٨٥ ٢٦ ٩٠٧ ٢٦ ٦٢٩ ٢٧ ٣٥١ ٢٨ ٠٧٣ ٢٩ ٧٩٥ ٢٩ ٥١٧ ٣٠  
              

 ٣-ع االمجايل ٨٨١ ٣٢ ٩٦٨ ٣٣ ٠٥٥ ٣٥ ١٤٢ ٣٦ ٢٢٩ ٣٧ ٣١٦ ٣٨ ٤٠٣ ٣٩ ٥٠٩ ٤٠ ٦٤١ ٤١ ٧٧٢ ٤٢ ٩٠٣ ٤٣ ٠٣٤ ٤٥
  الصايف م ٢٤٦ ٣٢ ٢٧٧ ٣٣ ٣٥٦ ٣٤ ٤٤٢ ٣٥ ٥٢٦ ٣٦ ٦١٣ ٣٧ ٦٩٩ ٣٨ ٧٨٥ ٣٩ ٨٧٠ ٤٠ ٩٥٦ ٤١ ٠٤٢ ٤٣ ١٢٨ ٤٤
الصايف غ م ١١٨ ٢٦ ٩٥٥ ٢٦ ٧٩٢ ٢٧ ٦٢٩ ٢٨ ٤٦٦ ٢٩ ٣٠٣ ٣٠ ١٤٠ ٣١ ٩٧٧ ٣١ ٨١٤ ٣٢ ٦٥١ ٣٣ ٤٨٨ ٣٤ ٣٢٥ ٣٥  
              

 ٤-ع االمجايل ٢٠٨ ٣٨ ٤٦٥ ٣٩ ٧٥١ ٤٠ ٠٥٩ ٤٢ ٣٦٨ ٤٣ ٦٧٦ ٤٤ ٩٨٤ ٤٥ ٢٩٢ ٤٧ ٦٠٠ ٤٨ ٩٠٨ ٤٩ ٢١٦ ٥١ ٥٢٤ ٥٢
  الصايف م ٥١١ ٣٧ ٧٦٧ ٣٨ ٠٢٥ ٤٠ ٢٨٠ ٤١ ٥٣٧ ٤٢ ٧٩٣ ٤٣ ٠٥٠ ٤٥ ٣٠٦ ٤٦ ٥٦٢ ٤٧ ٨١٩ ٤٨ ٠٧٥ ٥٠ ٣٣١ ٥١
الصايف غ م ٢٢٠ ٣٠ ١٨٨ ٣١ ١٥٦ ٣٢ ١٢٤ ٣٣ ٠٩٢ ٣٤ ٠٦٠ ٣٥ ٠٢٨ ٣٦ ٩٩٦ ٣٦ ٩٦٤ ٣٧ ٩٣٢ ٣٨ ٩٠٠ ٣٩ ٨٦٨ ٤٠  
              

 ٥-ع االمجايل ٥٤٦ ٤٤ ٠٥٨ ٤٦ ٥٧٠ ٤٧ ٠٨٢ ٤٩ ٥٩٥ ٥٠ ١٠٧ ٥٢ ٦١٩ ٥٣ ١٣١ ٥٥ ٦٤٣ ٥٦ ١٥٥ ٥٨ ٦٦٨ ٥٩ ٢٦٥ ٦١
  الصايف م ٦٧٢ ٤٣ ١٢٥ ٤٥ ٥٧٧ ٤٦ ٠٢٩ ٤٨ ٤٨٢ ٤٩ ٩٣٥ ٥٠ ٣٨٧ ٥٢ ٨٤٠ ٥٣ ٢٩٣ ٥٥ ٧٤٦ ٥٦ ١٩٨ ٥٨ ٦٥١ ٥٩
  غ مالصايف ٩٦٤ ٣٤ ٠٨٣ ٣٦ ٢٠٢ ٣٧ ٣٢١ ٣٨ ٤٤٠ ٣٩ ٥٥٩ ٤٠ ٦٧٨ ٤١ ٧٩٧ ٤٢ ٩١٦ ٤٣ ٠٣٥ ٤٥ ١٥٤ ٤٦ ٢٧٣ ٤٧
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 الدرجات

*الثانية عشرة احلادية عشرة   األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
              

 ٦-ع االمجايل ٩٦٥ ٥١ ٧١٤ ٥٣ ٤٦٢ ٥٥ ٢١١ ٥٧ ٩٥٩ ٥٨ ٧٥٩ ٦٠ ٦٣٥ ٦٢ ٥١٠ ٦٤ ٣٨٦ ٦٦ ٢٦١ ٦٨ ١٣٦ ٧٠ ٠١٢ ٧٢
  الصايف م ٨٠١ ٥٠ ٤٨٢ ٥٢ ١٦٣ ٥٤ ٨٤٤ ٥٥ ٥٢٥ ٥٧ ٢٠٧ ٥٩ ٨٨٦ ٦٠ ٥٦٨ ٦٢ ٢٤٩ ٦٤ ٩٣٠ ٦٥ ٦٤٣ ٦٧ ٣٩٢ ٦٩
الصايف غ م ٤٥٤ ٤٠ ٧٤٨ ٤١ ٠٤٢ ٤٣ ٣٣٦ ٤٤ ٦٣٠ ٤٥ ٩٢٤ ٤٦ ٢١٨ ٤٨ ٥١٢ ٤٩ ٨٠٦ ٥٠ ١٠٠ ٥٢ ٣٩٤ ٥٣ ٦٨٨ ٥٤  
              

 ٧-ع االمجايل ٥٨٧ ٦٠ ٧٥٩ ٦٢ ٩٣٢ ٦٤ ١٠٤ ٦٧ ٢٧٧ ٦٩ ٤٤٩ ٧١ ٦٢٢ ٧٣ ٧٩٤ ٧٥ ٩٦٧ ٧٧ ١٣٩ ٨٠ ٣١٢ ٨٢ ٤٨٤ ٨٤
  صايف مال ٠٥٠ ٥٩ ٩٩٦ ٦٠ ٩٤٢ ٦٢ ٨٨٨ ٦٤ ٨٣٣ ٦٦ ٨٥٧ ٦٨ ٨٨١ ٧٠ ٩٠٦ ٧٢ ٩٣٢ ٧٤ ٩٥٦ ٧٦ ٩٨١ ٧٨ ٠٠٦ ٨١
الصايف غ م ٨٠٥ ٤٦ ٣٠٤ ٤٨ ٨٠٣ ٤٩ ٣٠٢ ٥١ ٨٠١ ٥٢ ٣٠٠ ٥٤ ٧٩٩ ٥٥ ٢٩٨ ٥٧ ٧٩٧ ٥٨ ٢٩٦ ٦٠ ٧٩٥ ٦١ ٢٩٤ ٦٣  

 .درجة اخلدمة الطويلة *
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 املرفق الثالث

 التذييل زاي

 السفر يف مهام رمسية
 

 مصروفات الطريق         
 

 .ال تغيري     )ي ي   ( 

 .ال تغيري     )ك ك  ( 
 

 مصروفات سفر متفرقة            
 

 .ال تغيري      )ل ل   ( 
 

 ُسلَف السفر      
 

للموظفني املأذون هلم بالسفر أن يؤّمنوا ألنفسهم أمواال تكفي لسّد كافة املصروفات اجلارية عن طريق                                                )م م ( 
وجيوز أن تدفع للموظف أو ألفراد أسرته سلفة مالية معقولة مقابل مصروفات                                    . [احلصول على سلفة مالية، عند الضرورة                

  ٢٠٠وتعترب السلفة املالية معقولة إذا كانت ال تقلّ عن                         . لة لالسترداد واملأذون هبا مبوجب هذه األحكام                      السفر املقّدرة القاب     
وإذا كان       .  يف املائة من املصروفات املقّدرة القابلة لالسترداد                    ٨٠دوالر من دوالرات الواليات املتحدة وال تزيد على                      

بدل اقامة يعادل املبلغ املدفوع سلفة، فإنه جيوز أن ُيسلَّف رصيد                                     املوظف قد حصل، يف سياق السفر يف مهمة رمسية، على                                 
 يف املائة من بدل االقامة اليومي واملصروفات                       ١٠٠وجيوز أن تدفع سلفة مقدارها                .] املصروفات املقّدرة القابلة لالسترداد               

 .رمسية   األخرى املقّدرة واملأذون هبا مبوجب هذه األحكام للموظف املأذون له بالسفر يف مهمة                                         

 

 

 املصروفات الطارئة ذات الصلة باملرض أو احلوادث أثناء السفر                              
 

 .ال تغيري     )ن ن  ( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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