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 موجز
 

     اتتعلقىة بأششى ة ةنىة اة مىة ات شيىة      يكمن الغرض من هذه الوثيقة يف إطالع اللجنة على  خرىر اتسىتج ات

والتغىياات  )اجمللىس(  وجملس الصن وق اتشرتك للمعاشات التقاع ية تىوفف  اممىا اتتةى       )اللجنة( ال ولية

 .اليت طرأت عل  شروط ر مة اتوففني، من الفئة الفنية والفئات العليا وكذلك من فئة اة مات العامة

 

 

 ةنة اتاليةالتوجيهات ات لوبة من 
 

 هذه الوثيقة. مبضمونعلمًا  م عو  إىل امرذاللجنة  إن  
 

 املشورة مسودة
 

  جلنة اخلدمة املدنيةة الدوليةة  كل من مؤخرًا  هااعتمدأخذت جلنة املالية علمًا بالتوصيات والقرارات اليت ،

شروط خدمة املوظفني يف الفئة الفنية والفئةات العليةا إىل جانةب مةوظفي فئةة اخلةدمات العامةة         يف ما خيص

 .األمم املتحدة يملشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفا الصندوق جملسو
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 جلنة اخلدمة املدنية الدولية

 

املوحد  تقرير جمموعة العمل  األمم املتحدة استعراض حزمة التعويضات يف نظام

 األجوراملعنية بهيكل 

 

ششىا  ثىال    إ، بباسىتعراض ززمىة التعويضىات   لسىابعة والسىنيعني، ويف مىا يىرتني      قامت اللجنىة يف وورتهىا ا   -1

 التنافسىية واسسىت امة    (2مبىا يف للىك تسىوية مقىر العمى   )      امجىور هيكى    (1جمموعات عمى  معنيىة مبىا يلى : )    

( تق ير زسن اموا  وغاها من اتسائ  اترتني ة باتوارو النيشرية. وشظرت اللجنة رالل وورتها التاسىعة والسىنيعني يف   3)

 يرو تلخىي  عىن اسسىتنتاجات امساسىية للجنىة     و امجورهيك  ب اتعنيةمن جمموعة العم   الوارو ع و من اتقرتزات 

 يف ما يل . 

 

سوف ُتى ر  ززمىة تعويضىات اتىوففني الى وليني يف الفئىات       ويف اترزلة اموىل من هذا اسستعراض اةاري،  -2

 اتهنيىىة والعليىىا فقىى . وسىىيجري اسىىتعراض ززمىىة تعويضىىات اتسىىيولني اتهىىنني الىىوطنيني وفئىىة اةىى مات العامىىة    

 يف مرزلة ثاشية. 

 

 اتعيلني وغا اتعيلني مع ست رواتب

 

 للمعىيلني  ومعى سً  لغا اتعيلني مع ًساليت حت و  ،الرواتبامسا  اتن ق  ورا  اهليكلية احلالية ة ول يكمن  -3

 الىيت حتى و مسىتويات بىرينيية ةتلفىة     النظا الوطنية  مبوجب بعضيف اتمارسات الضرينيية القائمة  ،الصايف الراتبيف 

معاملة اتوففني  الشعور بع م اإلشصاف إزا  ويزي  منالنهج ُيعترب معّق ًا  اعيلني وغا اتعيلني. غا أن هذُتبني اتوففني ا

، وإثىر اتناقشىات بشىأن هىذا     يف سني  ب يلة لالعىرتاف بىالزوا اُتعىال    اللجنةبنا  عل  وبعها العائل . وبالتال  شظرت 

 عل  اتنياوئ الوارو  يف ما يل : اللجنة، وافقت النين 
 

         يف عىني  جيب وبع ج ول موّز  للمرتنيات ةميىع اتىوففني يف الفئىات اتهنيىة والعليىا مىن وون امرىذ

 الوبع العائل  واإلعالة.اسعتنيار 

  اتال  تختلى  اةيىارات على      امثرستنظر أماشة ةنة اة مة ات شية ال ولية يف منالا اة اول وستقّيا

 اتوففني واتنظمات.

  نظىر يف  اسعرتاف بىامزواا اُتعىالني وسىيتا ال   سا  اتقارشة، سيستمر أ يف اتعتم   قواع لاومبا يتماش  مع

 .الرواتبالني ست اتقرتزة يف سياق هيكلية ج ول شك  
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 امساسية/ ال شيا وتع يله الرواتبوبع مستوى ج ول 

 

مت النظىر يف ريىارات   امساسية/ ال شيا لألما اتتة  ،  الرواتبسنييًا تستوى ج ول بو  اتستوى اتنخفض شيف  -4

امساسىية/ الى شيا، وللىك مىن رىالل       الرواتىب رفع مستوى  يفتفضيلها لنهج تزاي ي . وأعربت اللجنة عن عّ   لتع يله

لتكىالي   ربح، لتفاوي امرباح غا اتتوقعة يف مراكز العمى  لات ا أو السار  اة ع مت عيا تسوية مقر العم  عل  أسا  

 .اتتنيعةجرا ات مبوجب اإل الزياو اتنخفضة. وسيتا حت ي  منيلغ 

 

 اتنافع اسجتماعية

 

 بدل الطفل املعال

 

 وافقت اللجنة عل  أشه: -5
 

 لألهلية واتنهجية العامة لتة ي  منيلغ ب ل ال ف  اُتعال. ة احلالياياجيب احلفاف عل  اتع 

 نيىى ل لل فىى  امّول أعلىى  مىىن النيىى ل العىىاوي  يكىىون ال اتوفىى  والىى  وزيىى ، جيىىب أن زىىال كىىان  يف 

 لألطفال اُتعالني.

   والشك  الذي سيتخذهني ل الزوا اتنيلغ اترتني  بسيتا حت ي  مستوى الني ل بع  حت ي. 

 

 املعال من الدرجة الثانية بدل

 

 اتعىىال بىى لقىىررت اللجنىىة التوبىىية باعافظىىة علىى  معىىايا امهليىىة واتنهجيىىة احلاليىىة لتة يىى  منيلىىغ     -6

 من ال رجة الثاشية.

 

 اتنح التعليمية

 

موففني اتغرتبني وترتكز عل  أسا  تقاسا التكىالي  بىني اتنظمىات واتىوففني. وتسى و      ُتتاح اتنح التعليمية لل -7

. وتغّ   اتنةة اترزلة اسبت ائية والثاشويىة والسىنوات   هلا اليت ق  حي و سق  يف اتائة من النفقات اتقنيولة 75اتنظمة 

. ووفق اتنهجية احلالية، خيضع مستوى اتنةة لالسىتعراض كى  سىنتني،    ما بع  التعليا الثاشوي ترزلة امربع اموائ 

 .من قة لات العمالت اتختلفة 15مبا يشم  حت ي  أسق  منفصلة لى 
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 وبع  استعراض توبيات جمموعة العم ، وافقت اللجنة عل  اتنياوئ والتوبيات اتذكور  يف ما يل : -8
 

 اسىتق ا  القىوى العاملىة     لتيسىا ساسيًا من ززمة التعىويض وأوا  مهمىة   ة التعليمية عنصرًا أتشّك  اتنة

 اتتنقلة عاتيًا واحلفاف عليها. 

 بىافية اترتني ىة بتعلىيا    اتغرتبىني على  تغ يىة النفقىات اإل     اهل ف من اتنةة يف مساع   اتوففني يكمنو

 .وطنهارارا  مقرعملها يف  راللأطفاهلا 

  الرجوع إىل بى امقصى  مىن النفقىات اتقنيولىة       احلى  حت ي  جيبوالثاشوي،  وبالنسنية إىل التعليا اسبت ائ

كز العمى  )كمقىار   ابغيا  اتيسسات التعليمية اتناسنية يف مر إساتيسسات التعليمية يف مقر عم  اتوف ، 

 النظىر يف التعليا اةىامع ، جيىب   مثاًل(.وبالنسنية إىل  امسر  هاأن تتواج  فياليت س ميكن  العم  الشاقة

 هج عات  لوبع سق  واز  ي نّيق يف العامل أمجع.ش

 الغايىة مىن    مبا ميّث تغ ية التكالي  اترتني ة منياشر  بتعليا امطفال  وكذلكعملية اإلوارية وبغية تنيسي  ال

فق . وكنتيجة لذلك،  وتكالي  التسجي  اتنةة، جيب مراجعة النفقات اتقنيولة لتشم  مصروفات التعليا

 جيب أن تشه  تكالي  اتنح التعليمية اليت تتكني ها اتنظمات اخنفابًا إمجاليًا.  

 

 مستةقات اإلجازات السنوية

 

احلى   قررت اللجنة التوبية باحلفاف عل  امزكام القائمة اتتعّلقة باإلجازات السنوية وأن تسع  اتنظمىات إىل   -9

 مىن رىالل تشىجيع اتىوففني على  أرىذ إجىازاتها       أيام اإلجازات السنوية غا اتستخ مة إىل أقص  ورجىة   تكّ   من

 بشك  منتظا.

 

 والني ست الشهرية اترتني ة بالوبع اممينشقات مقر العم  اةابة مبقات اتستة

 

عنابر شظام التعىويض  ب واتتعّلقة امجور جمموعة العم  اتعنية بهيك  الصاور  عنشظرت اللجنة يف التوبيات  -11

 وشق  اتوففني.  قر العم مب اةابةلألما اتتة   

 

 املشقة بدل

 

: ورجة اتشقة يف مقار العم  حبسب ست مستويات للمشىقة نظام التنق  واتشقة احلال ، تصّن  اللجنة ل ًاوفق -11

"H         ) أي اتقىىر الرئيسىى  ومراكىىز التعىىيني اتماثلىىة، أو مراكىىز العمىى  يف النيلىى ان امعضىىا  يف اسحتىىاو اموروبىى( " 

 ".E" إىل "Aومن "
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اتشىقة   ورجىات  شظىام تصىني   موابىلة ترشىي    ت اللجنة أن ت لب إىل جمموعة العم  النظر يف إمكاشيىة  وقرر -12

شقة )وفىق اجملموعىات   ات ل رجاتاجملموعات اتختلفة  حبسبوتنيسي ه ليشم  ثال  فئات واسعة، ووفع ب ل اتشقة 

 .مقر العم وي حتتها  اع و  زاليًا( وحبسب الفئة اليت ين

 

 اإلضايفبدل املشقة 

 

أن تتواج  فيها امسىر   يض لعون مبهمات يف مراكز س ميكن  نيشّك  ب ل اتشقة اإلبايف تعويضًا للموففني الذي -13

بتزاي  مستوى اتشقة اتالية والنفسية اتتأتية عن اشفصاهلا غا ال وع  عن امسر . ويًُُ فع الني ل هذا باإلبافة  وهو إقراٌر

   ووبعه العائل .وفقًا ل رجة اتوف وختتل  قيمته العاويإىل ب ل اتشقة 

 

 العمى   مبقىرات وطلنيت اللجنة إىل جمموعة العم  أن تواب  النظر يف ترشي  ب ل اتشقة اإلبىايف يف مىا يتعّلىق     -14

اتشقة والنظىر يف وبىع منيلىغ وازى  لنيى ل اتشىقة        ورجة ، ووجمه يف شظام تصني س ميكن أن تتواج  فيها امسر  اليت

 . سوا  عل  زٍ  اتعيلني وغا اتعليلنياإلبايف للموففني 

 

 منافع ميدانية أخرى ضمن نظام التنقل واملشقة

 

العمى . ويف هىذا الصى و، اختىذت اللجنىة القىرارات        مبقىر ق  تن نيق منافع أررى بنا ًُ عل  الظروف اةابىة   -15

 الوارو  يف ما يل :
 

 مقار العم  الشاقة.يف بافية اإلنق  الت وق  مستةقا 

 . وق  تس ي  تكالي  الفة  ال يب امساس  مفراو امسر  اتيهلني الذين يصازنيون اتوف 

 

 ات فوعات اترتني ة باتهام والتنق 

 

 بدل التنقل

 

لفرت  تعىاول السىنة أو    مكان جغرايف خرر إىل يف سياق رّ ة التنّق  واتشقة، إعاو  تعيني موف يعين التنق ،  -16

غالنيًا يف بل  خرر. ويكمن اهلى ف مىن بى ل التنقى  يف تشىجيع التنقى        يكون  ثاٍنمقر من مقر عم  إىل  ، وللكتتجاوزها

 . وقررت اللجنة ما يل : اتنظمةاةغرايف للموففني ال وليني مبا يتماش  وازتياجات 
 

 بنا  عل  ورجة اتشقة  اسشت ا  اةغرايف إعاو عمليات  وبع منيالغ مق وعة سنوية ةميع 

  استثنا  مقار العم  من الفئة"H  من ب ل التنق " 
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 اسشتى ا    شي  ب ل التنق  ومنةةرتوجيه طلب إىل جمموعة العم  توابلة النظر يف اةيارات الرامية إىل ت

 يف شظام واز .  وإوماجهما

 

 ومستحقات الشحن( االنتداب ة)منحاجلديد  االنتدابعادة إأو  االنتداب اجلديدلعمليات  بدالت

 

ات اتتعّلقة بالتكالي  اموليىة  تساع   اتوف  عل  تغ ية النفق اتهمةمنيلغًا شق يًا يف ب اية  اسشت ا توّفر منةة  -17

، بنا  عل  عوامى   اتق وع اتنيلغو ل اتعيشة اليوم  ب :هما جزئنيسستقرار يف مقر عم  ج ي  وق  تتأل  من اترتني ة با

 ةتلفة مث  م   اتهمة ومكاشها ومستةقات شق  اممتعة.

 

، ولكنهىا طلنيىت إىل جمموعىة العمى      اسشت ا يف منةة  ب ل اتعيشة اليوم زصة وقررت اللجنة احلفاف عل   -18

شتى ا  )أي زّصىة اتنيلىغ    اسيف ب ل التنق . وقررت أيضًا وق  وفع أجر شهر إبىايف يف منةىة    إوراجها مسألة يف النظر

 مي اشية. اتوف  يف مقر عم   تعينياتق وع( يف ب اية السنة الثالثة من 

 

 وطلنيىىت اللجنىىة إىل جمموعىىة العمىى  اسىىتعراض كىى  العنابىىر اتتعلقىىة بالشىىةن وشقىى  اممتعىىة بهىى ف         -19

 . حتسني تنظيمها

 

 إطار االسرتاحة واالستجمام

 

يكمن اهل ف من سفر اسسرتازة واسستجمام يف متكني اتوففني اتيهلني من أرىذ إجىازات ووريىة لالسىرتازة      -21

اتنظمىات  سىفر تتكنيى     يفإطار اسسرتازة واسستجمام  ويتمث النييئة اة ر  أو الشاقة ج ًا اليت يعملون فيها.  بعي ًا عن

 تكاليفه ومخسة أيام تقوميية متعاقنية ةصصة لإلجاز  أو السفر.

 

ع امرىرى مىن   وقررت اللجنة موابلة استعراض إطار اسسرتازة واسستجمام مع امرذ يف احلسنيان كى  امشىوا   -21

 بالتشاور مع اتنظمات واحتاوات اتوففني. القائمة، أزكام السفر واإلجازات

 

 لزيارة الوطن   جازة معّجلةإخذ سفر مدفوع أل

 

  "، يف زىني B" و"A" و"Hيف مقىار العمى  "   اتعّينني نياتوفف عل   الوطن رشهرًا لزيا 24 ت  جاز  اإلتن نيق  -22

وقىررت اللجنىة توجيىه    أي إجاز  معّجلة لزيار  الوطن(، ) "E" و"D" و"C"شهرًا يف مقار العم   12ت    جاز اإلتن نيق 

عل  اإلجىاز  اتعّجلىة لزيىار  الىوطن إىل جاشىب عملىها على  إطىار          اإلبقا  يننيغ إىل امماشة لتواب  حتلي  ما إلا  طلب

  اسسرتازة واسستجمام.
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 شروط خدمة املوظفني من الفئة الفنية والفئات العليا

 

 امساسية /ال شيا واستعراض مع ست اسقت اعات من مرتنيات اتوففني الرواتبج ول 

 اإلمجالية الرواتباليت ت نيق عل  

 

، على  اةى ول   2115يناير/كىاشون الثىاش     1قررت اللجنة أن توب  اةمعية العامة بأن توافق، اعتنيارا مىن   -23

اتائىة ُتنفىذ بزيىاو      يف 1.11اتنقح للمرتنيات امساسية/ال شيا للفئة الفنية والفئات العليا، وهو ما يعكىس تسىوية بنسىنية    

 يعىاول تلىك الزيىاو ، ومبىا س يغىا امجىر الصىايف الىذي         تسىوية اتقىر مبىا   ل ةفضىاع  اتنقىاط  الاترتب امساس  وخبفض 

 .اتوف  يتقاباه

 

وستقتصر اآلثار اتالية عل  ش اق اتنظومة هلذا التغيا عل  إعاو  النظر يف جى ول مى فوعات اشتهىا  اة مىة.      -24

 .2115ووسرًا أمريكيًا لعام  35.631وبالنسنية إىل اتنظمة، ُتق َّر اآلثار اتالية بنةو 

 

 شوإوار  اهلام ت ور هامش امجر الصايف يف امما اتتة  /الوسيات اتتة  

 اعنيذ عن  شق ة الوس  

 

لجنة عل  أسا  سنوي، بنا ًُ عل  تكلي  ُمسىتمر مىن اةمعيىة العامىة لألمىا اتتةى  ، بىاإلبال  عىن         التقوم  -25

والفئىات العليىا يف    الفنيىة  الفئىة امما اتتة   يف   توفف ، وهو الفرق النسيب بني امجر الصايفاهلامش بني امجر الصايف

. يف واشىن ن العابىمة   الذين يشغلون وفائ  مماثلة يف اة مىة ات شيىة اسحتاويىة للوسيىات اتتةى        واتوففنيشيويورك 

تني اةى متني  اوهلذا الغرض، تتعقب اللجنىة سىنويًا التغىياات احلابىلة يف مسىتويات امجىور ات فوعىة يف جمىال هى         

(، 68/253مىن القىرار    5ا الثىاش  بىا ، الفقىر     ات شيتني. وباإلبافة إىل للك، واستجابة ل لب اةمعيىة العامىة )القسى   

 . 115شق ة  وق رها اعنيذ شظرت اللجنة يف اةيارات اتمكنة إلعاو  اهلامش إىل  شق ة الوس  

 

رفىع التجميى    بالتة يى   ، أي 2114وأزاطت اللجنة علمًا بالعنابر الىيت تىيثر على  مسىتوى اهلىامش عىام        -26

 يف اتائىة اعتنيىارًا مىن    1.1امجور الف رالية يف الوسيات اتتة   مبا يسفر عن زياو  عامىة بنسىنية    التتع ي عنالقاشوش  

عمليىات فىرض   لمراجعىات  و  ةميع أشظمة الى فع القاشوشيىة يف اة مىة ات شيىة اترجعيىة      2114يناير/كاشون الثاش   1

مجىال  يف واشىن ن العابىمة  ومسىتوى     رييب اإلبىات طفيفىة يف اتى رول الضى    مبىا يىيوي إىل اخنفا   الف راليةالضرائب 

للفىرت  مىن    شظىام اممىا اتتةى   اتوزى     امساسىية/ال شيا يف   الرواتىب   تسوية مقر العم  يف شيويىورك  ومسىتوى   مضاع 

  ومعّ ل التنيىاين يف غىال  اتعيشىة بىني شيويىورك وواشىن ن العابىمة        2114 يناير/كاشون الثاش  إىل ويسمرب/كاشون امّول

مىع متوّسى     117.4إىل  2114هامش امجر الصايف اتقىّ ر لعىام   لذلك، يص  . وكنتيجة شق ة 112.7 بىاتق ر اُتراجع و

 .116.4( مبا يص  إىل 2114إىل  2111أي من ) الصلة يلاةمس سنوات 
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هامش امجر الصايف توفف  اممىا اتتةى   مىن الفئىة الفنيىة والفئىات       لجنة إبال  اةمعية العامة بأن وقررت ال -27

العليا يف شيويورك واتوففني الذين يشغلون وفىائ  مماثلىة يف اة مىة ات شيىة اسحتاويىة للوسيىات اتتةى   يف واشىن ن         

، وهىو  116.4 ( بلغ2114-2111وأن متوس  اهلامش ةمس سنوات ) 117.4، بلغ 2114العابمة، للسنة التقوميية 

 .115أعل  من شق ة الوس  اتنشوو  النيالغة 

 

 ش اق اإلجرا ات الرامية إىل إعاو  اهلامش إىل شق ة الوس  اتنشوو ، قررت اللجنة ما يل :وبع  استعراض  -28
 

 جرا  العاوي إلوار  اهلامش بمن الن اق القائا زت  إشعار خرر تعليق اإل 

 اعنيذ  زني إعاو  اهلامش إىل شق ة الوس الصافية يف شيويورك إىل  الرواتبجتمي   اسستمرار يف . 

 

تصني  تسوية مقر العم  يف اتقر الرئيس   عمليات وورات استعراض لضمان تزامنمقرتزات 

 الفئة اموىلوغاها من مقار العم  من 

 

تزامن وورات استعراض تصني  تسوية مقر لضمان استجابة ل لب اةمعية العامة، شظرت اللجنة يف مقرتزني  -29

 :الفئة اموىلالعم  يف اتقر الرئيس  وغاها من مقار العم  من 
 

  مىر  وازى   يف    الفئىة اموىل ر الرئيسية وتلىك الواقعىة بىمن    ا: استعراض ك  مراكز العم  يف اتق1اةيار

 .سلفًاُية و  يف موع السنة فق ، 

  مرً  يف السنة على    الفئة اموىل الواقعة بمن: استعراض ك  مراكز العم  يف اتقار الرئيسية وتلك 2اةيار

 تصني  تسوية مقر العم  يف شيويورك. عمليات امق ، يف لكرى استعراض

 

 :ما يل وقررت اللجنة  -31
 

 الفئىة  تصني  تسوية مقر العم  يف ك  اتقار الرئيسية وغاها من مقار العم  من  عمليات استعراض جيب

مّرً  يف السنة يف لكرى استعراض تصني  تسوية مقر العم  يف شيويورك، وهى  ات ينىة امساسىية يف     اموىل

  النظام اتوز 

  أي  الفئىة اموىل يف اتائة اةابة مبراكىز العمى  مىن     5وجيب إزالة مسألة اسستخ ام اتستمر لقاع   الى(

يف  5زياو  يف كلفة اتعيشة بنسنية  تسجي ميكن القيام باستعراض قني  موع  اسستعراض القاشوش  يف زال 

لتنظىر فيهىا يف سىياق     ( إىل اللجنىة اسستشىارية لشىيون تسىوية مقىر العمى       يف وقىت سىابق  اتائة أو أكثر 

 قىىر العمىى ، وللىىك رىىالل وورتهىىا القاومىىة لية الىىيت ترعىى  شظىىام تسىىوية ملتشىىغياستعرابىىها للقواعىى  ا

 .2115لعام 
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 شروط اخلدمة السارية على موظفي الفئتني

 

 الصة التأمني 

 

أقسىاط  (، توزيىع  68/253مبا يتماش  مىع ال لىب الصىاور عىن اةمعيىة العامىة )القىرار        استعربت اللجنة،  -31

عل  زٍ   وال ول من غا الوسيات اتتة  التأمني الصة  بني منظمة امما اتتة   واتشاركني يف ر   الوسيات اتتة   

 سوا .

 

أعضا  اللجنىة، لىوزأ أشىه يف بىو  الوبىع السىائ  يف اة مىة        اليت مت توفاها إىل  الفنيةوبنا  عل  النيياشات  -32

ويف الع يى  مىن اتنظمىات ال وليىة      ،امعضا  اليت يتقاع  فيها معظىا موففىو اممىا اتتةى      ات شية اترجعية، ويف ال ول 

 إلا قامت اللجنة مبراجعة عملية التوزيع. اتوف  امررى، من اترجح أن تزواو زّصة 

 

ني الصىة   مقسىاط التىأم  لتوزيع احلال  عل  اتع ست القائمة ل وقررت اللجنة توبية اةمعية العامة باحلفاف -33

بني اتنظمة واتوففني العاملني واتتقاع ين يف ر   التأمني الصة  للوسيات اتتة   ولل ول مىن غىا الوسيىات اتتةى       

 عل  زٍ  سوا .

 

 توففني احلالينيإللزامية إلشها  اة مة بالنسنية إىل االسن ا

 

، بأن توابى  اللجنىة حتليى  أثىر     68/253طلنيت اةمعية العامة يف وورتها الثامنة والستني، ومبوجب القرار  -34

، ومجيىع  سنة للمىوففني احلىاليني، وأطىر خت ىي  التعاقىب      65اعتماو التوبية برفع السن اإللزامية إلشها  اة مة إىل 

 بالتشاور مع مجيع أبةا  اتصلةة اتعنيني.للك و، النظام اتوز اتتعّلقة باتوارو النيشرية يف  السياسات

 

أماشة اللجنة، رالل وورتها التاسعة والسنيعني، حتلياًل لآلثار اتمكنة اتتأتية عن زياو  السن اإللزاميىة  وقّ مت  -35

مناقشة التكالي  الناجتة عىن هىذه الزيىاو  على  اتنظمىات      أيضًا سنة للموففني احلاليني. ومتت  65إلشها  اة مة إىل 

 وأثرها عل  ةتلفة اتنياورات اةابة باتوارو النيشرية. 

 

واستجابة إىل العروض اليت قّ متها عّ   منظمات متخصصة منها منظمىة امغذيىة والزراعىة،  والىيت تظهىر أن       -36

 ستيثر سلنيًا عل  عملية التخ ي  اةابة بالقوى العاملة وممارسىات  زياو  السن اإللزامية إلشها  ر مة اتوففني العاملني

 انتى يف اتنظمات واحل  مىن الوفىائ  همىا عملي    إعاو  اهليكلة وإعاو  توزيع اتوففني، اعتربت اللجنة أن إعاو  اهليكلة

ار  اتىوارو النيشىرية أو   ك  اتنظمات وأن زياو  السىن اإللزاميىة إلشهىا  اة مىة جيىب أس تىيلي عمليىة إو        يف تانمستمر

  التخ ي  اسسرتاتيج  يف اتنظمات.
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القىوى العاملىة وخت ىي  التعاقىب     وقررت اللجنة إبال  اةمعية العامة بأشها قامت بالتةليى  ات لىو  بشىأن     -37

اتسىاوا  بىني    يفومجيع السياسات اتتعّلقة باتوارو النيشرية مبا يف للك إوار  زسن اموا  وتقييمىه، والتج يى  والتىوازن    

 النظام اتوز .اةنسني والتمثي  اةغرايف اتنص  يف 

 

 املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الصندوق جملس
 

اجتماع اجمللس اتشرتك للمعاشات التقاع ية توفف  امما اتتة   احلاوي والستون، روما، 

 2114يوليو/مّتوز  18إىل  11من 

 

 )اجمللىس(  الفاو ال ور  احلاوية والستني للمجلس اتشرتك للمعاشات التقاع ية توفف  امما اتتة  استضافت  -38

اتتعلقة باتيزاشية واحلوكمة، النيياشىات اتاليىة للصىن وق، والتقيىيا      العاويةيف روما. وشاقش اجمللس، إىل جاشب اتسائ  

 ات والتقرير عن أوا  اسستثمارات يف الصن وق.كتواريني وةنة اسستثماراساإلكتواري، وعضوية ةنة 

 

وش و ات ير التنفيذي عل  أشه مت ت عيا الصن وق بشك  ملةوف يف السنوات امرا  اتابية وأن وبىعه اتىال     -39

 والتشغيل  جّي  ج ًا. 

 

السىن   برفىع اترتني ة بشك  وثيق  اريلنتائج التقييا اإلكتو وأفهر التقييا اإلكتواري امرا اشعكاسًا يف اسجتاه  -41

. ولكر ات ير التنفيذي أن العجىز بنسىنية   التقاع  اتنيكر للموففني اة و اليت ترع  للتقاع  والتغّير يف امزكام اوياسعتي

حتّسىنًا ملةوفىًا    شىه  الناتج عن التقيىيا اإلكتىواري امرىا،    و يف اتائة يف امجر ال ار  يف احلسا  التقاع ي، 1.72

 1.87 وشسىىنيته السىىابقمقارشىىة بىىالعجز يف امجىىر الىى ار  يف احلسىىا  التقاعىى ي الىىوارو يف التقيىىيا اإلكتىىواري         

يف اتائة، لن يستخ م اةىز    3.5بنسنية اتعّ ل الفعل  السنوي اتتوقع للعائ ات  افرتاض استمرار تسجي مع واتائة. يف 

 امساسىى  مىىن الصىىن وق لتغ يىىة الفجىىو  بىىني اتسىىاهمات اعّصىىلة واتنىىافع ات فوعىىة يف السىىنوات اةمسىىني القاومىىة 

 عل  امق . 

 

يف اتائىة.   33 ين مىن الصىن وق حبىوال     يورالل السىنوات العشىر اتابىية، توسىع ش ىاق امشىخاف اتسىتف        -41

 2112معقى  "( رىالل العىامني     عاةتها بع  اشتها  اة مة )"زىاست وباإلبافة إىل للك، ازواو ع و اتنافع اليت تتا م

، يف زني أن ع و ال لنيات اليت متت معاةتها والرو عليهىا سىنويًا ازواو   1998/1999يف اتائة منذ  51بنسنية  2113و

 ، بى  يلىيب  من زيث الع و والتعقيى  فةسىب   ،من احلاست اتزي وس يعاجل الصن وق . 1999يف اتائة منذ  235بنسنية 

يتقى مون يف السىن ولى يها ازتياجىات رابىة      الىذين   ين يسىتف اتتقاع ين/ات جمموعة مىن ازتياجات  باإلبافة إىل للك

إىل جاشب تزاي  ال لىب على     ،ة عل  عاتق الصن وق ك  سنةبسنيب تقّ م العمر. وشظرًا إىل ازوياو زجا اتعامالت الواقع

 اة مات، ت عو احلاجة إىل موابلة ت عيا ق ر  الصن وق عل  ر مة الزبائن.
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 واستعرض اجمللس أيضًا ع وًا من اتسىائ  امرىرى مبىا يف للىك أهىا القىرارات اتتخىذ  واتناقشىات اتتعّلقىة          -42

 مبا يل :

 

 بعد انتهاء اخلدمة يف ضوء القرار الصادر عن اجلمعية العامة التأمني الصحيالنظر يف 
 
اللجنة اسستشارية لشيون ( وتقرير A/68/353، شظرت اةمعية العامة يف تقرير اممني العام )2113يف رري   -43

. (التىأمني الصىة   ) بع  اشتهىا  اة مىة   التأمني الصة ( بشأن إوار  اسلتزامات اتتعلقة بA/68/550وار  واتيزاشية )اإل

 . A/RES/68/244وبع  وراسة هذين التقريرين، وافقت اةمعية العامة عل  القرار 

 

امبىول واةصىوم التابعىة     ربى  وشظرًا إىل ت اعيات قرار اةمعية العامة اتمكنة عل  اجمللس، طلنيىت ةنىة    -44

 ، أن يعّ  رنيا إكتىواري استشىاري مىذّكر ً   2114جمللس اتعاشات التقاع ية يف اجتماعها امول اتنعق  يف فرباير/شنياط 

 الصة  بع  اشتها  اة مة". التأمني استةقاقاتلتشم  إوار   الصن وق اتشرتكبشأن "ريار توسيع ش اق وسية 

 

اسسىتنتاجات الىوارو  يف مىذكر  اةىنيا      موافقته على  ب لب اةمعية العامة وأعر  عن  وأزاط اجمللس علمًا -45

"ريار توسيع ش اق وسية الصن وق اتشرتك لتشم  إوار  استةقاقات التىأمني الصىة  بعى     اإلكتواري اسستشاري بشأن 

بهىذا الشىأن والىوارو  يف إطىار      امبول واةصوم رب  وأقّر اجمللس أيضًا التوبيات الصاور  عن ةنة اشتها  اة مة".

امبول واةصوم. وأشار اجمللس إىل أن أه اف اسستثمارات ختتلى  بىني الصىن وق     رب  )ا( من تقرير ةنة11النين  

 . التأمني الصة . وبالتال ، ق  س يكون مناسنيًا اب الع الصن وق مبهمة إوار  اتوارو اتتعلقة بالتأمني الصة و

 

 ضمن إوار  منىافع تتتوسيع ش اق وسية بن وق اتعاشات التقاع ية ل اتستةسن أشه من غا ووافق اجمللس عل  -46

، مشاًا إىل أن اةيار هذا ق  يشك  ر رًا عل  اسست امة التشغيلية للصن وق وق  ييثر سلنيًا أيضىًا على    التأمني الصة 

 ش اق اإلجرا ات اتتخذ .بنا ًُ عل  است امة الصن وق عل  ات ى ال وي  

 

 املشةةرتك للمعاشةةات التقاعديةةة الصةةندوقأثةةر زيةةادة اسةةتلدام العقةةود الةةيت تسةةتثا املشةةاركة يف الصةةندوق علةةى   

 ملوظفي األمم املتحدة
 
قّ مت جمموعة اتشاركني وثيقة ميمتر بشأن خثار زياو  استخ ام العقىوو الىيت تسىتثين اتشىاركة يف الصىن وق.       -47

يشكلون شسنية ملةوفة مىن   "عقوو لغا اتوففني" ما ُيسّم  أن اتستشارين وغاها من امفراو العاملني مبوجبوأشا إىل 

. وأشارت كذلك إىل أن النيياشات الرمسية وغا الرمسية تظهر زياو  عامة يف استخ ام مث  النظام اتوز القوى العاملة يف 

العىاملني  شظىرًا إىل أن   اسىت امة الصىن وق      مى عا  للقلىق يف مىا خيى    قى  يشىك   ماهذه العقوو يف منظومة امما اتتة   

 مبوجب عقوو لغا اتوففني غا ميهلني للمشاركة يف الصن وق. 
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امبول واةصوم أن تنيقى    رب وأزاط اجمللس علمًا باتعلومات الوارو  يف وثيقة اتيمتر. وطلب أيضًا إىل ةنة  -48

وإوار  امبىول واةصىوم ورفىع التقىارير إىل اجمللىس      تها ال ورية لرب  اتال   اهذا النين  قي  اسستعراض يف سياق وراس

 حبسب اسقتضا . 

 

 تقرير جلنة رصد األصول واخلصوم

 

 تقريرها:وافق اجمللس عل  التوبيات الصاور  عن ةنة رب  امبول واةصوم كما ورو يف  -49
 

بالنسىنية للصىن وق اتشىرتك للمعاشىات      نييان التال  ت ى تقنّي  اتخاطر الوافق جملس اتعاشات التقاع ية عل   

 :التقاع ية توفف  امما اتتة  
 

جيمىع اتىوارو واتخىاطر     الذيات ى ال وي  ج ًا، وب نييعته اتماثلة للتأمني  عل "يقر الصن وق بن اق عملياته 

اع و  واة مات لات الصىلة إىل اتشىاركني    اتستةقاتالتقاع  والوفا  والعجز وغاها من  مستةقاتلتوفا 

. وس حينيىذ الصىن وق   ،إىل جاشب أهمية بمان استمراريته من زيث العمليىات واتاليىة  واتتقاع ين واتستفي ين 

 ات ى ال وي ". يف تلنيية التزاماته اتالية وعجزه عن ال ويلة امج است امته  فق انر ر 

 

 اختصاصات جلان املعاشات التقاعدية للموظفني

 

 وافق اجمللس عل  اسرتصابات اتراجعة للجان اتعاشات التقاع ية للموففني وامماشات التابعة هلا. -51

 

، مبىا يف للىك   2115القاومة يف  وورتهعربها عل  وطلب اجمللس إىل أماشة الصن وق إع او وثيقة بهذا الشأن ل -51

خلية لتسوية اتنازعات بني اتنظمات امعضا  والصن وق بالنسنية إىل اتسائ  الناشىئة   تن  عل  إششا  قاع   إواريةإع او 

 . وقواع ه لصن وقالنظام امساس  لعن تفسا 

 

، تقاع يىة للمىوففني  لجىان اتعاشىات ال  ووافق اجمللس عل  تع ي  لقاع   السرية اتذكور  مشاًا إىل أشه ميكن ل -52

اتعاش التقاعى ي للمشىارك أو اتسىتفي  يف إطىار      بشأنمن رالل أماشة اللجان، توفا معلومات لات بلة تعترب برورية 

 .افيه اليت يعملون إوار  اتوففني ومستةقاتها يف اتنظمات

 

عمةةً  أو  ااحملكمةةة مسةةؤوليته تثبةة  ةف ثالثةةاطةةرأ وفةةاة مةةنالعجةةز أو كمسةةتحقات الاسةةرتداد املبةةالد املدفوعةةة 

 إصابة مشارك أو وفاته. ب اخلاصةلتشريعات الوطنية با

 

مىن طىرف    اسىرتواو اتنيىالغ  مفهىوم   عل  مني ئيًااتوافقة أشار اجمللس إىل التقرير ولّكر بقراره السابق الرام  إىل  -53

وطلىب   لصىن وق وقواعى ه اإلواريىة.   امساسى  ل النظىام  . وطلب أيضًا إورال تع ي  عل  ش اق امزكام اتقرتزة يف ثالث

امزكىام  تىتا فيهىا موا مىة    وثيقىة مراجعىة    2116يف  أن يقّ ما رالل وورته /ات ير التنفيذياجمللس أيضًا إىل أمني السر

 القاشوشية مع الوثيقة اتقّ مة بشك  أفض . 


