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 تاريخ تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السّن اإللزامية إلنهاء الخدمة - JM 2018.1/2الوثيقة 

 2018مايو/أيار  22 -2مذكرة المعلومات رقم 
 

 2018يناير/كانون الثاني  1سيناريوهات بالنسبة إلى ال - يالوفورات في التكاليف وبيانات رأس المال البشر 
 
 اعتبارًا  ،2014بالنســــــــبة إىل املوظفني املعينني قبل ســــــــنة ســــــــنة  65تطبيق الســــــــّن اإللزامية إل�اء اخلدمة عند إن  -1

األمم املتحــدة تــاريخ تنفيــذ قرار املعنونــة " JM 2018.1/2على حنو مــا جــاء يف الوثيقــة  ،2021ينــاير/كــانون الثــاين  1من 
أن يتيح للمنظمة املرونة لتأمني قدرات فنية جديدة الزمة لألولويات  همن شـــــــــــأن"، بشـــــــــــأن الســـــــــــّن اإللزامية إل�اء اخلدمة

 الرباجمية ولطرق العمل، وأن ييّسر حتقيق هديف املساواة بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف.
 
 إىل أن تطبيق الســــــــــــــّن اإللزامية إل�اء اخلدمة اعتبارًا  التكاليفمذكرة املعلومات بشــــــــــــــأن الوفورات يف وتشــــــــــــــري  -2

 ســــــــــــــيؤدي إىل حتقيق وفورات يف التكـــاليف خالل فرتة الســــــــــــــنتني تُقـــدر مبـــا ال يقـــل  2021ينـــاير/كـــانون الثـــاين  1من 
 الســــــــــــن اإللزامية إل�اء اخلدمة  شــــــــــــاغلوهااليت يبلغ  124 ــــــــــــــــــــــــــالدوالر أمريكي بالنســــــــــــبة إىل الوظائف  ماليني 8.6عن 

 سنة، على النحو اآليت: 62وهي 
 

بالنســــبة  الرتب يفدرجات فيض التخوفورات يف التكاليف بقيق وظيفة بنفس الرتبة، ولكن ســــيتم حت 64ســــتظل  •
 ؛اجلدد املوظفنيإىل 

 ؛وظيفة 60وسيتم خفض رتبة  •
 يف ما يتعلق باملزايا واالستحقاقات املرتبطة بالراتب. يف التكاليف احملتملة املزيد من الوفورات وسيتم حتقيق •

 
 سيناريوهات إضافية

 
لكي ، إعداد معلومات إضـــــــــــــافية 2018مايو/أيار  21طلب االجتماع املشـــــــــــــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية، يف  -3

 توصـــــية  رفعجلنة املالية، وبعد ذلك من قبل االجتماع املشـــــرتك مرة أخرى، هبدف من قبل اســـــتعراض هذه املســـــألة يتســـــىن 
الوفورات يف التكاليف  علىبعد املائة. وطلب األعضــــاء بيانات عن األثر املرتتب تاســــعة واخلمســــني يف دورته ال إىل اجمللس

. كما طلب األعضــاء 2018يناير/كانون الثاين عام  1إىل  خمتلفة لتطبيق الســّن اإللزامية إل�اء اخلدمة قياســاً أطر زمنية يف 
  واملســـــــاواة بني اجلنســـــــني والتوازن بني اجلنســـــــني. وعالوةمثل هذه البيانات املقارنة بشـــــــأن التمثيل اجلغرايف على  احلصـــــــول

آخذة  ين من موظفي اخلدمات العامة. وترد البيانات يف اجلداول األربعة أدناه،دعلى ذلك، تضــــــاف معلومات عن املتقاع
 ، 2021ينــاير/كــانون الثــاين  1، وهي 2018ينــاير/كــانون الثــاين  1بعني االعتبــار ثالثــة أطر زمنيــة خمتلفــة قيــاســـــــــــــــًا إىل 

 .2020يناير/كانون الثاين  1، و2020يوليو/متوز  1و
 
اإللزامية إل�اء وفورات حتت إطار التكاليف املتعلقة باملوظفني الفنيني لتطبيق الســــــــــــــّن الأدناه  1اجلدول ويعرض  -4

 اخلدمة يف التواريخ الثالثة.
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 تعلقة بالموظفين الفنيين بآالف الدوالرات األمريكيةم: الوفورات ال1الجدول 
 

 تاريخ التقاعد
 الوفورات بآالف الدوالرات األمريكية

ن خفظ الناشئة ع
 الدرجات في الرتب

ن الناشئة ع
 خفظ الرتب

ن المزيا/ الناشئة ع
 االستحقاقات

 المجموع

 8.6 2.0 4.2 2.4 2021يناير/كانون الثاين  1
 6.9 1.5 3.5 1.9 2020يوليو/متوز  1
 5.5 1.0 2.8 1.7 2020يناير/كانون الثاين  1

 
 التفاصيل حبسب نوع اجلنس بالنسبة إىل املتقاعدين من املوظفني الفنيني يف التواريخ الثالثة. 2اجلدول يقدم 

 
 بحسب الجنس (الموظفون الفنيون): التفاصيل 2الجدول 

 
 المجموع الذكور اإلناث تاريخ التقاعد

 124 85 39 2021يناير/كانون الثاين 1
 102 67 35 2020 يوليو/متوز 1
 85 58 27 2020يناير/كانون الثاين  1

 
 قليم) اإلســــــــــــــب جمّمعة حب(التفاصــــــــــــــيل حبســــــــــــــب جنســــــــــــــية املتقاعدين من املوظفني الفنيني  3اجلدول يعرض  -5

 يف التواريخ الثالثة.
 

 : التفاصيل بحسب جنسية المتقاعدين بحسب اإلقليم (الموظفون الفنيون)3الجدول 
 

 أوروبا آسيا أفريقيا تاريخ التقاعد
أمريكا 
 الالتينية

الشرق 
 األدنى

أمريكا 
 الشمالية

جنوب غرب 
 المجموع المحيط الهادئ

 124 3 20 3 10 60 11 17 2021يناير/كانون الثاين 1
 102 2 17 3 10 46 10 14 2020 يوليو/متوز 1
 85 2 15 3 8 37 8 12 2020يناير/كانون الثاين  1
 
  ســــــــــــــن التقــاعــد اإللزامي، شـــــــــــــــاغلوهــاحملــة عــامــة عن وظــائف فئــة اخلــدمــات العــامــة اليت يبلغ  4اجلــدول يعرض  -6

. وكما هو مبّني يف اجلدول، توجد نســـبة كبرية من املتقاعدين من موظفي العملســـنة، مع تفاصـــيل بشـــأن مكان  62 وهي
نه أن يتيح أمن شـــــ الحق وقت يف اخلدمة إل�اء اإللزامية الســـــنّ  تطبيقاخلدمات العامة يف املكاتب امليدانية. ولذلك، فإن 

اســـــتعراض مناذج مالك اليت ينشـــــدها هداف األامليدانية باألســـــاس، وهو ما يعترب أحد كاتب قدراً إضـــــافياً من املرونة يف امل
 موظفي املكاتب القطرية.
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 : المتقاعدين من موظفي الخدمات العامة بحسب مكان العمل4الجدول 
 

 المجموع المكاتب الميدانية المقر الرئيسي تاريخ التقاعد
 84 53 31 2021يناير/كانون الثاين  1
 63 42 21 2020 يوليو/متوز 1
 52 34 18 2020يناير/كانون الثاين  1

 


