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 ةجلنـة املالي

  املائةالدورة السابعة واألربعون بعد 

 2102تشرين الثاني /نوفمرب 9-5روما، 

توصيات ومقررات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 

 ملوظفي األمم املتحدة املعروضة على اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 (ت يف جداول املرتبات والبدالتمبا يف ذلك التغيريا)
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 موجز تنفيذي

 نة باملستجدات األخرية يف أنشطة جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس   إن الغرض من هذه الورقة هو إعالم اللج

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة والتغريات يف شروط خدمة املوظفني يف الفئتني املهنية 

 . والعليا وكذلك يف فئة موظفي اخلدمة العامة

   دوالر  611.002حنسو  تنفيسذ مقسررات جلنسة اخلدمسة املدنيسة الدوليسة       تبلغ اآلثار املالية اإلمجالية الناجتة عسن

ميزانية الربنامج العادي واملتأتية مسن جتميسد    يفوتقدر الوفورات . 6102أمريكي من التكاليف اإلضافية عن عام 

 .6102-6106دوالر أمريكي خالل الفرتة  مليون 0.2حنو جدول مرتبات موظفي اخلدمات العامة 

 

 

 تقدميهااملطلوب من جلنة املالية  التوجيهات

  اليت تتعلق بنتيجة استقصاء مرتبات فئة اخلدمسة   20إىل  66توجه عناية جلنة املالية بصفة خاصة إىل الفقرات

وُتعسرض توصسيات   . 6106نيسسان  /العامة الذي ُأجرى يف روما على يد جلنة اخلدمة املدنيسة الدوليسة يف أبريسل   

يف  يف املائسة  9.61والذي يعكس  اففاضساق قسدره    )املتعلقة جبدول املرتبات اجلديد  جلنة اخلدمة املدنية الدولية

 . إىل اجملل  من أجل اعتماده وإحالتهاللجنة لبحثه  على( اجلدول عن اجلدول احلالي

 
 

 مشروع مشورة

     ج استقصـا   استعرضت جلنة املالية النتائج اليت خُلصت إليها جلنة اخلدمة املدنيـة الدوليـة املتعلقـة بنتـائ

وصـادتت علـى توصـيات جلنـة اخلدمـة املدنيـة        2102نيسان /مرتبات فئة اخلدمة العامة يف روما يف أبريل

 .للموافقة عليهاالدولية ذات الصلة ألجل إحالتها إىل اجمللس 
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 الدولية جلنة اخلدمة املدنية

 

 شروط اخلدمة املطبقة على كلتا الفئتني من املوظفني

 حة التعليم استعراض مستوى من

يف سياق استعراض مستوي منحة التعليم، ُأبلغت اللجنة بأن االستقصاء اجلاري ملنهجية حتديد منحة التعليم -  0

وأن . مل ُيستكمل بسبب عدم توافر بعض املعلومات والبيانات احليوية الالزمة للقيام بالدراسة والتحليالت الضرورية

زمع مواصلة العمل مع املنظمات حنو استكمال استعراض املنهجية يف أقرب فرصة أمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية ُت

 .ممكنة

 

وفيما يتعلق باستعراض مستوى منحة التعليم، فإن املنهجية تدعو شبكة املوارد البشرية التابعة جملل  الرؤساء -  6

املصروفات ذات الصلة بالتعليم اخلاصة التنفيذيني املعين بالتنسيق التابع لألمم املتحدة استعراض مطالبات تسديد 

أو أكثر من املطالبات للحد األقصى،  يف املائةباملوظفني، وحتديد البلدان أو مناطق الُعمالت اليت تتجاوز فيها مخسة 

مشرية إىل ضرورة إجراء استقصاء للمستوي األعلى املسموح به إذا ما جتاوزت َخْمُ  مطالبات على األقل املستوى 

 .احلالي املسموح بهاألقصى 

 

تقوم شبكة املوارد البشرية بتحليل األوضاع داخل كل منطقة من املناطق اليت يتم حتديدها، وتقرتح مستويات -  2

جديدة قصوى مسموح بها للمصروفات، حيثما يتناسب، وذلك باستخدام السقوف احلالية، وحتركات األسعار 

بشأن التوصيات اليت ما تراه ثم تقرر جلنة اخلدمة املدنية الدولية . تعديلاالستهالكية ومصاريف التعليم كأساس هلذا ال

 .ترفعها إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 

 :واستناداق إىل املقرتحات اليت قدمتها شبكة املوارد البشرية، قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة مبا يلي-  0

 ه للمصروفات، واحلد األقصى ملنحة التعليم لكل ٍٍ من النمسا، التعديل بالزيادة للحد األقصى املسموح ب

وبلجيكا، والدامنرك، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وهولندا، وأسبانيا، وسويسرا، واململكة املتحدة، والواليات 

 ، ومنطقة الدوالر األمريكي خارج الواليات املتحدة؛  األمريكية املتحدة

 ية للحد األقصى املسموح به للمصروفات، واحلد األقصى ملنحة التعليم يف كل ٍٍ من اإلبقاء على املستويات احلال

 ، واليابان والسويد؛ أيرلندا

  التنقيح بالزيادة للمبالغ احملددة إلقامة التالميذ الداخلية، اليت تتم مراعاتها يف حدود احلد األقصى املسموح

تكاليف اإلقامة الداخلية زيادةق على احلد األقصى للمنحة به للمصروفات التعليمية، ومبلغ إضايف ُيسدد مقابل 

اليت ُتدفع للموظفني الذين خيدمون يف حمطات خدمة ُمسماة؛ وذلك بالنسبة للنمسا، وبلجيكا، والدامنرك، 

، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وأسبانيا، والسويد، واململكة املتحدة، والواليات أيرلنداووفرنسا، وأملانيا، 

 ، ومنطقة الدوالر األمريكي خارج الواليات املتحدة؛األمريكية تحدةامل
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  وبالنسبة لسويسرا، فيتم اإلبقاء على املستوى احلالي للمبلغ العادي احملدد لإلقامة الداخلية واملبلغ اإلضايف

 حملطات العمل املسماة؛ احملدد 

 حتاد الروسي وكذلك لثماني مدارس حمددة يف احلفاظ على التدابري اخلاصة للصني، وهنغاريا، وإندونيسيا واال

 فرنسا؛

  وقف العمل بالتدابري اخلاصة لرومانيا؛ 

  واملدرسة األمريكية التعاونية  تايلنداستحداث تدابري خاصة يف(American Cooperative School ) يف

 ، جنوب أفريقيا؛ و غتون ، تون  العاصمة، واملدرسة األمريكية الدولية يف جوهانسرب

  6102كانون الثاني/يناير 0سريان مجيع التعديالت والتدابري آنفة الذكر اعتباراق من العام الدراسي اجلاري يف . 

 

وأشارت جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل أن اآلثار التكاليفية الستقصاء مستويات منحة التعليم على مستوي -  5

واستناداق إىل ما تقدم؛ ومع مراعاة أن عدد املوظفني املهنيني يف . سنوياقمليون دوالر أمريكي  0.90املنظومة ككل ُتقدر بس 

من جمموع املوظفني املهنيني داخل منظومة األمم املتحدة، وقد  يف املائة 5.2يبلغ حنو ( املنظمة)منظمة األغذية والزراعة 

قد تكون حوالي  املنظمةواليت تتحملها  قدر مكتب املوارد البشرية أن التداعيات املالية اليت تنتج عن هذه التغريات،

 دوالر أمريكي 60 211تتحملها امليزانية العادية و دوالر أمريكي  061 011أي ) 6102دوالر أمريكي للعام  006 111

 (.تتحملها مجيع الصناديق األخرى

 

 سن التقاعد اإللزامي

بشأن سن التقاعد اإللزامي، أجراها فريق  قدمت أمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية وثيقة مشفوعة بدراسة-  2

وقد . عامل عقدته جلنة اإلدارة الرفيعة املستوى التابعة جملل  الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق التابع لألمم املتحدة

؛ وحدت اللجنة باملعلومات بشأن االستخدام اجلاري لسن التقاعد اإللزامي لدى املنظمات األعضاء يف النظام املدُزِو

وُقِدمت املعلومات أيضاق بشأن التأثريات املالية . وببيانات أخرى بشأن عدد من سياسات وممارسات املوارد البشرية

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم النامجة عن زيادة سن التقاعد اإللزامي اليت تتحملها املنظمات و

دمت إىل اللجنة إىل أن التأثريات احملتملة على التوزيع اجلغرايف لرفع سن وأشارت خالصة التحليل اليت ُق. املتحدة

التقاعد اإللزامي، وعلى التوازن بني اجلنسني، وجتديد شباب قوة العمل، والتطوير الوظيفي، وختطيط تطوير وترفيع 

جانب التدخالت األخرى  املوظفني الذي سوف يكون يف أضيق احلدود، وأن قوة العمل، وختطيط التطوير والرتفيع إىل

 .اجليدة التوجيه سوف تكون مبثابة االستجابات املناسبة للغاية

 

وأفاد . عرضاق أمام اللجنة للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةوقدم الرئي  التنفيذي -  0

متوز /يوليهلتاسعة واخلمسني املعقودة يف أثناء دورته اكان قد قرر بأن جمل  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 

، وبناًء على مشورة من اخلبري االستشاري االكتواري للصندوق، وللجنة اخلرباء االكتواريني، أنه على استعداد 6106

. 6100كانون الثاني /لرفع سن التقاعد العادي بالنسبة للمشاركني اجلدد يف الصندوق يف موعد غايته األول من يناير

، هذا اجملل  عن رأيه بأن من بني التدابري األخرى املتاحة أمامه أن حيتل رفع سن التقاعد العادي أولوية وأعرب
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. وبناًء على ذلك؛ حث املنظمات على رفع سن التقاعد اإللزامي. وذلك لضمان استدامة الصندوق يف األجل الطويل

 .ق باملدفوعات يف األجل القصريوأوضح الرئي  التنفيذي أنه ال توجد قضايا مثرية للقلق تتعل

 

وأثناء مداوالتها، حبثت اللجنة كالق من هذه التأثريات على الرصيد االكتواري للصندوق وتأثرياتها على املوارد -  8

سنة بالنسبة للموظفني اجُلدد  25واتفقت اللجنة على أنه ينبغي حتديد سن التقاعد اإللزامي بس . البشرية لدى املنظمات

وأعرب الكثري من أعضاء اللجنة عن رأي مفاده أال يقتصر . 6100كانون الثاني /مة األمم املتحدة اعتباراق من ينايريف منظو

، بل ينبغي أن ميتد إىل 6100كانون الثاني /على أولئك الذين يتم تعيينهم يف املنظومة يف يناير 25سن التقاعد على الس 

 .هم امُلكَتسبةاملوظفني احلاليني من حيث ما يتعلق حبقوق

 

 :وقد قررت اللجنة-  9

   برفع سن التقاعد  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةتأييد التوصية الواردة من جمل

كانون /يناير 0سنة بالنسبة للموظفني اجلدد يف املنظمات األعضاء يف الصندوق يف موعد غايته  25اإللزامي إىل 

 ؛ 6100الثاني 

 لطلب من أمانتها أن تعمل مع املنظمات وممثلي املوظفني، على إعداد استعراض اسرتاتيجي لتداعيات تطبيق ا

 رفع سن التقاعد اإللزامي بالنسبة للموظفني احلاليني؛ 

 تقديم تقرير بشأن هذه املسألة يف دورتها السابعة والسبعني . 

 

 ا شروط خدمة املوظفني يف الفئة املهنية والفئات العلي

 

 الدنيا/األساسيةجدول املرتبات 

خلدمة املدنية اجلدول مرتبات  العام الزمين الدنيا بالرجوع إىل اجلدول/يتم وضع جدول املرتبات األساسية-  01

وُتجرى تسويات . ُيتخذ كأساس للمقارنة، وهي حالياق اخلدمة املدنية االحتادية لدى الواليات املتحدة األمريكية الذي

من  يناظرهاأساس مقارنة الرواتب األساسية ملوظفي األمم املتحدة عند نقطة منتصف جدول املرتبات مع ما دورية على 

وجيرى تنفيذ هذه التسويات بطريقة . مرتبات يتقاضاها نظراؤهم يف اخلدمة املدنية االحتادية للواليات املتحدة األمريكية

األدنى، أي، برفع املرتب األساسي مع القيام يف نف  الوقت /يمعيارية إلدماج نقاط تسوية املقر يف الراتب األساس

 .بتخفيض تسوية املقر بصورة تناسبية

 

وقد ُأبلغت اللجنة بأنه نظراق لتجميد الرواتب لدى اخلدمة املدنية امُلتخَذة كأساس للمقارنة، واملعمول بها منذ -  00

ام للخدمة املدنية املتخذة كأساس للمقارنة مل يتغري عن ، فإن املستويات اإلمجالية للجدول الزمين الع6106و 6100

. 6106ومع ذلك، فقد حدثت تغريات طفيفة يف اجلداول الضريبية االحتادية، ويف ماريالند منذ . 6101مستوياته يف 

زيادة  وبناًء على ذلك، وعلى الرغم من جتميد الرواتب، فإن التغيريات ذات الصلة بالضريبة آنفة الذكر قد أسفرت عن
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باألرقام الصافية يف مستوى املرتبات لدى اخلدمة املدنية املرجعية امُلتخَذة كأساس للمقارنة ُمقاِبل  يف املائة 1.06قدرها 

 .6100ما كانت عليه يف 

 

وحيث أنه ال توجد حالياق مقار عمل تقل فيها تسويات املقر عن املستويات الالزمة الستيعاب التسوية املقرتحة -  06

ومن ثم فإن التأثريات . الدنيا، فإنه لن حيدث تغيري يف األجر الصايف لدى أي مقر للخدمة/دول الرواتب األساسيةجل

، ُتقدَّر التأثريات املالية للمنظمةوبالنسبة . املالية على نطاق املنظومة سوف تقتصر على تنقيح جدول مدفوعات التقاعد

 و دوالراق أمريكياق تتحملها امليزانية العادية 6.008أي ) 6102العام دوالر أمريكي عن  0 611هلذا التغيري بنحو 

 (. دوالراق أمريكياق تتحملها الصناديق األخرى 0.066

 

 6102كانون الثاني /يناير 0قررت اللجنة أن ُتوصي اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن تعتمد، اعتباراق من -  02

 يف املائة 1.06نيا لفئة املوظفني املهنيني والفئات العليا مما يعك  تسوية قُدرها الد/اجلدول امُلنقح للرواتب األساسية

األدنى مع القيام تناسبياق بتخفيض َحَدْي ُمضاِعْف تسوية املقر، مع عدم حدوث /ُتنفذ بزيادة جدول الراتب األساسي

 . تغيري يف األجر الصايف

 

 ات املتحدة األمريكيةالوالي/تطور صايف هامش األجر لدى األمم املتحدة

على أساس سنوي، بناًء على تكليف ُمستمر من اجلمعية العامة لألمم  الدوليةتقوم جلنة اخلدمة املدنية -  00

وبني ُنظرائهم يف  6-إىل مد 0-املتحدة، باإلبالغ عن اهلامش بني األجر الصايف ملوظف األمم املتحدة يف الدرجات م

 . الواليات املتحدةاخلدمة املدنية االحتادية لدى 

 

واجب الدفع يف  28.1وأشارت اللجنة إىل أنه، وفقاق للمنهجية املعتمدة، يصبح ُمضاِعف تسوية املقر البالغ -  05

الواليات املتحدة لعام /ويف هذه احلالة، فإن صايف هامش األجر لدى األمم املتحدة. 6106آب /أغسط  0نيويورك يف 

 .000.9الذي يصل إىل ( 6106-6118)توسط هذا اهلامش خلم  سنوات ، مع م000.0سوف يصل إىل  6106

 

 :لذا فإن اللجنة-  02

  قررت تأجيل اإلعالن عن امُلضاِعْف امُلنقح لتسوية املقر يف نيويورك بسبب مناشدة األمني العام لألمم املتحدة

 وإىل هذه املناشدة؛ للجنة بعمل ذلك يف ظل الوضع املالي للمنظمة، مع لفت عناية اجلمعية العامة 

  ،فإنه سيتم اإلعالن عن هذا إذا أقدمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على عمل خيالف ذلك،  أنهقررت كذلك

 .6106آب /أغسط  0بأثر رجعي من  6102كانون الثاني /يناير 0امُلضاِعْف يف 
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 املستوىمراجعة : بدالت األطفال وامُلعالني من الدرجة الثانية

ضى املنهجية املعمول بها، بأن ُتجِري جلنة اخلدمة املدنية الدولية مراجعات منتظمة كل سنتني لبدالت وتق-  00

ملبلغ ما ُيدفع للطفل وُيحَدْد بدل األطفال كمبلغ مقطوع إمجالي ُيحسب كمتوسط . األطفال وامُلعالني من الدرجة الثانية

لدى املقار الرئيسية الثمانية للخدمة، ( تشريعات االجتماعيةالتخفيضات الضريبية ومدفوعات ال)بالدوالر األمريكي 

وُتحسب هذه املزايا بصورة منفصلة بالنسبة لكل مقر عمل رئيسي عند . ُمرجََّحةق بعدد املوظفني املوجودين يف تلك املواقع

أما فيما يتعلق ببدل (. 2، الدرجة ((دال) 0-م)مستوى دخل ُمناظر للنقطة املتوسطة يف جدول مرتبات املوظف املهين 

 .من بدل األطفال يف املائة 25امُلعالني من الدرجة الثانية فقد ُحددت بنسبة 

 

وكما هو احلال يف عمليات املراجعة السابقة، تشاورت األمانة مع املنظمات يف مجيع مقار العمل الرئيسية -  08

وقد استعرضت . اعية املتعلقة باألطفال امُلعالنيبشأن التخفيضات الضريبية ذات الصلة، ومدفوعات التشريعات االجتم

املنظمات البيانات والعمليات احلسابية ذات الصلة، ومت األخذ يف االعتبار التسويات املقرتحة، حيثما يتناسب، يف 

 .العمليات احلسابية هلذا االستعراض

 

جتماعية ذات الصلة باملزايا اليت استعرضت اللجنة التغيريات يف أحكام الضرائب ومدفوعات التشريعات اال-  09

حيصل عليها األطفال لدى مقار اخلدمة الرئيسية الثمانية، واإلجراء املتبع يف حساب بدالت األطفال وفقاق للمنهجية 

والحظت أن الزيادة املقرتحة يف املستوى الكلي هلذا البدل يرجع بالدرجة األولي إىل التغيريات اليت حدثت يف . احلالية

يف املدفوعات اليت تقضي بها التشريعات لألطفال، إىل جانب استحداث  يف املائة 51اليت سجلت زيادة قدرها  سويسرا

وهذا، باإلضافة إىل حقيقة أن جنيف هي أكثر مكان توجد به . على املستوى االحتادياعتماد تكميلي لضرائب األطفال 

من مجيع املوظفني املهنيني لدى مجيع املقار  يف املائة 28 مقار العمل األكثر ازدحاماق باملوظفني حيث تستأثر بنحو

 . يف املائة 02الرئيسية، مما أسفر عن زيادة كلية مقرتحة قدرها 

 

وقد مت إبراز أن . مت اإلعراب عن هواج  بشأن األثر املسيطر ملقر العمل األكرب حجماق على النتيجة النهائية-  61

تسري على منوال االجتاه الكلي يف معظم األماكن حيث التغيريات يف الضريبة  التغيريات يف سويسرا ال يبدو أنها

وقد . والتشريعات االجتماعية اخلاصة باألطفال امُلعالني كانت أقل من ذلك، إن وجدت على اإلطالق، أو حتى سلبية

دابري تصحيحية ملعاجلة هذه اعترب ُمعظم األعضاء أن مثل هذا التأثري ُمضِلٌل وأعربوا عن اعتقادهم بضرورة اختاذ ت

 .املشكلة قبل اإلقدام على تنقيح مستوى البدالت

 

 : إن اللجنة-  60

  ،قد طلبت إىل األمانة إجراء استعراض شامل ملنهجية بدالت اإلعالة مع مراعاة اآلراء اليت َأعربت عنها اللجنة

 الدولية يف دورتها السادسة والسبعني؛ و وأن ترفع تقريراق مبا تتوصل إليه من نتائج إىل جلنة اخلدمة املدنية

 قررت أن ُترجئ حبثها ملستويات بدالت األطفال وامُلعالني من الدرجة الثانية حتى دورتها السابعة والسبعني. 
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 شروط خدمة املوظفني يف فئة اخلدمة العامة والفئات األخرى للُمعينني حمليًا 

 

 ما استقصاء ألفضل الظروف السائدة للعمالة يف رو

من النظام األساسي، قامت جلنة اخلدمة املدنية الدولية مؤخراق بإجراء استقصاء ألفضل  0-06بناًء على املادة -  66

وطبقاق جلدول استقصاءات . 6115الظروف السائدة للعمالة بالنسبة للخدمة العامة والفئات ذات الصلة يف روما يف 

ومقار العمل الشبيهة بها، اليت اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الثانية مرتبات اخلدمة العامة لدى املقار الرئيسية، 

والسبعني، فقد تقرر إجراء مشاورات سابقة على االستقصاء بالنسبة لالستقصاء التالي للمرتبات يف روما، والذي ينبغي 

ث نتائج االستقصاء حب ويتلو ذلك، 6106نيسان /وسوف يتم مجع البيانات يف أبريل ،6100 خريف عامأن ُيجرى يف 

 .  6106يف الدورة الصيفية للجنة اخلدمة املدنية الدولية يف 

 

، املنظمةممثلي اإلدارات وموظفي ، َضمَّت ‘جلنة تقصى املرتبات احمللية’، ُأنشئت 6100 عام ويف خريف-  62

ولي للتنمية الزراعية، فإنه على الرغم وبالنسبة للصندوق الد. والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي

من أن تلك املنظمة شاركت مشاركة كاملة يف عملية االستقصاء، فقد استلزم األمر صدور قرار من اللجنة بشأن ما إذا كان 

وعلى خالف املنظمات األخرى املوجودة يف روما؛ . يف حتليل البيانات اخلاص بهذا االستقصاء اينبغي إدراج بياناته

 0الذي كان قد أصبح سارياق يف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قراراق بعدم تنفيذ التسوية املؤقتة جلدول الرواتب  اختذ

ومن ثم فإن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية . ، وفقاق ملنهجية جلنة اخلدمة املدنية الدولية6101تشرين الثاني /نوفمرب

 .6119ن الثاني تشري/يطبق حالياق جدول رواتب نوفمرب

 

، قام رئي  جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبوجب السلطة 6106نيسان /وقبل إجراء االستقصاء يف أبريل-  60

املخولة له من جانب اللجنة، باعتماد قائمة وظائف إشارية يشملها االستقصاء، وكذلك استقصاء املهام املنوطة بكل 

 .جلهات العمل، واستبيان استقصائي أعدته جلنة تقصى الرواتب احملليةوظيفة، والقوائم الرئيسية واالحتياطية 

 

جهة عمل يف كل قائمة، وبذلك أوفت هذه  61اشتملت القوائم الرئيسية واالحتياطية جلهات العمل على -  65

قة مع القائمة اليت القائمة الرئيسية تكون متطاب وكادت. القوائم بشرط العدد األدنى من معايري املقارنة املطلوبة للعينة

، وبذلك أمكن كفالة درجة عالية من االستمرارية لدي جهات 6115اسُتخدمت يف االستقصاء السابق الذي ُأجري يف 

واشتملت القائمة الرئيسية كذلك على وزارة الشؤون اخلارجية، على حنو ما تتطلب . العمل املشمولة باالستقصاء

 .0املنهجية 

 

وعلى الرغم من بذل كل اجلهود . 6106أيار /مايو 08نيسان إىل /أبريل 02الل الفرتة من مت مجع البيانات خ-  62

املمكنة جلمع البيانات عن طريق إجراء املقابالت يف املوقع من جانب أفرقة االستقصاء، فقد ثارت احلاجة إىل إجراء 

وعلى الرغم . استكمال عملية مجع البيانات بعض االتصاالت عرب الربيد االلكرتوني، أو املؤمترات الفيديوية وذلك ألجل

ومن َثَم، فقد مت تطبيق استخدام بيانات . جهة عمل 61مما تقدم، مل يثبت أن باإلمكان استقصاء العدد األدنى وهو 
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وكانت كل . حركة الرواتب اخلارجية، على حنو ما مت التنبؤ به يف إطار املنهجية، وذلك من أجل استكمال االستقصاء

واستعرضت جلنة اخلدمة املدنية الدولية . الذي أُتخذ كمرجع 6106نيسان /ات اليت ُجمعت متصلة بشهر أبريلالبيان

 .  6106متوز /يوليهتقرير استقصاء املرتبات الذي قدمته األمانة إليها أثناء الدورة اخلامسة والسبعني يف 

 

عن جدول  يف املائة 9.61يف روما يقل بنسبة  وكان جدول الرواتب املوصى به بالنسبة للمنظمات املوجودة-  60

تشرين /واليت كانت مستحقة يف نوفمرب يف املائة 0.9ونتيجة لذلك، مل يتم منح التسوية املؤقتة وقدرها . الرواتب احلالي

 . ، مبوجب هذه املنهجية، واليت ُأرِجئت ريثما يتم استكمال االستقصاء6100الثاني 

 

. ، ُأجرى مسٌح خلطة مدفوعات نهاية اخلدمة6106تب اخلدمة العامة يف روما يف وكجزء من استقصاء روا-  68

، مبساعدة أحد املنظمةوبناًء على مقارنة بني ُخطط مدفوعات نهاية اخلدمة الداخلية واخلارجية اليت أجرتها 

اللجنة على أنه نظراق ألن وقد اجتمع رأي . االستشاريني، فقد ظهر أن اخلطة الداخلية َأنَتَجت استحقاقات أكثر سخاًء

املنظمات املوجودة يف روما قد وضعت خطة ملدفوعات نهاية اخلدمة على أساس املمارسة احمللية، فإنه جيب التوفيق 

وعلى الرغم من أن وجود بعض اخلالفات بني اخلطط . بني أحكام اخلطط الداخلية واخلارجية إىل أبعد حد ممكن

دوحة عنه، فإن اخلطة الداخلية جيب أن ُتقِدم مزايا مماثلة للمزايا اليت تقدمها اخلطة الداخلية واخلارجية أمُر ال من

 . الوطنية

 

وأثناء مرحلة مجع البيانات، مت مجع معلومات أيضاق من جهات العمل املشمولة باالستقصاء واليت تتعلق مبا -  69

مل عما إذا كانت تقدم تعويضاق مالياق إىل املوظفني وقد ُسئلت جهات الع. درجت عليه من دفع أجر مقابل العمل اإلضايف

بنوبات عمل مقررة تتجاوز جمموع الساعات احملددة للعمل أسبوعياق، وقد أظهر  ،الذين ُيعَهد إليهم، وبصورة منتظمة

العمل هذا االستقصاء أن املمارسة احمللية امُلَتَبعة بني جهات العمل اليت مشلها االستقصاء هي التعويض عن ساعات 

اإلضافية الزائدة عن ساعات العمل املقررة عادةق عن طريق مدفوعات العمل اإلضايف بالدرجة األولي وإن كان هناك بعض 

وحيث أن املنظمات املوجودة يف . جهات عمل أخرى تقدم توليفة من وقت الراحة التعويضي ومدفوعات العمل اإلضايف

ر الذي يدفع مقابل العمل اإلضايف كعنصر داخل يف حساب املعاش روما كانت قد توقفت عن ممارسة معاملة األج

التقاعدي عِقب طلب ذلك من جانب صندوق املعاشات التقاعدية، فإن وضعاق قد نشأ يف احلاالت اليت تقاضى فيها 

جيعل األمر الذي )املوظفون مقابالق للعمل اإلضايف عن ساعات إضافية على أساس أجر حمسوب بسعر الساعة الواحدة 

على الرغم من وجود موظفني آخرين يتقاضون تعويضاق وذلك ( هذا األجر غري قابل للدخول يف حساب املعاش التقاعدي

وقد اتفقت اللجنة على أنه يف ظل هذه الظروف يكون من . عن العمل اإلضايف بأسعار يزيد سعر الساعة فيها عن ذلك

 . اإلضايف الصعب تربير استبقاء أسلوب دفع أجر مقابل العمل

 

إن جلنة اخلدمة املدنية الدولية، بعد أن استمعت إىل آراء ممثلي اإلدارة واملوظفني يف املنظمات املوجودة داخل -  21

 : روما، قررت ما يلي على أساس نتائج االستقصاء
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  ولة به اليت مشلها االستقصاء، وكذلك مجيع الوظائف املشم 08استخدام البيانات اخلاصة جبهات العمل الس

 ؛09و 08باستثناء الوظيفتني 

  اعتماد معاملة املستحقات والبدالت النقدية وغري النقدية املضافة إىل الراتب، وكذلك املستحقات غري احملددة

 كمياق على حنو ما اقرتحته األمانة؛ 

  اعتماد إجراء ختفيض الرواتب اإلمجالية اخلارجية؛ 

 على تنفيذ  الصندوقلدولي للتنمية الزراعية من التحليل، وتشجيع استبعاد البيانات الواردة من الصندوق ا

 جدول الرواتب الناتج؛ 

 ينبغي مواصلة تطبيق األرقام االستداللية للتسوية املؤقتة املستخدمة حالياق؛ 

  التوصية بالتوفيق إىل أبعد حد ممكن بني أحكام خطط مدفوعات نهاية اخلدمة الداخلية واخلارجية بالنسبة

 اخلدمة العامة، وفئة املوظفني املعينني حملياق يف روما؛ لفئة 

  التوصية بوقف العمل بأسلوب دفع أجر لساعات العمل اإلضافية بالنسبة لساعات العمل اإلضافية اليت تزيد

عن ساعات العمل املقررة عادة، والتوفيق بني التعويض عن مثل هذه الساعات، وبني الُنظم املعمول بها حالياق 

 اصة بالعمل اإلضايف والوقت التعويضي يف املنظمات املوجودة داخل روما؛ واخل

  التوصية، اعتباراق من تاريخ إعالن املنظمات، جبدول الرواتب املنقح لفئة اخلدمة العامة للمنظمات املوجودة

 داخل روما؛

 قة ببدالت اإلعالةالتوصية، اعتباراق من تاريخ إعالن املنظمات، باملستويات املنقحة التالية املتعل : 

 يورو صافٍٍ يف السنة؛  502: الزوج امُلعالة/بدل الزوجة 

 يورو صافٍٍ يف السنة؛  0.608: بدل الطفل 

 يورو صافٍٍ يف السنة 658: بدل امُلعال من الدرجة الثانية . 

 

بالنسبة للموظفني الذين  6102كانون الثاني /ومن املقرتح أن ُينفذ جدول املرتبات امُلنقح فعلياق يف األول من يناير-  20

أما بالنسبة للموظفني املوجودين يف اخلدمة حالياق؛ فإن جدول الرواتب احلالي، . ُعينوا يف هذا التاريخ أو يف تاريخ الحق

يتم سد الثغرة بني جدولي ، سوف يتم جتميده إىل حني أن 6101تشرين الثاني /الذي دخل حيز السريان يف نوفمرب

 . الرواتب

 

ُتقدر الوفورات االمسية اليت تنتج عن تنفيذ جدول الرواتب املوصي به بالنسبة إىل املنظمات اليت تتخذ من و-  26

نيسان /مليون دوالر أمريكي على أساس سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف أبريل 0.8روما مقرا هلا بنحو 

فقط بالنسبة للُمعينني اجلدد، ولن يتحقق اففاض فوري  ومع ذلك، ينبغي جلدول الرواتب املوصى به أن ُينفذ. 6106

 .للتكاليف

 

ميزانية الربنامج العادي واملتأتية من جتميد جدول مرتبات موظفي اخلدمات العامة حبوالي  يفوتقدر الوفورات -  22

ف املوظفني ضمن وسيتم اإلبالغ عنها كجزء من متغري يف تكالي. 6102-6106دوالر أمريكي خالل الفرتة  مليون 0.2
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آذار /حتليل نتائج امليزانية اإلمجالية يف التقرير السنوي عن أداء امليزانية الذي سُيعرض على دورة جلنة املالية يف مارس

6102. 

 

ُيحيل املدير  اللتان ،(6-29و ( ص) 0-60)الالئحة العامة، املادتان : املرجع)لالئحة العامة للمنظمة وفقاق -  20

كانون /ليهما توصيات جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبا يف ذلك تاريخ التنفيذ امُلقرتح وهو األول من ينايرالعام بناًء ع

 .جدول الرواتب امُلنقح إلي اجملل ، عن طريق جلنة املالية 6102الثاني 

 

 شروط اخلدمة امليدانية 

 

 وظفني امُلعينني حملياق واحتمال فصل مدفوعات األخطار عن جداول مرتبات امل: مدفوعات األخطار

، وقف مدفوعات 6100ز متو/يوليهقررت جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف دورتها الثالثة والسبعني، املعقودة يف -  25

ومل . 6106 كانون الثاني/يناير 0مدفوعات اخلطر وذلك على أساس معايري ُمنقحة، اعتباراق من  واستحداثاملخاطر، 

خاطر اليت ُتدفع للموظفني امُلعينني حملياق غري متحرك، بل كانت ُتعدل تلقائياق كلما مت تعديل يكن مستوى مدفوعات امل

جداول املرتبات، أي عقب إجراء عمليات تقصى شاملة للمرتبات، وإجراء تسويات مؤقتة جلداول املرتبات فيما بني 

علن عن عدم مرغوبيتها من جانب اجلمعية العامة ونظراق لتلقائية التعديل هذه، اليت ُأ. عمليات التقصي الشاملة تلك

 .لألمم املتحدة، فقد وافقت اللجنة على حبث فصل مدفوعات األخطار عن جدول مرتبات املوظفني املعينني حملياق

 

 يف املائة 65وريثما يتم إجراء استقصاء، وكإجراء مؤقت، قررت اللجنة حتديد مستوي مدفوعات اخلطر مبعدل -  22

ة الوسطى الصافية يف جدول رواتب فئة اخلدمة العامة احمللية املعمول به، مع إجراء تعديالت كلما ُنقحت من النقط

جداول هذه الرواتب، أي احملافظة على نف  املبلغ، وعلى إجراء التعديل الذي كان ُمطبقاق يف مدفوعات املخاطر من 

 .قبل

 

ة بشأن منهجية حتديد مستوى مدفوعات اخلطر للموظفني وكانت اللجنة قد طلبت إىل أمانتها إجراء دراس-  20

 . املُعينني حملياق

 

ولكي ُتقدر األمانة مستوى مدفوعات اخلطر بالنسبة للموظفني املعينني حملياق، فقد حبثت جداول املرتبات لدى -  28

لعمليات التقصي الثالث سبعة مقار خدمة متثيلية، كما حبثت تسويات مستويات مدفوعات املخاطر اليت حتددت طبقاق 

وأشار التحليل إىل أن الزيادات يف مستوى مدفوعات املخاطر السابقة بالنسبة لثالث عمليات تقصي متتالية قد . األخرية

 .يف املائة 00.20إىل  02.50تفاوت من ت
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 : وقد ُعرض على اللجنة أربعة خيارات لبحثها- 29

 من صايف النقطة الوسطي يف  يف املائة 65وعات اخلطر، أي االحتفاظ باملنهجية احلالية حلساب معدل مدف

وكلما حدث تغيري يف جدول رواتب . جدول رواتب اخلدمة العامة احمللية لدى البلد املشمول باالستقصاء

 . اخلدمة العامة احمللية، ُيعاد حساب ُمعدل مدفوعات اخلطر

 ثم إعادة النظر فيها كل ثالث  6100ستويات اإلبقاء على معدالت مدفوعات اخلطر يف مجيع املواقع عند م

وباستخدام جدول رواتب اخلدمة العامة األحدث لدى عاليه سنوات، وذلك باستخدام املنهجية امُلشار إليها 

وكلما مت الرتخيص مبقر خدمة جديد لكي حيصل على مدفوعات اخلطر، فإنه يتم . البلد املشمول باالستقصاء

عات خالل دورة الثالث سنوات التالية باستخدام نف  النسبة املئوية لنف  التسوية إعادة النظر يف هذه املدفو

 .اليت استخدمت يف خطة بدل االنتقال واملشقة

  وتعديلها كل ثالث سنوات  6100اإلبقاء على معدالت مدفوعات اخلطر يف مجيع املواقع عند مستويات

وكلما مت الرتخيص ملقر عمل . خطة بدل االنتقال واملشقةباستخدام نف  النسبة املئوية للتسوية املستخدمة يف 

 جديد باحلصول على مدفوعات اخلطر، فسوف جيرى إعادة النظر فيها أثناء دورة الثالث سنوات التالية؛ 

  وباستخدام متوسط مجيع املعدالت اليومية احلالية للوصول إىل معدل عاملي واحد ُيطبق على مجيع املواقع اليت

ومع األخذ يف االعتبار مقار العمل السبعة امُلستخدمة يف التحليل، فإن املعدل العاملي . عات اخلطرمدفوتتلقى 

وينطوي هذا . وسوف يتم مراجعة هذا املعدل العاملي كل ثالث سنوات. دوالراق أمريكياق يف اليوم 06سيكون 

ى ملدفوعات اخلطر باستخدام نف  اخليار على ميزة تعويض مجيع املوظفني املعينني حملياق عند نف  املستو

 . املبدأ الذي ُيستخدم مع املوظفني املعينني دولياق

 

وينبغي التسليم بأن . ويف رأي شبكة املوارد البشرية أن اخليارات اليت ُعرضت، ُمحافظٌة بدرجة غري مقبولة-  01

املواقع اخلطرية بدرجة أكرب مما يتعرض له املوظفني احملليني يتعرضون بصورة أكثر تواتراق، وبصورة مباشرة للمخاطر يف 

ومن ثم فإنه من غري املنطقي، ومما ال يتسق مع الغرض من مدفوعات اخلطر، أال يستفيد . املوظفون املهنيون الدوليون

يف  00ا أي بزيادة قدره)املوظفون احملليون من أي زيادة يف مبلغ البدل املماثل للبدل الذي ُيدفع للمهنيني املعينني دولياق 

وَحّثْت الشبكة اللجنة على تقديم زيادة ُمماثلة للموظفني (. يف مدفوعات اخلطر مقابل مدفوعات املخاطر املائة

من النقطة  يف املائة 21وهذا من شأنه أن ُيحدد مدفوعات اخلطر اليت يتقاضاها املوظفون احملليون بنسبة . ،احملليني

 . الوسطى يف جدول املرتبات احمللية

 

بالنظر إىل املستوى  فإنهوباإلضافة إىل ذلك، . اتفقت اللجنة على أن اخليارات األربع املعروضة غري مناسبة-  00

األعلى ملبلغ مدفوعات اخلطر اليت يتقاضاها املوظفون املعينون دولياق مقارنة مبدفوعات املخاطر، فقد رؤى أن االستقصاء 

وأن الوقت مناسب أيضاق لبحث زيادة مستوى . وبني جدول املرتباتاحلالي وّفر فرصة للفصل بني مدفوعات اخلطر 

 .مدفوعات اخلطر بالنسبة للموظفني امُلعينني حملياق

 



13  FC147/12 

 

 املعنىأشارت اللجنة إىل أن اآلثار التكاليفية املنبنية على أحدث بيانات توزيع املوظفني قد تكون خالية من -  06

اففاض عدد مقار العمل اليت تتلقى مدفوعات خطر مقابل تلك اليت تتلقى ( أ: )عند أخذ العوامل األخرى يف االعتبار

من النقطة الوسطى جلدول مرتبات اخلدمة  يف املائة 21إىل  يف املائة 65زيادة املستوى من ( ب)مدفوعات خماطر؛ 

 .العامة، وما يصاحب ذلك من فصل هذا املعدل عن جدول املرتبات

 

 : قررت اللجنة-  02

 من صايف النقطة  يف املائة 21إىل  6102كانون الثاني /يناير 0وى مدفوعات اخلطر اعتباراق من زيادة مست

وذلك بالنسبة ملقار العمل تلك املستوفية لشروط  6106الوسطي جلداول مرتبات اخلدمة العامة امُلطبقة يف 

 احلصول على مدفوعات اخلطر؛

  عن جداول رواتب اخلدمة  6102كانون الثاني /يناير 0القيام بعد ذلك بفصل مدفوعات اخلطر اعتباراق من

 العامة املعمول بها؛ 

  استعراض مستوى مدفوعات اخلطر بالنسبة للموظفني املعينني حملياق يف نف  الوقت الذي يتم فيه استعراض

 مستوى مدفوعات اخلطر للموظفني املعينني دولياق؛ و

 ية تعديل مدفوعات اخلطر لكل ٍٍ من الفئتني الوظيفيتنيالطلب إىل األمانة التقدم خبيارات تتناول منهج. 

 

 اجلزء اخلاص باإلقامة الفندقية من مصاريف السفر: الراحة واالستجمام

، العناصر الرئيسية إلطار الراحة واالستجمام على 25/608، اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها 6101يف -  00

ومع ذلك، مل توافق اجلمعية العامة على توصية اللجنة بدفع تعويض . الدولية النحو الذي اقرتحته جلنة اخلدمة املدنية

وطلبت إىل اللجنة تقديم توصيات بشأن بدل . عن تكاليف اإلقامة يف الفنادق للموظف املوجود يف سفر للراحة واالستجمام

 .إعاشة ُمنسق أو مبلغ مقطوع ُيدفع مرة واحدة وذلك أثناء دورتها السابعة والستني

 

وقبل صدور قرار اجلمعية العامة، كانت بعض املنظمات قد دفعت مبلغاق مقطوعاق، أو مبلغاق ملرة واحدة قدره -  05

دوالراق أمريكياق لتغطية اإلقامة ومصروفات املغادرة والوصول، ودفعت منظمات أخرى بدل إعاشة يومي، أو، يف  051

دوالراق أمريكياق  051املقطوع، وال املبلغ الذي ُيدفع مرة واحدة وقدره وال املبلغ . بعض احلاالت مل ُيدفع أي بدل إقامة

الذي كان قد مت التوصل إليه حبساب متوسط اجلزء اخلاص باإلقامة من بدل والذي تدفعه العديد من املنظمات، 

دوالراق  051طوع قدره اإلعاشة اليومي الذي ينطبق على أماكن الراحة واالستجمام املخصصة آنئذ ثم تقريبها إىل مبلغ مق

 . أمريكياق حبيث يشمل مبلغاق صغرياق ملصروفات الوصول واملغادرة

 

، شكلت أمانة اللجنة فريقاق عامالق استشارياق يتألف من ممثلي املنظمات املوجودة يف امليدان مهمته، 6101يف -  02

مساهمة يف تكاليف اإلقامة يف املكان دفع بوفيما يتعلق . إىل جانب أمور أخرى، حبث مسألة الراحة واالستجمام

املخصص للراحة واالستجمام، رأي الفريق العامل أن بدل اإلعاشة اليومي لي  أداة مناسبة، حيث أنه يضم مكون 

الوجبات الغذائية واملصاريف النثرية، والتكاليف اليت يتعني على املوظف أن يدفعها لو أنه أو أنها بقي يف مقر عمله ومل 
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حبساب متوسط اجلزء اخلاص باإلقامة من بدل املعيشة اليومي الذي ينطبق على األماكن املخصصة آنئذ للراحة و. يسافر

ثم أوصى بتقريب هذا . دوالر أمريكي ملدة مخسة أيام 200.50واالستجمام، فقد توصل الفريق العامل إىل مبلغ قدره 

وقد حظي هذا . شمل مبلغاق صغرياق ملصاريف الوصول واملغادرةدوالراق أمريكياق حبيث ي 051املبلغ إىل مبلغ مقطوع قدره 

 .املنظمةاملقرتح بتأييد أغلبية أعضاء شبكة املوارد البشرية مبا فيهم 

 

وبالنظر إىل املعلومات اليت قدمتها . أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء االفرتاضات بشأن التأثريات املالية-  00

، فإن التكاليف 6101بس  6100االستغالل للسفر للراحة واالستجمام عن طريق مقارنة املنظمات بشأن اففاض معدل 

 .ة مل ميكن حتديدها مما جيعل من الضروري إجراء املزيد من البحثياحلقيق

 

 : وقد قررت اللجنة أن-  08

  ُترجئ حبث بدل  للجزء اخلاص باإلقامة يف الفنادق من السفر للراحة واالستجمام؛ 

 جلنة اخلدمة املدنية الدولية مبعلومات عن معدالت التكاليف شبكة املوارد البشرية أن متد أمانة  الطلب إىل

  .ومدى استغالل السفر من أجل الراحة واالستجمام

 

 معايري منح دورة راحة واستجمام ملدة أربعة أسابيع : الراحة واالستجمام

، جمموعة املعايري املنقحة 6106متوز /يوليه 0اعتباراق من باء،  22/625اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها -  09

 . وطلبت إىل اللجنة تقديم معايري تفصيلية ملنح دورة راحة واستجمام مدتها أربعة أسابيع ،ملنح السفر للراحة واالستجمام

 

وميكن . ذ كاستثناءإن دورة الراحة واالستجمام ملدة أربعة أسابيع ليست جزءاق من اإلطار العادي ألنها ُتنف-  51

لرئي  جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبوجب السلطة املخولة إليه، أن يوافق على دورة للراحة واالستجمام مدتها أربعة 

 . أسابيع بناًء على توصية من شبكة املوارد البشرية

 

ايري التالية كأساس ملناقشات وبعد عملية مشاورات مع املنظمات وإدارة السالمة واألمن، اقرتحت األمانة املع-  50

 .اللجنة

 

جيوز لرئي  اللجنة، يف احلاالت االستثنائية للغاية، أن يوافق على دورة راحة واستجمام ملدة أربعة أسابيع -  56

 :عندما مير مقر العمل بظروف غري عادية تربر القيام بدورة راحة واستجمام أقصر، مثال ذلك

 ضافة إىل شروط منح دورة الراحة واالستجمام ملدة ستة أسابيع، يكون موظفو يف األوضاع اليت يكون فيها باإل

 الشديد للغاية نتيجة لتدابري أمنية؛ للحجزالنظام املوحد لألمم املتحدة ُمعرضني 

 يف األوضاع االستثنائية، واحلادة كوقت حدوث كارثة طبيعية . 
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 : قررت اللجنة ما يلي-  52

 لسلطة املخولة له من اللجنة، وبناًء على توصية من جمل  الرؤساء التنفيذيني جيوز لرئي  اللجنة، مبوجب ا

شبكة املوارد البشرية، منح دورة راحة مدتها أربعة أسابيع يف احلاالت /املعين بالتنسيق التابع لألمم املتحدة

أن يوافق وأن ينهي  وبصدد ذلك، فإنه ينبغي لقرار الرئي . االستثنائية للغاية طاملا توافرت الشروط ملنحها

دورة األربعة أسابيع وأن يراعي آراء إدارة السالمة واألمن، وكذلك املصادر األخرى اليت لديها معلومات دقيقة 

 . عن األوضاع يف أماكن بعينها

 وُتمنح عندما تكون الشروط  ،وتعامل دورة الراحة واالستجمام ملدة أربعة أسابيع على أساس كل حالة على حدة

مراجعة األماكن  يوجير. ية لتلك الشروط الالزمة ألهلية احلصول على دورة مدتها ستة أسابيع متوافرةاإلضاف

وتعطى فرتة انتقال مناسبة عندما تنتفي احلاجة إىل دورة . اليت ُتعتمد لدورة األربعة أسابيع كل ثالثة أشهر

 . األربعة أسابيع

 

 ين الشهري املمتداستعراض بدل اإلخالء األمين وبدل اإلخالء األم

مع مرور الوقت على يدي منظمات النظام املوحد لألمم املتحدة وذلك لدعم  األمين اإلخالءاسُتحدث بدل -  50

، عكفت املنظمات بصورة 0990 عام ومنذ. املوظفني امُلعينني دولياق أثناء عمليات اإلخالء املرخص بها من مقار العمل

وحتقيقاق هلذا . نسق وُمبسط جتاه بدالت اإلخالء األمينمين، وهدفه هو اتباع نهج ُممستمرة على مراجعة بدل اإلخالء األ

 .اهلدف، مت استحداث مبلغ  إمجالي واحد، حيل حمل جدول ُمعقد لبدالت اإلخالء

 

ة شبك/أما املبلغ اليومي احلالي الذي حدده جمل  الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق التابع لألمم املتحدة-  55

ألفراد األسرة املستوفني للشروط وملدة ( يف املائة 51)دوالر أمريكي  011دوالر أمريكي للموظف و  611املوارد البشرية هو 

 05دوالراق أمريكياق و 051، ليصل إىل يف املائة 65يوماق ُيخفض البدل بنسبة  21وبعد انقضاء الس . يوماق 21تصل إىل 

وباإلضافة إىل ذلك، قد ينطبق على هذا املوقف استحقاق للشحن . لفرتة أقصاها ستة أشهردوالراق أمريكياق على التوالي، و

 .دوالر أمريكي 511ُيدفع مرة واحدة قدره 

 

ويف احلاالت اليت ُيصرح بعودة املوظف، ولكن املنطقة . ال ُيرخص بدفع بدل إخالء أطول من فرتة ستة أشهر-  52

، فُيصرف مبلغ ُمَخفض من البدل أو بدل شهري ممتد لإلخالء "اشة اأُلسرمنطقة غري صاحلة إلع"ُيعلن عن أنها 

وقد مت حتديد هذا املبلغ بتطبيق نسبة احلد اإلجياري على . األمين، حيث يصبح قابالق للدفع ألفراد األسرة املؤهلني له

 . ، الدرجة السادسة0-مستوى املرتب للموظف األعزب يف املستوى م

 

من الئحة جلنة اخلدمة املدنية الدولية بأن اللجنة هي اليت حتدد معدالت البدالت  00وتقضى املادة -  50

 .ولذلك فإن اللجنة طلبت إىل أمانتها استعراض بدل اإلخالء األمين واملنهجية املستخدمة يف حسابه. واالستحقاقات
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من جانب جمل   6119حزيران /وكان املبلغ العاملي قد مت استعراضه آخر مرة واملصادقة عليه يف يونيه-  58

شبكة املوارد البشرية، الذي حدد بدل اإلخالء األمين مببلغ /الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق التابع لألمم املتحدة

وقد اشُتق هذا املبلغ من حتليل معدالت بدالت اإلعاشة اليومية الذي ُأجرى يف . دوالر أمريكي املستخدم حالياق 611

 (. وهي األماكن اليت ُيخلى املوظفون غالباق إليها)مالذاق آمناق  06لس  6119 شباط/فرباير

 

وبينما أشارت اللجنة إىل أن املنظمات تطبق املبلغ العاملي لعددٍٍ من السنوات بصورة تبدو منسجمة يف ظاهرها، -  59

وقد ُأثريت أسئلة أيضاق عما إذا . لتهفإنها مع ذلك أعربت عن بعض القلق فيما يتعلق بتكاليف املعدل العاملي ومدى عدا

 . كان استخدام ُمعدل مقطوع يعترب مناسباق بدرجة أكرب من ُمعدل بدل اإلعاشة اليومي

 

يسر وباإلضافة إىل ذلك، اعتربت األمانة أن وجود تعريف واضح للهدف من بدل اإلخالء األمين من شأنه أن ُي-  21

إن اهلدف من بدل اإلخالء : "وقد اقرتحت األمانة التعريف التالي. القراراتقيام اللجنة بعملييت االستعراض واختاذ 

األمين هو املساعدة على التعويض عن املصروفات املباشرة املضافة اليت يتحملها املوظفون وامُلعالون املؤهلون للحصول 

 ."عليها الذين يتم إخالؤهم من مقر عملهم الرمسي

 

ريت، ُدعيت اللجنة إىل حتديد مبالغ لبدل اإلخالء األمين عن طريق املصادقة على ويف ضوء اهلواج  اليت ُأث-  20

 . دوالر أمريكي 511أحد اخليارات امُللخَّصة أدناه، واستحقاق مبلغ ُيصرف مرة واحدة للشحن قدره 

  ي أ)معدل عاملي موضوع على أساس متوسط معدالت بدل اإلعاشة اليومي يف املالذات اآلمنة  - 0اخليار

إن حتليل تطور معدالت بدل اإلعاشة اليومي باستخدام نف  العينة من األماكن خالل فرتة (. املنهجية احلالية

وسوف . دوالراق أمريكياق 651قد أسفر عن مبلغ متوسط جديد قدره  6106نيسان /إىل أبريل 6119آذار /مارس

دوالراق  065وإىل  ،أمريكياق بالنسبة للموظف دوالراق 651دوالر أمريكي إىل  611ُيزاد بدل اإلخالء األمين من 

يف  65ثم ُيخفض بعد ذلك بنسبة . يوماق 21بالنسبة للمعالني املستوفني للشروط حتى ( يف املائة 51أو )أمريكياق 

وقد تزيد . دوالراق أمريكياق على التوالي لفرتة أقصاها ستة أشهر 90دوالراق أمريكياق و  088ليصل إىل  املائة

 ؛يف املائة 65ريات املالية هلذا اخليار بنسبة التأث

  مبالغ بدل اإلعاشة اليومي السارية على املالذ اآلمن  تخدممن بدل اإلخالء األمين، اسُت بدالق - 6اخليار

 املخصص؛ 

  حدد بدل اإلخالء األمين على معدل جزء اإلقامة بالفنادق من بدل اإلعاشة اليومي املعمول به  - (أ) 2اخليار

 ى املالذ اآلمن املرخص به؛لد

  دوالراق أمريكياق وذلك على أساس متوسط  020حدد مبلغاق عامليا لبدل اإلخالء األمين قدره  - (ب) 2اخليار

دوالراق أمريكياق  026األجزاء اخلاصة باإلقامة من معدالت بدل اإلعاشة اليومي يف املالذات اآلمنة امُلعينة، و

بعد ذلك لفرتة  يف املائة 65يوماق األولي، على أن ُيخفض بنسبة  21الل الس للمعالني املستوفني للشروط خ

 أقصاها ستة أشهر؛ 
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  يوماق 21بعد انقضاء "بدل اإلخالء األمين على أساس معدالت بدل اإلعاشة اليومي  وضع - (أ) 0اخليار "

 املعمول بها يف املكان املرخص به كمالذ آمن؛ 

  دوالرات أمريكية حمسوباق على أساس  618املياق لبدل اإلخالء األمين قدره دد مبلغاق عُح - (ب) 0اخليار

دوالرات  010لدى املالذات اآلمنة املعينة و" الغرفة كنسبة مئوية من معدالت بدل اإلعاشة اليومي"متوسط 

د ذلك ملدة بع يف املائة 65يوماق األولي، على أن ُيخفض بنسبة  21 سللأمريكية للُمعالني املستوفني للشروط 

 .  أقصاها ستة أشهر

 

ويف أي من اخليارات الواردة أعاله، يكون بدل اإلخالء األمين مستحق الدفع لفرتة أقصاها ستة أشهر، يتم -  26

 . بعدها إما إلغاء وضعية اإلخالء، أو اإلعالن عن أن مقر العمل غري ُأسرى، أو بْدء دفع بدل إخالء أمين شهري ممتد

 

 : ق بتحديد مبلغ بدل إخالء أمين شهري ممتد، فقد ُعرض على اللجنة ثالثة خياراتفيما يتعل-  22

  اإلبقاء على املنهجية احلالية حلساب بدل اإلخالء األمين الشهري املمتد؛  - 0اخليار 

  حتديد معدل عاملي لبدل اإلخالء األمين الشهري املمتد؛  - 6اخليار 

  من بدل اإلخالء األمين الشهري املمتد احلاليدفع بدل مشقة إضايف بدالق  - 2اخليار. 

 

 : وقررت اللجنة ما يلي-  20

  إن اهلدف من بدل اإلخالء األمين هو : "بدل اإلخالء األمين على النحو التالياملوافقة على تعريف وغرض

توفون للشروط الذين املساعدة على التعويض عن املصروفات املباشرة املضافة اليت يتحملها املوظفون وامُلعالون املس

 ".يتم إخالؤهم من مقر عملهم الرمسي

  دوالر أمريكي يومياق  011دوالر أمريكي يومياق بالنسبة للموظفني و 611حتديد مبالغ بدل اإلخالء األمين بس

اق دوالر 05دوالراق أمريكياق و  051يوماق، وبعد ذلك  21بالنسبة لكل فرد من أفراد األسرة املستويف للشروط ملدة 

أمريكيا على التوالي، وذلك لفرتة أقصاها ستة أشهر، يتم بعدها إما إزالة اإلخالء عادة أو اإلعالن عن أن مقر 

دوالر أمريكي عندما يتم إخالء  511كعنصر شحن قدره العمل غري ُأسرى؛ وُيَطَبْق دفع مبلغ مرة واحدة 

 .أسرتها/املوظف أو أسرته

  بنف  املبلغ الذي ُيقدم مبوجب بدل املشقة اإلضايف الذي ُيدفع يف مقار بدل إخالء أمين ممتد ُيحدد تطبيق

العمل غري األسرية إذا استمر اإلخالء أكثر من ستة أشهر، وإذا مل يتم اإلعالن عن أن مقر العمل هذا غري 

 .ُأسرى

  ررت اللجنة وقد ق. قبل بلوغ حد الستة أشهر عقب اإلخالء" غري ُأسرى"ميكن اإلعالن عن مقر العمل بأنه

ويف غضون ذلك الوقت، يقوم نائب األمني العام إلدارة . حتديداق طلب تقييم الوضع عند بلوغ حد الثالثة أشهر

وعند بلوغ عالمة . السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة باستعراض املوقف، وإبداء املشورة إىل رئي  اللجنة

وضعية مقر العمل اأُلسرى أو غري اأُلسرى عادة بواسطة رئي  الستة أشهر جيب أن ُيتخذ القرار األكيد بشأن 

 . اللجنة بعد تشاوره مع إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة
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  دورةٍٍ الستعراض بدل اإلخالء، وبدل اإلخالء األمين املمتد، كل ثالث سنوات يف نف  الوقت الذي يتم حتديد

 . ت للتنقل واملشقةفيه استعراض املبالغ اليت ُتدفع كبدال

  الطلب إىل األمانة إعداد وثيقة ُترِبز املبادئ اهلادية، ونطاق، ومدى انطباق، واألهلية والتدابري ذات الصلة

 .ببدل اإلخالء األمين لكي تعتمدها اللجنة أثناء دورتها السابعة والسبعني

 

 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 

 

يف مكتب منظمة  59عقد جمل  إدارة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اجتماعه الس -  25

وناقش اجملل  إىل جانب . 6106متوز /يوليهيف باري ، فرنسا يف ( اليونسكو)األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

ملهمة اليت تتعلق باستثمارات الصندوق، وبالوضع االكتواري واألحكام مسائل احلوكمة املعيارية، العديد من القضايا ا

 . املتعلقة باملستحقات من الصندوق

 

 التقويم االكتواري

 20قدم خبري استشاري اكتواري إىل اجملل  تقرير التقويم االكتواري احلادي والثالثني للصندوق حتى -  22

وُأبِلَغت نتائجه  6119كانون األول /ديسمرب 20ق قد مشل الفرتة حتى ؛ وكان التقويم الساب6100كانون األول /ديسمرب

وكان معروضاق على اجملل  أيضاق مالحظات جلنة اخلرباء . 6101إىل اجلمعية العامة أثناء دورتها اخلامسة والستني يف 

 .االكتواريني، اليت َفَحصت تقرير التقويم قبل تقدميه إىل اجملل 

 

أساس االفرتاضات االكتوارية اليت أوصت بها جلنة اخلرباء االكتواريني واعتمدها جمل   ُأعد التقويم على-  20

، وطبقاق لقواعد ولوائح نظام تعديل املعاشات التقاعدية لدى الصندوق املعمول بها منذ تاريخ 6100املعاشات التقاعدية يف 

 . التقويم

 

، مثلها مثل التقوميات اإلثنى عشر 6100نون األول كا/ديسمرب 20وكانت القيمة االكتوارية لألصول يف -  28

السابقة قد حتددت باستخدام طريقة حساب متوسطات القيمة السوقية املتحركة خالل مخ  سنوات، واليت ختضع 

كانون األول /ديسمرب 20بالناقص أو بالزيادة عن القيمة السوقية لألصول يف  يف املائة 05ملعدل تقلبات تقييدي قدره 

مليون دوالر أمريكي، وهو ما يساوى  01.805.1وعلى هذا األساس، ُحددت القيمة االكتوارية لألصول بس  .6100

مليون دوالر أمريكي بعد إجراء  29.828.0)من القيمة السوقية لألصول يف ذلك التاريخ وهي  يف املائة 016.05

 (.تعديالت التدفق النقدي

 

ثالث جمموعات من االفرتاضات االقتصادية وثالث جمموعات من  اشتملت االفرتاضات االكتوارية على-  29

 .افرتاضات تزايد املشاركني واليت اسُتخدمت بأشكال متفاوتة
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ُأجريت التقوميات على أساس ثالث جمموعات للمعدالت احلقيقية الفرتاضات عائد االستثمار اليت ُتقدر بس -  01

سنوياق  يف املائة 0.1وقد مت االحتفاظ بافرتاض نسبة التضخم البالغة . ائةيف امل 6.5و يف املائة 2.5، و يف املائة 0.5

و  يف املائة 2.5، بالنسبة لتَصورْي عائد املعدل احلقيقي البالغ 6119كانون األول /ديسمرب 20للتقويم الذي ُأجرى يف 

يف  6.5قد مت ختفيضه إىل   املائةيف 0.5غري أن االفرتاض التضخمي لتصور معدل العائد احلقيقي وقدره . يف املائة 6.5

 . سنوياق املائة

 

يضاف إىل ذلك، أنه بالتنسيق مع معدالت التضخم املفرتضة، زيدت املعدالت السنوية للزيادات غري املتحركة -  00

 يف املائة 0مبوجب سيناريوهات التضخم بنسبة  يف املائة 0.5يف األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي بنسبة 

 .يف املائة 6.5وبنسبة  يف املائة 2بنسبة و

 

وباإلضافة إىل ذلك، مت استخدام ثالث جمموعات من االفرتاضات لتعك  التغريات يف الزيادة املتوقعة -  06

التالية، مع حدوث  ةسنوياق خالل السنوات العشر يف املائة 1.5زيادة إجيابية قدرها  (0): للمشاركني النشطني مستقبالق

التالية وزيادة بنسبة  ةسنوياق خالل السنوات العشر يف املائة 0زيادة إجيابية قدرها ( 6)سبة الصفر بعد ذلك، زيادة بن

التالية مع زيادة بنسبة الصفر  ةسنوياق خالل السنوات العشر يف املائة( 0.1)زيادة سلبية قدرها ( 2)الصفر بعد ذلك؛ و

 .بعد ذلك

 

وافق جمل  املعاشات التقاعدية على أن النص على إدراج  ء االكتواريني،وبناًء على توصية جلنة اخلربا-  02

، 6102-6106تكاليف اإلدارة يف التقويم احلالي جيب أن تنبين على نصف امليزانية املعتمدة للصندوق لفرتة السنتني 

وإنه باستخدام هذه . 6100كانون األول /ديسمرب 20مقسومة على إمجالي األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي يف 

هي  6100كانون األول /ديسمرب 20املنهجية، كان النص على أن التكاليف اإلدارية املدرجة يف التقويم االكتواري يف 

 . من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي يف املائة 1.29

 

عليه جلنة اخلرباء االكتواريني، إىل ُيشري َكْشف االكتفاء االكتواري، الذي أعده اخلبري االكتواري، ووافقت -  00

القيمة االكتوارية لألصول تتجاوز القيمة االكتوارية جلميع املزايا املكتسبة املرتاكمة يف إطار الصندوق، على أساس : "أن

، 6100كانون األول /ديسمرب 20وبناًء على ذلك، ال يوجد شرط، يف . لوائح الصندوق السارية يف تاريخ إجراء التقويم

 20وقد بلغت القيمة السوقية لألصول يف . من الئحة الصندوق 62قضى بتقديم مدفوعات لتغطية العجز مبوجب املادة ي

مليون دوالر أمريكي، ولذلك، فإن القيمة السوقية لألصول تتجاوز أيضاق القيمة  29.828.0، 6100كانون األول /ديسمرب

 ".االكتوارية جلميع املستحقات من املزايا املكتسبة اعتباراق من تاريخ التقويم

 

وأنها . أبلغت جلنة اخلرباء االكتواريني اجملل  أيضاق بأنها سوف تستمر يف استعراض جتربة الصندوق الناشئة-  05

بشأن االفرتاضات اليت ُتستخدم يف التقويم االكتواري للصندوق الذي من  6102وف ُتقدم توصيات إىل اجملل  يف س

 . 6102كانون األول /ديسمرب 20املقرر إجراؤه يف 
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وقد سعى اجملل  إىل احلصول على توضيحات من اخلبري االستشاري االكتواري، ومن ُمقِرْر جلنة اخلرباء -  02

وبصفة عامة، الحظ اجملل  أن التقويم احلالي يكشف عن . ني بشأن خمتلف جوانب نتائج التقويم االكتوارياالكتواري

من األجر الداخل يف حساب املعاشات التقاعدية، وأن الزيادة يف العجز ترجع أساساق إىل  يف املائة 0.80عجز قدره 

ل  أيضاق إىل أهمية احلصول على عائدات استثمارية وأشار اجمل. جتربة االستثمارات ذات احلجم األقل من املتوقع

على نتائج التقوميات االكتوارية  يف املائة 2.51حقيقية طويلة األجل يف املستقبل تصل إىل مستوى الرقم املستهدف وهو 

 . املستقبلية

 

صوم سوف ُتحسب يف تقرير التقويم، وأن تلك اخل 62أشار اجملل  إىل إدراج خصوم معيار احملاسبة الدولي -  00

 .كل فرتة سنتني بصورة متزامنة مع اجلدول الزمين للتقويم االكتواري

 

ويف ضوء العجز الذي كشفت عنه التقوميات االكتوارية احلالية والسابقة، شدد اجملل  على احلاجة إىل -  08

 . قاعدية لألمم املتحدةالتحلي باحليطة واحلذر وحسن التدبري فيما يتعلق بأي تغيريات يف نظام املعاشات الت

 

، وهو الوضع 6100كانون األول /ديسمرب 20معاجلة الوضع االكتواري للصندوق حتى قرر اجملل  أن عليه -  09

من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، كما أسفر عن عجز  يف املائة 0.80الذي أسفر عن عجز اكتوارى قدره 

كانون /ديسمرب 20حساب املعاش التقاعدي يف من األجر الداخل يف  يف املائة 1.28بعد ذلك العجز بلغ اكتوارى ثان  

أنه جيب معاجلة العجز االكتواري للصندوق حبسن تدبري، وأن ُيراِعي دخل الصندوق وَيعَتِبر اجملل  . 6119األول 

 . ومصروفاته يف األجل الطويل

 

م، بالتشاور مع اخلبري االكتواري لدى الصندوق، وجلنة وبناًء عليه، أنشأ اجملل  فريقاق عامالق سوف يقو-  81

وأمني اجملل ، ببحث اخلرباء االكتواريني، وجلنة االستثمارات، وممثل األمني العام الستثمار أصول الصندوق، 

الرتكيز وقد أصدر اجملل  توجيهاته إىل فريقه العامل بعدم . التدابري املمكنة لكفالة استدامة الصندوق يف املدى الطويل

على تدابري خفض التكاليف، والرتكيز بدالق من ذلك على االستدامة يف األمد الطويل، مبا يف ذلك احلوكمة، وإدارة 

 . اخلصوم-االستثمارات، وإدارة األصول

 

 اخلاص باملشرتكني يف فئة اخلدمة العامة والفئات ذات الصلة  0996نيسان /ابريل 0متديد تعديل 

  0995متوز /يوليه 0، أو بعد الذين سيتقاعدون يف

معاشاق من معاشات  06، كان هناك 6100كانون األول /ديسمرب 20إىل  0995متوز /يوليه 0وأثناء الفرتة من -  80

التقاعد قد مت جتهيزها للمشرتكني يف فئة اخلدمة العامة، اشتملت على أدلة على اإلقامة يف البلد الذي ُتطبق فيه عوامل 

 . املنقحة" صيغة واشنطن"عيشة مبوجب تباين تكاليف امل
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ونظراق للعدد الصغري على الدوام للمعاشات اليت يتم تعديلها فعلياق مبوجب هذا اإلجراء، مل يكن يف املستطاع -  86

وقد لوحظ . إجراء تقدير ذي مغزى بشأن التكاليف الناشئة هلذا التعديل اليت يتحملها نظام تسويات املعاشات التقاعدية

مع التعليقات اليت أبدتها جلنة اخلرباء االكتواريني وقت االستعراض املبدئي هلذا اإلجراء  ىشااخلربة الفعلية تتمأن 

 .واعتماده

 

 املائة يف 001 إىل املائة يف 061 من األقصى احلد مْكُح ختفيض

يف  001األقصى البالغ  أشار اجملل  إىل الوفورات الناشئة الطويلة األجل النامجة عن استحداث حكم احلد-  82

من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي؛ وذلك وقت اقرتاح إدخال  يف املائة 1.06واليت ُقدرت يف حدود  املائة

. من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي يف املائة 1.61تغيري على احلد األقصى، وُقدرت الوفورات االكتوارية بس 

لي للوفورات الناشئة يستند إىل بيانات حمدودة، فقد أخذ اجملل  علماق باقرتاح جلنة اخلرباء التقدير احلا إنوحيث 

االكتواريني بضرورة تواصل التحليل باستخدام املزيد من سنوات اخلربة وذلك كأمر ضروري، قبل إصدار أي تقدير مؤكد 

 .للوفورات

 

 من املبلغ املدفوع بالدوالر األمريكي ملائةيف ا 81احلد األدنى للضمان القابل للتعديل عند حد الس 

من  يف املائة 81أخذ اجملل  علماق باملعلومات املقدمة املتعلقة باستحداث حد أدني قابل للتعديل للضمان يبلغ -  80

 . 6115 نيسان/ابريل 0املبلغ املدفوع بالدوالر األمريكي، والذي دخل حيز السريان اعتباراق من 

 

أشار اجملل  إىل أن جلنة . ىل التداعيات االكتوارية الدنيا، وإىل البيانات احملدودة للغاية املتاحةواستناداق إ-  85

اخلرباء االكتواريني قد اتفقت على أن أي إجراء آخر، أو تعديل يتعلق بهذا اإلجراء اجلديد، لن يبدو ُمَبَرراق يف هذا 

اء االكتواريني من أن تداعيات هذا احلكم اجلديد ينبغي وأبدى اجملل  اتفاقه مع ما اقرتحته جلنة اخلرب. الوقت

 . مواصلة رصده وتقديره جنباق إىل جنب مع التقوميات االكتوارية املستقبلية

 

الوفورات الفعلية الناشئة عن تعديالت اجلانب ذي /أخذ اجملل  علماق بالتقديرات اليت ُقدمت بشأن التكاليف-  82

وأشار إىل أنه ال يلزم اختاذ أي تغيريات يف هذا الوقت، سواء فيما يتعلق . اشات التقاعديةاملسارين من نظام تسوية املع

ووافق . واحلكم اخلاص باحلد األقصى. امُلنقحة" لصيغة واشنطن"البارامرتات احلالية ( ب)أو بس  ،معدل االشرتاك( أ)بس 

أو الوفورات الناجتة عن تعديالت اجلانب ذي /جمل  املعاشات التقاعدية أيضاق على ضرورة مواصلة حبث التكاليف و

ومواصلة رصدها جنباق إىل جنب مع كل تقويم اكتواري مع ضرورة  0996املسارين يف نظام تسوية املعاشات التقاعدية منذ 

 . مواصلة حتديد أي اجتاهات حمددة وإبالغ اجملل  بها
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 استثمارات الصندوق

ت يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة التقرير بشأن قدم ممثل األمني العام لالستثمارا-  80

إدارة االستثمارات اليت يقوم بها الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ويوجز التقرير البيئة 

، وكذلك قرارات االستثمار 6100ول كانون األ/ديسمرب 20حتى  6100كانون الثاني /يناير 0االقتصادية واملالية من 

 . واشتملت هذه الوثيقة أيضاق على بيانات إحصائية شاملة. املتخذة وأداء الصندوق

 

مليار  29.0، بلغت 6100كانون األول /ديسمرب 20أفاد ممثل األمني العام بأن القيمة السوقية للصندوق يف -  88

مليار  0.0ريكي خالل السنة السابقة، وهو ما ميثل اففاضاق قدره مليار دوالر أم 00.0دوالر أمريكي، حيث هبطت من 

وإن الصندوق، بعد أن حقق ارتفاعاق غري مسبوق يف أي وقت مضى حبيث وصل إىل . يف املائة 0.0دوالر أمريكي أو 

فقد . 6100يف ، أبرز التقلبات الواسعة اليت مرت بها األسواق املالية 6100أيار /مليار دوالر أمريكي يف مايو 00.5

ُأصيب النمو االقتصادي العاملي باالنكسار وسط هواج  متزايدة بشأن أزمة الديون األوروبية، وختفيض الديون يف القطاع 

املالي، ووجود مواضع ضعف يف األسواق املتقدمة، والضغوط التضخمية يف األسواق الناشئة، وهبوط النمو االقتصادي 

ية الناشئة، اليت كانت احملرك الرئيسي للنمو خالل السنوات املاضية، مل تكن لديها ذلك أن األسواق العامل. العاملي

وعلى الرغم من أن الصندوق كان قبل ذلك ُيحابى حقوق املساهمني، فقد بدأت شعبة إدارة االستثمار ختفيض . مناعة

لرغم من التقوميات اجلذابة على ا. 6100متوز /يوليهاالعتمادات بشكل ِجدي عقب اجتماع جلنة االستثمارات يف 

 . تارخيياق، وتدهور األوضاع يف أوروبا مما أدى إىل إضعاف أسعار أسهم رأس املال يف نهاية العام

 

عاماق شاقاق بالنسبة ألداء الصندوق لي  فقط باألرقام املطلقة، وإمنا أيضاق باألرقام النسبية قياساق  6100كان عام -  89

، 6119مشرت  صافٍٍ حلقوق امللكية ألول مرة منذ الربع األول من عام  6100قد كان الصندوق يف ف. على القواعد املعيارية

وقد استفاد الصندوق من االنتعاش . 6119ومتكن من االحتفاظ مبركز حقوق ملكية راجح منذ الربع الثالث من عام 

ن تأثري ختصيص األصول كان سلبياق يف عام ومع ذلك، فإ. 6101و  6119احلاد يف أسواق أسهم رأس املال العاملية أثناء 

فقد كان عاماق َغَدا فيه . 6100متوز /يوليهوذلك نتيجة لالففاض احلاد يف أسواق أسهم رأس املال الذي بدأ يف  6100

 . االحتفاظ برأس املال وتفادى خسائر رأس املال أكثر أهمية من طلب عائدات مرتفعة

 

ل  إىل مالحظة أن تأثري األزمة املالية واففاض ُمعدالت الفائدة قد تداعت دعا ممثل األمني العام اجمل-  91

وميكن النظر إىل املراجعات اهلبوطية يف عائد األسهم كمرشد . تأثرياتها يف مجيع أحناء صناعة املعاشات التقاعدية

تحدى قدرة خطط املعاشات بالنسبة ألموال املعاشات التقاعدية يف مجيع أحناء العامل، فهي تربز العوامل اليت ت

التقاعدية العامة على مواجهة التزاماتها جتاه املنتفعني، مبا يف ذلك تصاعد االلتزامات غري املمولة، واملوارد املالية 

وقد أدى اففاض معدالت الفائدة إىل ختفيض الدخل من حافظة الدخل الثابت، . الضيقة، وأسواق رأس املال املتقلبة

 . يضاق ألن هذه االلتزامات ُخصمت نتيجة لذلك بأسعار أقلوكانت ذات معين أ
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، واصلت شعبة إدارة االستثمار رصد الفرص يف رأس املال السهمي اخلاص، والبنية التحتية، 6100ويف -  90

دى وقد ُأبلغ اجملل  بأن شعبة إدارة االستثمار ل. والزراعة، واألراضي املزروعة باألخشاب، واألصول البديلة األخرى

الصندوق سوف تواصل السري يف ُطرق  متنوعة بدرجة أكرب، حبثاق عن زيادة العائدات وتقليل املخاطر، وخباصة من خالل 

وتقوم شعبة إدارة االستثمار حالياق بصورة تضاعفية . االستثمارات يف رأس املال السهمي اخلاص واألصول احلقيقية

عقاب العديد من املناقشات اليت دارت مع جلنة االستثمارات، ومنهجية ببناء حافظة رأس مال سهمي خاص، يف أ

 . وعروض ُقدمت يف املاضي إىل جمل  صندوق املعاشات التقاعدية

 

، استمر الصندوق يف أدائه 6100كانون األول /وعلى أساس عشر سنوات من العائدات السنوية حتى ديسمرب-  96

ومع ذلك، فبالنسبة للسنة . وذلك على أساس تسوية املخاطر 21/20وقدره املتفوق الذي جتاوز العائد املعياري اأَلوِلي 

أظهرت أداًء قاصراق  يف املائة 2.96-، فإن العائدات اليت حققها الصندوق، والبالغة 6100( البسيطة)التقوميية اإلفرادية 

 .اقبنط 655أي مبقدار  يف املائة 0.20-بالنسبة للعائدات املعيارية للسياسات والبالغة 

 

وأشار ممثل األمني العام إىل أن امُلكِون األكثر أهمية لقصور األداء املتعلق بالعالمة املعيارية االسرتشادية يف -  92

قرار تفادى املخاطر امُلفِرطة، وذلك عن طريق تقليل حيازات الدْين السيادي اليت أصدرتها الربتغال،  جسَّد 6100

ومنذ بداية األزمة املالية، مت . وهي عائدات عالية املردود ولكنها عالية املخاطر -انيا ، واليونان وإسبأيرلنداوإيطاليا، و

 يف املائة 2.96خفض الدْين السيادي داخل هذه اجملموعة ذات املردود املرتفع، وإن كانت تتسم باملخاطر مع ذلك من 

وق امللكية، واحليازات يف حافظة حقوق وقد مت ختفيض حق. 6106يف منتصف  يف املائة 0.02يف حافظة السندات إىل 

 . يف املائة 1.5إىل  يف املائة 5.05امللكية األوروبية بالنسبة لتلك اجملموعة خالل نف  الفرتة من 

 

وكانت اسرتاتيجية تفادى املخاطر تلك تعين أنه بينما متت محاية الصندوق من خسائر رأس املال، فإنه مل -  90

واشتملت . باملستوى الذي تعكسه العالمات املعيارية االسرتشادية للسوق 6100قوميية حيقق عائدات يف السنة الت

حافظة الدخل الثابت على ُمكوِّن أقل ِثقالق يف الني الياباني عقب قرار أُتخذ بتخفيض، مبقدار الثالثة أرباع، ذلك املكون 

هذا أن العائدات اليت حتققت نتيجة الرتفاع  ومعنى. يف ضوء ارتفاع نسبة الدْين بالنسبة للناتج احمللي اإلمجالي

 . العمالت قد ضاعت، وذلك قياساق على العالمة املعيارية االسرتشادية

 

الذي كان ميثل مؤشراق موثوقاق به على حجم التقلبات يف  ‘جدول مؤشرات التقلب’وعرض ممثل األمني العام -  95

أما العوامل الرئيسية اليت . 6100آب /وبلغ ذروته يف أغسط  6100متوز /يوليهفقد بدأ ارتفاعه منذ منتصف . األسواق

، وعلى ختفيض (آذار/مارس)حدثا يف اليابان اللذين تسونامي الزلزال  والأسهمت يف تلك التقلبات، فقد اشتملت على 

، وكان هذا (زمتو/يوليه) AAالتقييم االئتماني إىل درجة  AAAدْين الواليات املتحدة من درجة التقييم االئتماني 

وَتَمكن الصندوق من تفادى االحتفاظ حبيازات يف (. أيلول/سبتمرب)يف السندات اليونانية  يف املائة 51التخفيض بنسبة 

وعلى الرغم من أن الصندوق قد حقق ارتفاعاق غري مسبوق . شكل ديون سيادية يونانية، متفادياق بذلك خسارة رأس املال

 6100كانون األول /ديسمرب 20فقد اففض مرة أخرى حبلول  6100أيار /ي يف مايومليار دوالر أمريك 00.5قدره 
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وخالل فرتة . مليار دوالر أمريكي يف مواجهة ارتفاع مستويات التقلب يف أسواق رأس املال 29.0حيث وصل إىل 

 .سنوات ككل 01و  5.0السنوات العشر، جتاوز أداء الصندوق العالمة املعيارية االسرتشادية خالل فرتة من 

 

وفيما يتعلق بأداء الصندوق باألسعار احلقيقية، فبعد إجراء التسويات الالزمة الستيعاب التضخم، سيظل -  92

بعد تعديله على أساس الرقم الدليلي )من معدل العائد احلقيقي  يف املائة 2.5الصندوق متجاوزاق هدف السياسات البالغ 

وأشار ممثل األمني العام إىل أن . ملدة الثماني سنوات كلها، بل ولفرتات أطول( تحدةلألسعار االستهالكية يف الواليات امل

أفادت خربات االستثمار ملا يزيد على  6100إىل نهاية  0988تقرير التقويم االكتواري قد أظهر أنه خالل الفرتة من 

، أي مقدار ال يكاد يذكر، يف املائة 1.12عشرة تقوميات متتالية بوجود تأثري تراكمي على الرصيد االكتواري قدره 

 .وأكدت بأن أهداف االستثمار االكتوارية يف املدى الطويل قد مت الوفاء بها

 

قد جتاوز من حيث األداء العائد  ةللصندوق خالل فرتة السنوات العشر يف املائة 2.5إن العائد اإلمسي البالغ -  90

، بينما حدث احنراف أقل مستوى عن العالمة املعيارية االسرتشادية ائةيف امل 5.9بنسبة  21/20املعياري للسياسة وهو 

 (. أي خماطر أقل)

 

الفوائد ) 6100بلغ الدخل من االستثمار الذي مت احلصول عليه من أصول الصندوق أثناء العام التقوميي -  98

وبلغ جمموع مصروفات اإلدارة عن نف   .مليار دوالر أمريكي 0.66( امُلتحقِِقة، واألرباح، والكوبونات، والفوائد، اخل

واشتملت هذه املصروفات على األتعاب اليت ُدفعت ملستشار االستثمار العاملي، . مليون دوالر أمريكي 26.5الفرتة 

 . وللوصي وألمني السجل املركزي إىل جانب تكاليف شعبة إدارة االستثمار

 

حيث ُتحقق حقوق امللكية عائدات سلبية، واففاض . ليةأبرز ممثل األمني العام أنه يف ظل البيئة احلا-  99

عائدات الدخل الثابت تارخيياق؛ فإن جمموع األرباح املتوافرة سوف يكون متواضعاق يف املستقبل القريب، بل وميكن أن 

 . يهبط إىل ما دون االحتياجات االكتوارية الطويلة األجل

 

وبلغت االستثمارات املباشرة وغري املباشرة . 6100لة بالتنمية خالل واصل الصندوق زيادة استثماراته ذات الص-  011

 5.6من  يف املائة 00.2، أي بزيادة قدرها 6100كانون األول /ديسمرب 20مليار دوالر أمريكي يف  5.9يف البلدان النامية 

، (يف املائة 06.0)قليم آسيا إل( يف املائة 2.6)وتفاصيل الس . 6101كانون األول /ديسمرب 20يف ( بسعر التكلفة)مليار 

( يف املائة 08.6)، للمؤسسات الدولية األخرى (يف املائة 68.6)، إلقليم أمريكا الالتينية (يف املائة 5.6)إلقليم أوروبا 

 .تقريباق من أصول الصندوق بالقيمة الدفرتية يف املائة 00وقد استأثرت االستثمارات ذات الصلة بالتنمية بنحو 

 

، ظل املخصص االسرتاتيجي الطويل األجل لألصول 6100كانون األول /ديسمرب 20ناء الفرتة املنتهية يف وأث-  010

يف  2يف السندات، و  يف املائة 20يف حقوق امللكية، و  يف املائة 21أي : 6115أيار /على النحو الذي اعُتمد به يف مايو

أما نطاق املخصص التكتيكي لألصول فقد مسح . رات القصرية األجليف النقد واالستثما يف املائة 2يف العقارات، و  املائة



25  FC147/12 

 

نقاط مئوية للسندات،  0 -أو + نقاط مئوية من املخصص االسرتاتيجي ألصول الصندوق حلقوق امللكية و  01 -أو + بس 

على حدة على أساس  وقد مت إعادة موازنة امَلَحاِفظ كل . نقاط مئوية للعقارات واالستثمارات القصرية األجل 2-أو + و 

 . تكتيكي أثناء الفرتة حسب مقتضيات الضرورة

شعبة إدارة  عينتوبالنسبة للرتتيبات االستشارية للصندوق منذ آخر اجتماع جملل  املعاشات التقاعدية، -  016

وشركة  ،‘باألصول البديلة’بصفتها مستشار غري ذي قرار فيما يتعلق  (Torrey Cove Capital Partners)االستثمار 

 . ألمريكا الشمالية( غري تنفيذي)حبوث آرغوس بصفتها مستشاراق غري ذي قرار 

 

وقد ذكر ممثل األمني العام أن العائدات الطويلة األجل قد جتاوزت بصفة عامة العالمات املعيارية االسرتشادية -  012

 6118الضعيف يف السوق، وخباصة يف  وجنحت يف الوفاء باالحتياجات االكتوارية الطويلة األجل، غري أن األداء

، كان يعين أن االستثمارات القصرية األجل ملدة مخ  سنوات أو أقل كانت عائداتها خميبة لآلمال بل ودون 6100و

ومع ذلك، ينبغي التحلي بالعناية وحسن التدبري يف استخالص النتائج من بيانات األجل . االحتياجات الطويلة األجل

 . خربة األجل القصريالطويل على أساس 

 

ذكر مدير شعبة إدارة االستثمار أن الصندوق خفض من احلصة ذات العائد املرتفع من حافظة الدخل الثابت، -  010

أما بالنسبة حلافظة أسهم رأس املال، فإن الصندوق مل يستطع االستثمار يف . وذلك كمثال على اإلدارة احلصيفة للمخاطر

، حيث أن الصندوق مل يكن قد تلقى بعد تأكيداق بأنه سيتم الوفاء مبنحه وضعية اإلعفاء من األسواق األفضل أداًءبعض 

ففي حالة أخرية مشابهة، اعرتفت حكومة الربازيل . الضرائب، وذلك متشياق مع اتفاقية املزايا واحلصانات لدى املنظمة

أنها أن ُتفسح الطريق أمام عمليات شراء جديدة بتسليمها الكامل باتفاقية االمتيازات واحلصانات للمنظمة واليت من ش

 Mr. Emilioساوأعرب ممثل األمني العام عن شكره اخلاص إىل السيد إمييليو كاردين. للسندات من جانب الصندوق

Cardenas لتوضيح املسائل الضريبية اخلاصة بالربازيل ناجحة، عضو جلنة االستثمارات، ملا بذله من جهود. 

 

ى شعبة إدارة االستثمار، ُقُدماق فإنها حتتاج إىل ُقدَرات روتينية لالستمرار يف رصد املسائل الضريبية، ولكي متض-  015

ويف هذا الصدد، يكون الدعم امُلقدم من جانب الدول األعضاء شيئاق (. وإندونيسيا تايلندمثل )وخباصة يف األسواق الناشئة 

 . أساسياق

 

إن اتباع اسرتاتيجية استثمارات سلبية قد يعطي عائدات متسقة مع األرقام  علق ممثل األمني العام بقوله-  012

وقد كان أداء الصندوق يف املدى الطويل، خالل عشر . الدليلية، ولكنه قد خيسر فرص احلصول على عائدات إضافية

تثمار، ولكن كما سلفت وكانت املسألة تتمثل يف اختيار فلسفة االس. عاماق متجاوزاق لألداء العادي 05سنوات من الس 

، فإن أي اسرتاتيجية سلبية مل حتظ بالدعم وذلك 6112مناقشته يف اجتماع جمل  املعاشات التقاعدية يف نريوبي 

وأشار مدير شعبة إدارة االستثمار أيضاق إىل أن العالمة املعيارية . بسبب تكاليف وخسائر السيطرة على ختصيص األصول

شعبة إدارة االستثمار هي عبارة عن استخدام رقم دليلي بسيط جاهز، وأنه مل تتم أي االسرتشادية اليت تستخدمها 
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تعديالت مصطنعة لكي تعك  القيود واحلدود املفروضة على شعبة إدارة االستثمار، وذلك بسبب حدود وقيود االستثمار 

 . يف مسائل الدفاع والتبغ، الراجعة إىل درجة التصنيف االئتماني

 

لرؤساء التنفيذيون أن ُيَقدم ممثل األمني العام تقريراق عن حركة االستثمارات داخل سياق اسرتاتيجي وطلب ا-  010

متت مواءمته حبيث يأخذ يف اعتباره تقلبات سوق رأس املال، وإدراج تكاليف اإلدماج واألداء مقابل العالمة املعيارية 

 . االسرتشادية وكذلك املخاطر

 

يذيون أيضاق أن يكون ممثل األمني العام حمدداق عند إفادته بشأن إدارة االستثمارات فيما وطلب الرؤساء التنف-  018

يتعلق بعدم ارتباط الصندوق بأداء الفئات الفرعية لالستثمار القاصرة يف األداء مقابل تعزيز مراكز الصندوق يف الفئات 

 . الفرعية ذات العائد األعلى، وخباصة بالنسبة للبدائل

 

رت األجهزة الرئاسية أن مسألة االستثمارات هي ذات أولوية عليا، وأن على اجملل  أن يتيقظ لقضية ذك-  019

 . التقلب وقدرة الصندوق على بلوغ املستوى املعياري االسرتشادي

 

ي ُقدم واقرتحت األجهزة الرئاسية أيضاق أن مثة حاجة إىل وجود ممثل  متفرغ لألمني العام بدالق من امُلقرتح الذ-  001

 . ستثماراتلالمستشار  بتعينيمن قبل من جانب جمموعة املشرتكني فيما يتعلق 

 

شدد املشاركون على رغبتهم يف أن حيصلوا على تقارير أكثر حتديداق بشأن أداء االستثمار، والتكلفة واملخاطر، -  000

تسمح للمجل  بأن يقدم  09إىل أن املادة  وأشار ممثلو املشرتكني. وخباصة يف أوقات الظروف االقتصادية غري املستقلة

وذكر األعضاء، أنه نظراق لتعقد االستثمارات . املشورة، كما أوضحوا أيضاق احلاجة إىل مستشار استثمار مستقل للمجل 

واألدوات اجلاري استخدامها من جانب شعبة إدارة االستثمار، فإنهم حيتاجون ملن يرشدهم إىل فهم أفضل ملا جيرى 

وسلموا باستعداد ممثل األمني العام توفري املزيد من التدريب، واحلصول على املعلومات إلزالة . ض الواقععلى أر

 . ووافقت مجاعة املشرتكني أيضاق على فكرة استقدام ممثل لألمني العام على أساس التفرغ. الغموض عن عملية االستثمار

 

هو أكثر الطرق كفاءة وفعالية تكاليفية للقيام مبهمة لي  تشار جمموعة الرؤساء التنفيذيني أن اكرتاء مس رأت-  006

ورأوا أن املوارد املوجودة حالياق، مثل املزيد من التفاعل من جانب جلنة االستثمارات مع اجملل  . نشر املعلومات

 . ميكنها أن تساعد على سد هذا االحتياج

 

ها جمموعة املشرتكني أبرزت احلاجة إىل حتسني االتصال، علق ممثل األمني العام على أن الطلبات اليت قدمت-  002

وأوصى بإجراء املزيد من اجللسات اإلطالعية مع اجملل ، . وإىل املزيد من الشفافية بشأن التعقيد املتزايد لالستثمارات

ر املوجود وتفعيل املوقع الشبكي على االنرتنت عن طريق وضع معلومات عن التدريب على موقع شعبة إدارة االستثما

وعلق ممثل األمني العام على . على االنرتنت، وكتابة املدونات، وتيسري املزيد من التفاعل بني اجملل  وجلنة االستثمار
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سنوات، وأن عبء العمل خالل  2املقرتح اخلاص باستقدام ممثل متفرغ لألمني العام، وقال إنه يقوم بهذه املهمة منذ 

 . سبب تعقد النظم التشغيلية بل وأيضاق نتيجة ألوضاع السوقهذه الفرتة قد تضاعف لي  فقط ب

 

 . قدمت مجاعة املشرتكني الشكر إىل ممثل األمني العام لتفهمه للحاجة إىل تواصل أفضل-  000

 

طلبت جمموعة املشرتكني واألجهزة الرئاسية تسجيل أنها ُتحِبذ إنشاء وظيفة متفرغة ملمثل األمني العام تكون -  005

 . لشعبة إدارة االستثمار خمصصة

 

. شكر الرؤساء التنفيذيون األجهزة الرئاسية لتقدميها املقرتح، وأعربوا عن اهتمامهم احلقيقي بهذا املقرتح-  002

وذكرت جمموعة الرؤساء التنفيذيني أن هناك تداعياتٍٍ َمْيَزنِية مرتبطة مبثل هذا املقرتح، وأنه قد يكون من السابق ألوانه 

 . وكبديل لذلك، اقرتحت اجملموعة إعادة النظر يف املقرتح أثناء الدورة الستني. عليه يف هذه املرحلةاملصادقة 

 

قدمت شعبة إدارة االستثمار معلومات عن َعْصَرنة بنيتها التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها التجارية -  000

. االستثمار من اإلبقاء على قوتها التنافسية يف السوق العاملية اليت ُتيسر أنشطة إدارة االستثمار، وُتمِكن شعبة إدارة

( 0: )وقدمت شعبة إدارة االستثمار املعلومات بشأن دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جماالت األعمال التجارية

ط الذي يتعامل مع املكتب األوس( 6)املكتب األمامي الذي يتعامل مع إدارة استثمارات احملفظة وتنفيذ املعامالت؛ 

املكتب اخللفي وهو يتعامل مع التسويات املؤكدة، وحفظ السجالت وتنفيذ املعايري الدولية ( 2)االمتثال وإدارة املخاطر، 

وقد انبنت . حملاسبة القطاع العام، وإدارة البيانات املالية اليت تشمل البيانات املالية الشاملة لشعبة إدارة االستثمار

استخدام األدوات املعيارية امُلجربة يف هذه الصناعة واستخدام املمارسات : بة إدارة االستثمار على مبدأياسرتاتيجية شع

 . املستقرة واآلمنة

 

وأكدت . عرضت شعبة إدارة االستثمار املزايا العديدة اليت تعود من عصرنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-  008

استبقاء القدرة التنافسية يف السوق عن طريق تقديم نف  األدوات اليت ( 0: )اعلى أربع مزايا من بني تلك املزاي

احملافظة على املعلومات املؤسسية عن طريق اإلبقاء على الدراية الفنية داخل املنظمة، ( 6)يستخدمها املنافسون؛ 

امية على مسارات مراجعة احملافظة على ضوابط سليمة، ومتينة ُتنفذ بصورة نظ( 2)وضمان التدريب ونقل املعرفة؛ 

ساعة يف األسبوع يف أي وقت ومن أي مكان  60احملافظة على عمليات مستمرة دون انقطاع ملدة ( 0)احلسابات؛ 

 .باستخدام نف  الضوابط املتينة

 

ثمار التزمت شعبة إدارة االستثمار باالرتقاء بعملية أمتتة عمليات االستثمار اليت تقوم بها شعبة إدارة االست-  009

وقد عرضت شعبة إدارة االستثمار التقدم الذي ُأحرز حتى . وذلك بهدف القضاء امُلربم على عمليات االستثمار الورقية

مت استحداث برنامج سويفت الربيدي  -6119يف ( 0: )وقد أوجز هذا التقدم على النحو التالي. اآلن حنو هذه األمتتة

مت تنفيذ إدارة نظام  -6101يف ( 6)ط شعبة إدارة االستثمار مبصارفها؛ املؤمتت الذي حل حمل ماكينات الفاك ، ورب

وقد وفر نظام تبادل املعلومات املالية قدرة ربط الكرتوني يف الزمن . املعامالت، واالمتثال، وتبادل املعلومات املالية
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مسح نظام  -6100يف ( 2)التنفيذ؛  احلقيقي مع الوسطاء وإنفاذ نظام االمتثال، ألول مرة، وقواعد االمتثال السابقة على

يف ( 0)إدارة خماطر االستثمار لشعبة إدارة االستثمار بأن ترصد وأن تدخل يف امليزانية خماطر االستثمار اليت تواجهها؛ 

كانت شعبة إدارة االستثمار متر بعملية زيادة نظم العمليات من أجل تنسيق عمليات التسوية، واالحتفاظ مبركز  -6106

ت األصول وكذلك األرباح واخلسائر يف الوقت احلقيقي؛ ومن شأن وجود نظام حماسيب لالمتثال للمعايري الدولية حيازا

 (OMGEO)حملاسبة القطاع العام أن حيتفظ مبجموعة ُيعتمد عليها من السجالت احملاسبية، وأن يوفر نظام أوميغيو 

مت إطالق موقع شعبة إدارة االستثمار على  6106حزيران /نيهويف يو. توكيدات الكرتونية للوسطاء قبيل إجراء التسوية

سوف تعمل  - 6102يف ( 5)وقد ُنفذت ترتيبات أمني السجالت املركزية املستقل،  (http:imd.unjspf.org)اإلنرتنت 

انات املالية شعبة إدارة االستثمار على تعزيز بعض النظم مثل نظام إدارة البيانات املالية الذي سيقوم جبمع مجيع البي

وباإلضافة إىل ذلك، سوف يدعم ذلك أدوات إعداد . احلرجة اليت تساعد شعبة إدارة االستثمار يف عملية اختاذ القرارات

وسوف يسمح نظام التسويات لشعبة إدارة االستثمار بالتوفيق بني دفاترها يومياق مع . التقارير لدى شعبة إدارة االستثمار

 . السجالت املركزية املستقلالبنوك الوصية ومع أمني 

 

أخذ اجملل  علماق بالنظم املنفذة، وأعرب عن تقديره للتقدم ولإلجنازات اليت ُأحرزت يف االرتقاء بتكنولوجيا -  061

 . املعلومات اليت ُتيسر إدارة حمافظ االستثمار وإدارة املخاطر ذات الصلة لدى الصندوق

 

 ارية ألغراض االشرتاك يف الصندوق تقرير عن احتمال حتديد فحوصات طبية معي

فقد طلب اجملل  بصفة . بالنسبة ملهن معينة" الصالحية للعمل"ناقش اجملل  املعيار امُلقرتح اخلاص بس -  060

خاصة املزيد من التفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذا املعيار على الفحوصات الطبية، وتأكيد مدى التوافق املوجود يف 

بها الفحوصات الطبية داخل مجيع املنظمات األعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية  الطريقة اليت ُتجرى

 . 6102وقد أجل اجملل  هذا البند ملواصلة حبثه يف دورته التالية يف . ملوظفي األمم املتحدة

 

 مقرتح لزيادة الفرتات الزمنية الفاصلة الستعراض معاشات العجز

رة جلنة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اليت تقرتح إدخال استعرض اجملل  مذك-  066

تغيريات على القواعد اإلدارية لزيادة الفرتة الفاصلة بني فرتات استعراض منح استحقاقات العجز، وحتديد الفرتات 

بات اخلاصة باستحقاقات األطفال الَعَجَزة الزمنية الستعراض استحقاقات األطفال العجزة، والعتماد مواعيد نهائية للطل

 . وامُلعالني من الدرجة الثانية الناجتة عن العجز

 

 : على النحو التالي 01.و حاء( ب) 2.اعتمد اجملل  التعديالت املقرتحة على القاعدتني اإلداريتني حاء-  062

 

 ( ب) 2.القاعدة اإلدارية حاء-  060
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استعراض من هذا القبيل، مع مراعاة رأي املسؤول الطيب التابع للمنظمة بشأن  سوف تتوىل اللجنة حتديد تاريخ كل

توقعات شفاء املشرتك، وبهذه الطريقة فإن الفرتة الفاصلة بني االستعراضات ال تتجاوز عادة ثالث إىل مخ  سنوات 

ًء على معايري طبية معقولة وملدة أقصاها مخ  إىل عشر سنوات يف الظروف االستثنائية على حنو ما تقرره اللجنة بنا

ُمستِقرة واليت يقدم املسؤول الطيب بشأنها توجيهات إىل اللجنة؛ ومع ذلك، فإنه جيوز للجنة أن حتدد موعداق مبكراق 

 .لالستعراض إذا كان هناك سبٌب يدعو إىل االعتقاد بأن املشرتك مل يعد عاجزاق

  01.القاعدة اإلدارية حاء-  065

أو ( ب) 22ار ما إذا كان الطفل أو امُلعال من الدرجة الثانية مصاباق بالعجز يف حدود مقاصد املادة سوف يتم استعراض قر

 0.و حاء 2.، وإدخال التعديالت الالزمة عليه، طبقاق لألحكام اليت تسري على استحقاقات العجز يف القاعدتني حاء(ج)

ت عن مخ  سنوات بالنسبة لتلك احلاالت اليت تشتمل على عاليه إال يف حالة ازدياد الفرتات الفاصلة بني االستعراضا

ومع ذلك، جيوز للجنة أن . عندئذٍٍ ُتزاد الفرتة إىل عشر سنوات. حالة صحية ال ُيرجى حتسنها مع مرور الوقت

د تستعرض رأياق يف موعد مبكر عن املوعد احملدد لالستعراض، إذا كان هناك ما حيمل على االعتقاد بأن املنتفع مل يُع

 (. ب) 22مصاباق بالعجز وذلك يف حدود مقاصد املادة 

 

املوعد النهائي لتقديم طلبات احلصول على استحقاقات األطفال العجزة واستحقاقات امُلعال من الدرجة الثانية -  062

كم الذي حبيث تشمل احل 8.وقد اعتمد اجملل  التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة اإلدارية حاء: الناتج عن العجز

حيدد املواعيد النهائية لتقديم طلبات احلصول على معاشات األطفال العجزة ومعاشات امُلعالني من الدرجة الثانية بسبب 

 . العجز

 

 ( هس) 8.القاعدة اإلدارية اجلديدة حاء-  060

أو ( ب)22املادة  جيوز للجنة املعاشات التقاعدية أن تقبل طلباق للحصول على معاش لطفل  عاجز وذلك مبوجب ( 0)

وهو الطلب الذي ُيقدم بعد أكثر من عامني ولكن أقل من مخ  ( 6()ج)20معاش مُلعال من الدرجة الثانية مبوجب املادة 

فإذا صدر يف مثل هذه احلالة حكم بصرف املعاش، بغض النظر عن أسباب التأخر يف . سنوات بعد التقاعد من اخلدمة

كتنف هذه احلالة، فإن دفع املعاش يبدأ اعتباراق من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار تقديم الطلب، أو أي ظروف أخرى ت

 . جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني بدون مدفوعات بأثر رجعي

أو معاش مُلعال ( ب)22لن تبحث جلنة املعاشات التقاعدية طلباق للحصول على معاش لطفل ُمعاق مبوجب املادة  ( 6)

املوعد الذي أصبح فيه املشرتك مؤهالق ( أ)ُيقدم بعد مخ  سنوات من ( 6()ج) 20ية مبوجب املادة من الدرجة الثان

للحصول على التقاعد، أو التقاعد املبكر أو معاش عجز من الصندوق، ومل يكن يوجد يف السابق معاش لطفل أو مُلعال من 

فإن جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني قد تنظر يف مثل ومع ذلك، . وفاة املشرتك أثناء اخلدمة( ب)الدرجة الثانية؛ أو 

هذا الطلب إذا استنتج االستشاري الطيب أن هذه احلالة الطبية كانت موجودة وقت تقاعد املشرتك من اخلدمة، ولكنها 

 . مل تكن قد ُشخصت قبل موعد تقديم مثل هذا الطلب
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 القطاع العام تقرير حالة عن تنفيذ نظام املعايري الدولية حملاسبة

سلم اجملل ، مع التقدير، بالتقدم امللموس الذي حتقق يف تنفيذ نظام املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام، -  068

وأشار إىل أن أهم تغيري حيدث يف إعداد التقارير املالية . ورحب بتوفري شفافية زائدة يف الكشوف املالية املستقبلية

يري الدولية حملاسبة القطاع العام سوف يكون هو زيادة التقلب يف النتائج املالية وقياس للصندوق يف ظل نظام املعا

 . استثمارات الصندوق

 

متوز /يوليه 6ُقوبل التدريب لزيادة الوعي لدى نظام املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام بالرتحيب يف -  069

 .6102ولية حملاسبة القطاع العام قبل انعقاد اجتماع اجملل  يف ، وسوف ُيقدم تدريب إضايف لنظام املعايري الد6106

 

صادق اجملل  على التوصية املقدمة من جلنة املراجعة املالية واليت توصي بأن يطور الصندوق سياساته -  021

اسبة الدولي ، وضم التوجيهات املقدمة يف معيار احمل2.06احملاسبية يف ظل نظام املعيار الدولي حملاسبة القطاع العام 

 . 6106كانون الثاني /يناير 0بأكملها وذلك العتماد نظام املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام اعتباراق من  62

 

 تقرير حالة بشأن تطور النظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية 

وقد ُأشري إىل أن جمل  . ت التقاعديةحبث اجملل  تقرير احلالة بشأن تطور النظام املتكامل إلدارة املعاشا-  020

، كان قد صادق على الدراسة االستثمارية الرفيعة 6118املعاشات التقاعدية أثناء دورته اخلامسة واخلمسني املعقودة يف 

، اعتمد جمل  املعاشات، واعتمدت اجلمعية 6100و  6119ويف . املستوي للنظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية

ل لنظام اإلدارة املتكاملة حل للبدء يف املشروع، وشراء وتنفيذ نظام متكامللألمم املتحدة بعد ذلك، طلبات موارد  العامة

( موظفو مشروع مؤقتون)للمعاشات التقاعدية، واملزيد من األجهزة احلديثة اجلديدة وإلنشاء فريق مشروع خمصص 

 . للمساعدة يف تنفيذ هذا النظام اجلديد

 

وأشار . اء دورته احلالية، ُأبلغ اجملل  حبالة تنفيذ مشروع النظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعديةوأثن-  026

اليت )الرئي  التنفيذي إىل أن هذه العملية املعقدة على مستوى املشروع مشلت استبدال مجيع نظم الصندوق القدمية 

حبل  يتمثل يف إحالل نظام متكامل بصورة كاملة ( احملتوىتشمل استحقاق املعاش، النظم املالية واحملاسبية وإدارة 

وسوف يرتكز هذا النظام اجلديد . وقادر على دعم النطاق الشامل للوظائف التشغيلية، واملالية واإلدارية لدى الصندوق

عماق تكنولوجياق على عمليات إعادة هيكلة تكون أكثر اتساقاق وتوحداق، وعلى التقليل من عدد تبادل نوبات العمل وتوفر د

ومن املتوقع للنظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية أن يزيد من قدرة الصندوق على املعاجلة، وتقديم الدعم . أفضل

األفضل لنهج أفقي إزاء إدارة املعامالت، وهدم الصوامع القائمة حالياق، لصاحل منوذج تشغيلي قائم على نظام تشغيلي 

 . ات املعاجلةجديد ُيركِّز على عملي

 

أفاد الرئي  التنفيذي بأن الصندوق قد اختتم بالفعل مرحلة التخطيط والتصميم، وكذلك أنشطة ما قبل التنفيذ -  022

مبا يف ذلك تصفية البيانات، ورسم خرائط مجيع عمليات إعادة اهليكلة، والتحديد واإلسناد املرجعي امُلَقاَرن وتطوير )
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وقد مت التوقيع على العقد املربم مع مؤسسة (. ة جلميع العمليات احلسابية التابعة للصندوقاملصفوفات املنطقية بالنسب

Vitech Inc  والذي أدى إىل 6106حزيران /يونيهلتوفري نظام خمصص إلدارة املعاشات التقاعدية وخدمات تنِفيذه يف ،

ويرتكز . روع اآلن يف مرحلة التنفيذ والتوزيعوقد دخل املش. التخفيف من أحد املخاطر الرئيسية اليت يواجهها املشروع

وسوف يشارك منسقو التنفيذ املنتدبون يف . االهتمام اآلن على حتليل التوفيق بني الثغرات وذلك حلصر عمليات النظام

مت  خدمات العمليات املالية من أقسام خدمات التشغيل واملالية يف املراحل األولي من اختبار صالحية أداء الُنظم اليت

وقد ُأبلغ اجملل  بأن املشروع يسري سريته املتوقعة من حيث اإلطار الزمين وامليزانية، وأن دخول املشروع . حتديثها

 .6100حيز التنفيذ ُيتوقع له أن حيدث يف 

 

من ورداق على سؤال . أبدى اجملل  تقديره للتوكيدات بأن املشروع ُيدار إدارة سليمة ويسري يف مساره الطبيعي-  020

اجملل  يتعلق بالعالقات املتبادلة، فقد ُأوضح اجملل  أن مشروع التفاعل والعالقات املتبادلة منفصٌل عن مشروع نظام 

وقد مت التوضيح بأن مشروع . اإلدارة املتكاملة ملعاشات التقاعد، وذلك على الرغم من كفالة التنسيق بني املشروعني

اليت تتوالها املنظمات  ERPاالستفادة من مشروعات ختطيط موارد املشروع التفاعل والعالقات املتبادلة يرمي إىل 

وتنبين عمليات ختطيط موارد املشروع على ثالثة تطبيقات برناجمية . من املشرتكني يف املائة 92األعضاء، واليت تشمل 

املتبقية فإن خيار  املائةيف  0أما بالنسبة لنسبة الس (. Peoplesoftأو نظم  SAP, Oracle EBS)حوسبية رئيسية هي 

وأضاف الرئي  التنفيذي أن إلقاء نظرة . اخلدمة الذاتية سوف ينشأ كجزء من النظام املتكامل إلدارة معاشات التقاعد

عامة على مشروع التفاعل والعالقات املتبادلة قد ُعرض على املنظمات األعضاء عن طريق ُأمناء جلنة املعاشات التقاعدية 

 . 6106آذار /ارسللموظفني يف م

 

أكدت جمموعة املشرتكني على احلاجة إىل كفالة عدم تعُرض املشرتكني، واملتقاعدين واملنتفعني ألي ضرر أثناء -  025

واستجابة لذلك، مت التأكيد للمجل  على أن تنفيذ املشروع لن يتدخل يف العمليات، وال يف نوعية . تنفيذ املشروع

. كني واملتقاعدين واملنتفعني، حيث أنه مت تشكيل فريق تنفيذ منفصل هلذا املشروعاخلدمات اليت تقدم إىل املشرت

ورداق على سؤال بشأن . وباإلضافة إىل ذلك، سوف يتم إشراك مجيع جماالت األعمال فيه من خالل منسقي التنفيذ

نة توجيهية تابعة للنظام املتكامل إشراك شعبة إدارة االستثمار، ُابِلَغ اجملل  بأن التنسيق قد مت تيسريه بفضل إنشاء جل

وحيث أن الوصلة الرئيسية بني شعبة إدارة االستثمار . إلدارة املعاشات التقاعدية، ضم ممثلني من شعبة إدارة االستثمار

كان ومشروع النظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية هي الوصلة بني شعبة إدارة االستثمار والدفرت األستاذ العام، لذا 

من املهم مالحظة أن املسؤول املالي يشارك يف كل ٍٍ من فريق توجيه املشروع واللجنة التوجيهية لنظام اإلدارة املتكاملة 

 .إلدارة املعاشات التقاعدية، وأن تغذية الدفرت األستاذ العام يتم تناوهلا يف مرحلة تنفيذ املشروع

 

وأن . ل  بأن امليزانية ختضع للمراقبة الدقيقة على أساس شهريفيما يتعلق مبيزانية املشروع، ُأبلغ اجمل-  022

. الصندوق قد اعتمد منهجاق تعاقبياق إزاء التوظيف، للتأكد من أن املوظفني ُيعينون فقط عندما تكون هناك حاجة هلم

بري من جانب موظفي وأشار الرئي  التنفيذي أيضاق إىل أن جهود إدارة التغيري بدأت يف حتقيق مثراتها، بوجود اهتمام ك

 . صندوق املعاشات للمشاركة يف تنفيذ املشروع
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 . وأخذ اجملل  علماق، مع التقدير، بتقرير احلالة وبالتقدم احمُلرز حنو تنفيذ املشروع-  020

 

 تقرير جلنة املراجعة 

التابعة جملل  ، التقرير السادس للجنة املراجعة (Ms. S. Frahler)قدمت رئيسة اللجنة اآلنسة فرهلر -  028

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وأبرزت التوصيتني اللتني طلبت اللجنة إىل اجملل  

املصادقة على مقرتح الصندوق بأن يطور سياسة حماسبية يف إطار املعيار الدولي حملاسبة القطاع العام ( 0: )اعتمادهما

بكاملها ألجل اعتماد املعايري الدولية حملاسبة  62واردة يف معيار احملاسبة الدولي وذلك إلدراج التوجيهات ال 2.06

تعديل الدورة التوقيتية إلعداد الكشوف املالية واملراجعة ( 6)؛ و 6106كانون الثاني /يناير 0القطاع العام ابتداًء من 

اد تقرير قبل إعداد التقرير السنوي، للجنة حبيث تتلقى جلنة املراجعة رأي املراجعني اخلارجيني يف املراجعة وإعد

 . الذي يقدم إىل جمل  املعاشات التقاعدية

 

أوضحت الرئيسة أن اللجنة كانت قد عقدت ثالثة اجتماعات منذ صدور تقريرها األخري إىل جمل  املعاشات -  029

مكتب األمم املتحدة )ابلة كل  من وأن اللجنة، تبعاق للممارسات املستقرة، قامت أثناء كل اجتماع، مبق. التقاعدية

، ومع إدارة (جمل  مراجعي احلسابات التابع لألمم املتحدة)واملراجعني اخلارجيني ( خلدمات الرقابة الداخلية

وقد ُسرت . الرئي  التنفيذي، ممثل األمني العام، املسؤول املالي الرئيسي، وخمتلف أعضاء أفرقتهم: الصندوق أيضاق

م بالتقدم امُلحرز يف الكثري من اجملاالت الداخلة يف اختصاصها؛ وبصورة حمددة فيما يتعلق بتعيني اللجنة ألن ُتسلِّ

مسؤول مالي رئيسي، وتعزيز ضوابط إدارة املخاطر والضوابط الداخلية على مستوى املؤسسة، وإدخال حتسينات على 

 . الدولية حملاسبة القطاع العامشفافية إعداد التقارير املالية، والتقدم امُلحرز يف تنفيذ املعايري

 

ويف نف  الوقت، . 6106أفادت الرئيسة بأن جلنة املراجعة قد اعتمدت خطة عمل املراجعة الداخلية لعام -  001

وطلبت اللجنة . راودت اللجنة بعض اهلواج  بشأن ارتفاع عدد عمليات املراجعة، وطلبت القيام بتخطيط أكثر واقعية

. ت، بأنه سيجرى تقدير خماطر مشرتك للصندوق سوف حيظى بالتأييد الكامل من إدارة الصندوقأيضاق، وتلقت تأكيدا

وفيما يتعلق باملراجعني اخلارجيني، شعرت اللجنة بالقلق من أن توقيت صدور تقرير جمل  مراجعي احلسابات التابع 

ن تبحث رأي جمل  مراجعي احلسابات لألمم املتحدة مل يسمح للجنة، يف اجتماعها السابق على اجتماع اجملل ، بأ

التابع لألمم املتحدة الوارد يف تقرير اللجنة املقدم إىل اجملل ، وطلبت إىل جمل  مراجعي احلسابات التابع لألمم 

حزيران حتى منتصفه، أي قبل جلسات /يونيهاملتحدة أن ُيشارك يف مشاريع تقاريرها املستقبلية مع اللجنة من أوائل 

 . ت التقاعدية بوقتٍٍ كافٍٍجمل  املعاشا

 

فيما يتعلق بتنفيذ املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام، َسلَّمت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه الصندوق، وشعرت -  000

. 6106باالطمئنان إىل أن الصندوق سيكون قادراق على االمتثال ملتطلبات املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام يف 

من اعرتاف اللجنة بأن صندوق املعاشات التقاعدية هو يف األساس كيان إلدارة املعاشات واالستثمارات، وُيجرى وانطالقاق 

عمليات شبيهة بالعمليات اليت ُتجريها مؤسسة مالية، فقد أوصت اللجنة بأن ُيصادق جمل  املعاشات التقاعدية على 
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وذلك إلدراج التوجيهات  2.06ار الدولي حملاسبة القطاع العام مقرتح الصندوق بتطوير سياسته احملاسبية يف إطار املعي

 0يف ُمجمله من أجل اعتماد املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام اعتباراق من  62املقدمة يف معيار احملاسبة الدولي 

 . 6106كانون الثاني /يناير

 

وأكدت اللجنة، . ط الداخلية تعمل بصورة حسنةورأت اللجنة أن إطار سياسة املخاطر لدى الصندوق والضواب-  006

وأبرزت اللجنة . يف نف  الوقت، على أن تقدير املخاطر وإدارتها حتتاج ألن تكون مملوكة لإلدارة ومدفوعة بها

هواجسها املتعلقة باملخاطر اليت تكتنف فئات األصول البديلة، وإقراض األوراق املالية، وحثت شعبة إدارة االستثمار 

ملضي بأقصى درجات حسن التدبري، وأن تضمن أنها قامت بعناية بتقدير املخاطر اليت قد ينطوي عليها العمل على ا

 .  والتخفيف من حدتها

 

االهتمام بضرورة قيام آليات مناسبة لدعم  وردَّدأعرب اجملل  عن تقديره جلودة تقرير اللجنة وقوة توصياتها، -  002

وفيما يتعلق بشكل التقرير، اقرتح اجملل  بأن يتم . ي الرئيسي، بعد أن مت تعيينه اآلنالوظيفة اجلديدة للمسؤول املال

واستجابةق ملقرتح اجملل  بزيادة إبراز دور اللجنة على . إبراز توصيات اللجنة مبزيد من الوضوح يف التقارير املستقبلية

هيكل حوكمة الصندوق، أشارت رئيسة اللجنة إىل أنه املوقع الشبكي للصندوق على االنرتنت لبيان دورها املهم للغاية يف 

 . ينبغي حبث هذا املقرتح من جانب أمانة الصندوق

 

صادق اجملل  على توصيات اللجنة، بأن يقوم الصندوق باعتماد سياسته احملاسبية يف إطار املعيار الدولي -  000

يف مجلته وذلك من أجل  62يار احملاسبة الدولي ألجل إدماج التوجيهات املقدمة يف مع 2.06حملاسبة القطاع العام 

، وأن دورة توقيت إعداد املراجعة 6106كانون الثاني /يناير 0اعتماد املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام ابتداًء من 

، وإعداد والكشوف املالية جيب أن ُتعَدل بقدر اإلمكان حبيث تتمكن جلنة املراجعة من تلقي رأي املراجعني اخلارجيني

 . تقرير قبل إعداد التقرير السنوي للجنة الذي ُيقِدم إىل جمل  املعاشات التقاعدية

 

 مسائل احلوكمة

وقد ُأشري إىل . 6105-6100كان معروضاق على اجملل  الوثيقة اليت تشتمل على اإلطار االسرتاتيجي للصندوق -  005

واخلمسني، مت تقديم اإلطار االسرتاتيجي للصندوق لفرتة السنتني أنه، يف أعقاب طلبٍٍ من اجملل  أثناء دورته السابعة 

متوز /يوليهجنباق إىل جنب مع ميزانية الربنامج املقرتحة، وذلك إىل الدورة الثامنة واخلمسني للمجل  يف  6106-6102

بتوحيد ، وأوصى 6102-6106ويف دورته الثامنة واخلمسني، أخذ اجملل  علماق باإلطار االسرتاتيجي . 6100

بناًء على مبادئ  6105-6100اإلجنازات املتوقعة، ومؤشرات اإلجناز لإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ومواءمةاألهداف، 

 . العمل القابلة للتحديد والقياس والقابلة للتحقيق، واليت تتسم بالواقعية والتوقيت املناسب

 

املعروض على اجملل  يف دورته  6105-6100للفرتة وإتباعاق لتوجيهات اجملل ، فإن اإلطار االسرتاتيجي -  002

وقد ُأبلغ اجملل  . احلالية يتبع شكل ونهج وثائق اخلطة االسرتاتيجية اليت ُتستخدم يف إعداد ميزانيات األمم املتحدة
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 ، ويشكل األساس6105-6100بأن اإلطار االسرتاتيجي حيدد األولويات واألهداف الرئيسية للصندوق لفرتة السنتني 

ونزوالق على طلب اجملل ، حاول مديرو الربنامج جاهدين أن يكونوا أكثر . لتخطيط الربنامج، واملْيَزنة، والرصد والتقييم

وُأبلغ اجملل  بأن اإلطار االسرتاتيجي للفرتة . تركيزاق وإجيازاق يف صياغة األهداف، وكذلك يف تنسيق مؤشرات اإلجناز

وأنه ُأعد (. مبا يف ذلك أمانة الصندوق وشعبة إدارة االستثمار)الصندوق  ُيقدم منظوراق على مستوى 6100-6105

وهو يستفيد من النتائج والتوصيات اليت ُتسفر عنها . مبشاركة واسعة من جانب مجيع اجملاالت الوظيفية يف الصندوق

 . التقديرات والتقارير اليت ُعِرضت على اجملل  للنظر فيها يف دوراته السابقة

 

وطلب إىل الرئي  التنفيذي أن ُيعد تقريراق إىل اجملل  يف  6105-6100عتمد اجملل  اإلطار االسرتاتيجي ا-  000

 . 6102-6106بشأن مؤشرات اإلجناز اليت ترد يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  6102دورته الستني اليت ُتعقد يف 

 

 تعيني الرئي  التنفيذي القادم

 للصندوق أمني اجملل  والرئي  التنفيذي

وثَّق التقرير العملية التفصيلية اليت اسُتكملت لإلعالن عن الوظيفة، مبا يف ذلك استخدام مجيع منابر األمم -  008

املتحدة وجلنة املعاشات التقاعدية وكذلك اإلعالنات اليت ُتنشر يف الدوريات يف مجيع أحناء العامل ويف الشبكات 

 02طلباق يف موعد اإلغالق املوافق  626وتلقت جلنة البحث . ة على االنرتنتاحملددة ذات الصلة بالدوائر الصناعي

وبعد أن بذلت اللجنة جهداق كبرياق يف العمل الستعراض كل طلب، وضعت جلنة البحث . 6100كانون األول /ديسمرب

به نظراق ألن وتال ذلك، أن سحب أحد املرشحني طل. قائمة قصرية بها ستة مرشحني إلجراء مقابالت شخصية معهم

وبعد إجراء املقابلة الشخصية مع كل مرشح، وإجراء . ظروفه الشخصية قد تغريت منذ تقدميه لطلب شغل هذه الوظيفة

هم السادة سريجيو : مناقشات مستفيضة، اتفقت اللجنة باإلمجاع على أن تقدم للمجل  قائمة قصرية بثالثة مرشحني

وبصفة عامة، رأت اللجنة . Henry Valiulisوهنرى فاليولي  ، Mark Murphy، ومارك مرييف Sergio Arvizú أرفيزو

أن املرشحني الثالثة املنتقني أقوياء جداق عند تقييمهم يف ضوء الكفاءات املطلوبة، واخلربة اإلدارية لشغل وظيفة الرئي  

الثالثة بشأن خطط املعاشات وبصفة خاصة، سعدت اللجنة كثرياق باملعرفة العميقة اليت أظهرها املرشحون . التنفيذي

 .احملددة، وكذلك خربتهم الطويلة يف إدارة صناديق املعاشات وذلك يف وظائف تنفيذية عليا

 

وقد دعي كل واحد من املرشحني الثالثة إىل . وكان معروضاق على اجملل  السري الشخصية للمرشحني الثالثة-  009

دقيقة إضافية  05وُخصَصت . يب فيها على أسئلة ُقدمت له مسبقاقأن يقدم عرضاق مدته ثالثون دقيقة تقريباق، ُيج

 . للمجل  لكي يوجه إليه أسئلته

 

من الئحة ( أ) 0قرر اجملل  بالتزكية بأن يقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة توصية، مبوجب املادة -  051

كانون الثاني /يناير 0اق للمجل  وذلك اعتباراق من رئيساق تنفيذيا للصندوق، وأمين أرفيزوالصندوق، بتعيني السيد سريجيو 

ووجه اجملل  الشكر أيضاق إىل جلنة البحث لعملها املضين، وأنه يتطلع إىل . ملدة حمددة قدرها مخ  سنوات 6102
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وري وعملية التقييم الد( أهداف الرئي  التنفيذي ومؤشرات األداء ذات الصلة، ب( أ: قراءة تقريرها النهائي بشأن بلورة

 . والنهوض باألداء/آليات التصحيح( للرئي  التنفيذي و ج

 

 استكمال بشأن احتمال زيادة سن التقاعد اإللزامي

، وأثناء اجتماعه السابع واخلمسني، ُأبلغ جمل  املعاشات التقاعدية من جانب الفريق العامل الذي 6101يف -  050

واستعرضت اللجنة العليا لإلدارة تقرير فريقها العامل وصادقت . لزاميأنشأته جلنة اإلدارة العليا لدراسة سن التقاعد اإل

وُقِدم إىل اجملل  موجٌز بالنتائج اليت توصل إليها الفريق . 6106آذار /مارس 02-05عليه أثناء دورتها املعقودة يف 

اإلرفاق املصاحبة لتقرير جلنة  العامل إىل جانب النتائج اليت توصلت إليها أمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف مذكرة

عقب دورة  6106اإلدارة العليا لإلدارة، والذي سيعرض على جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف دورتها الصيفية يف 

 . اجملل  مباشرة

 

أثري َسلَّم اجملل  بأن كالق من اخلبري االكتواري للصندوق وجلنة اخلرباء االكتواريني قد قرروا أنه، نظراق للت-  056

عاماق من  25اخلطري الناجم عن طول العمر على الوضع االكتواري للصندوق، فإن رفع الصندوق لسن التقاعد العادي إىل 

وبناًء عليه، فإن اجملل  على استعداد ألن يقرر زيادة السن العادي للتقاعد . شأنه أن ُيحِسن الوضع االكتواري للصندوق

واعترب اجملل  أن هذه هي . 6100كانون الثاني /يناير 0وق وذلك يف موعد أقصاه بالنسبة للمشاركني اجُلدد يف الصند

ويف ضوء استعداد . أولوية بني تدابري أخرى متعددة ميكن أن يتخذها اجملل  لضمان استدامة الصندوق يف املدى الطويل

الدولية واملنظمات األعضاء يف  اجملل  ألن يقرر زيادة سن التقاعد العادي، فإن اجملل  حُيث جلنة اخلدمة املدنية

 .سنة بالنسبة للموظفني اجلدد يف املنظمات األعضاء يف الصندوق 25الصندوق على رفع سن التقاعد اإللزامي فوراق إىل 


