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 موجز

 

  إطالع اللجنة على آخرر املسرتجدات املتعلقرة بأنشرنة انرة اادمرة املدنيرة        يكمن الغرض من هذه الوثيقة يف

الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة والتغيريات اليت طرأت على شروط 

 خدمة املوظفني، من الفئة الفنية والفئات العليا وكذلك من فئة اادمات العامة.

  ،رفرع السرن اإللماميرة    القاضي بنة اادمة املدنية الدولية اامعية العامة لقرار إقرار ا وبعدوعالوة على ذلك

، تقررت  األمانرة   أو بعده 4112 /كانون الثانييناير 1بالنسبة للموظفني املعينني يف سنة  56إلنهاء اادمة إىل 

السرن  بشرأن  الفراو  قواعرد  مواءمرة  مرن أجرل   من النظام األساسي لشؤون املوّظفني  6 9 111 الفقرةتعديال على 

الصرندوق املشررتك للمعاشرات    ألمرم املتحردة وقواعرد    املوحرد ل نظام الاااصة بمع تلك إلنهاء اادمة لمامية اإل

  .ةسن التقاعد العاديب التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة املتعلقة

 دوالرا  650 6تبة على الفاو نتيجة تنفيذ قرارات انة اادمة املدنيرة الدوليرة حروالي    رتوتبلغ اآلثار املالية امل

 (.11)الفقرة  4112أمريكيا بالنسبة لعام 

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 9إىل  2إىل الفقررات مرن    وجه خاصمبحتوى هذه الوثيقة ويسرتعى انتباه اللجنة ب اإلحاطةمن اللجنة  يرجى 

يناير/كانون الثراني   1سنة بالنسبة للموظفني املعينني يف  56برفع السن اإللمامية إلنهاء اادمة إىل فيما يتعلق 

 .أو بعده 4112

  علرى ورو   من النظام األساسي لشؤون املروّظفني  6 9 111ينلب من اللجنة إقرار التعديل املقرت  على الفقرة ،

مرن الالئحرة العامرة     1-21مبقتضرى املرادة   ، وإحالتهرا إىل اللرس للموافقرة عليهرا،     9ما هو وارد يف الفقرة 

 للمنظمة.
 

 مسودة املشورة
 

  من النظام األساسي لشؤوون املؤوظنيف ، وفقؤال للؤنّ       1 9 301توصي جلنة املالّية باملوافقة على تعديل الفقرة

 من هذه الوثيقة. 9 الوارد يف الفقرة
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 اخلدمة املدنية الدولية جلنة
 

 شروط اخلدمة السارية على موظفي الفئت 
 

 معايري السلوك يف اادمة املدنية الدولية

 

دوليرة  علرى معرايري السرلوك املنقحرة يف اادمرة املدنيرة ال       وافقت اامعية العامة، يف دورتها السابعة والستني -1

 .4111يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  ،41141لعام انة اادمة املدنية الدولية لتقرير الواردة يف امللحق الرابع 

 

دليرل اإلجرراءات وفقرا    مرن   112القسرم  ب ألر  املرفق تأخذ اللجنة علما بأنه مت حتديث أن وترغب األمانة يف  -4

 .4111للنسخة ااديدة ملعايري السلوك ونشره يف يوليو/ متوز 

 

معايري السلوك املنقحة مبجاالت "تضرار  املصرا " "واإلفصرا     اليت أدخلت على التغيريات األساسية  وتتعلق -1

 ".والقيود بعد انتهاء اادمةعن املعلومات" "واستخدام موارد منظمات األمم املتحدة" "
 

 من النظام األساسي لشؤون املوّظفني 6 9 111الفقرة  -السن اإللمامية إلنهاء اادمة 
 

خرال  دورتره   ، 4114يف عرام   أوصى جملس إدارة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة -2

كني ااردد يف الصرندوق اعتبرارا مرن موعرد      رتسنة بالنسبة للمشر  56لتقاعد إىل لعادية لسن االرفع بالتاسعة واامسني، 

اللس أيضا انة اادمة املدنية الدولية واملنظمرات األعضراء يف الصرندوق     . وحث4112يناير/كانون الثاني  1أقصاه 

املنظمرات األعضراء يف    يفللمروظفني ااردد   سرنة   56لسن اإللماميرة إلنهراء اادمرة إىل سرن     ارفع على العمل فورا على 

جملس إدارة الصندوق صية ، دعم تو4114يف دورتها ااامسة والسبعني يف عام وقررت انة اادمة املدنية، الصندوق. 

املنظمرات   يفللموظفني ااردد   سنة 56سن اإللمامية إلنهاء اادمة إىل سن الرفع املشرتك للمعاشات التقاعدية القاضية ب

 .4112 /كانون الثانييناير 1أقصاه موعد اعتبارا من األعضاء يف صندوق املعاشات التقاعدية، 

 

، قررار  4111أبريل/نيسران   14املرؤرخ  ( 56/466)رقرم   اامعية العامة لألمم املتحدة، مبوجب قرارها وأقرت -6

 يف الررذين عينررواسررنة بالنسرربة للمروظفني   56انرة اادمررة املدنيرة املتعلررق برفررع السرن اإللماميررة إلنهرراء اادمرة إىل     

 أو بعده.  4112يناير/كانون الثاني  1

 

                                                      

:   معايري السلوك املنقحة يف اادمة املدنية الدولية متاحة باالنكليمية فقط على املوقع التالي للجنة اادمة املدنية على االنرتنت  1

.pdf?d=713http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE  

http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf?d=713
http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf?d=713
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وتبعا لذلك، ينلب من الفاو مواءمة قواعدها بشأن السن اإللماميرة إلنهراء اادمرة مرع تلرك اااصرة بالنظرام         -5

يناير/كرانون   1يف للذين عينروا  سنة بالنسبة  56لتقاعد إىل العادية لسن الاملوحد لألمم املتحدة اليت جيري تعديلها لرفع 

 أو بعده.  4112الثاني 

 

مرن النظرام األساسري     6 9 111الفقررة  ، مبا يف ذلرك  فاواإلدارية للجراءات دليل اإللاألحكام احلالية تقتضي و -6

 .القرار أعاله لتوضيحتعديالت مناسبة إدخا  ، لشؤون املوّظفني

 

من النظرام األساسري لشرؤون املروّظفني كمرا هرو وارد        6 9 111وينلب من اللجنة إقرار التعديل املقَتَر  للفقرة  -8

 من الالئحة العامة للمنظمة. 1-21أدناه وإحالته إىل اللس للموافقة عليه، مبقتضى املادة 

 

 مررن النظررام األساسرري لشررؤون املرروّظفني علررى النحررو التررالي:  6 9 111ويقرررأ التعررديل املقرررت  علررى الفقرررة  -9

يناير/كرانون الثراني    1 املعيرنني قبرل  سرنة للمروظفني    54سرنة )  56"ال جيوز بقاء املوظ  يف اادمة الفعلية بعرد سرن   

هذه السن يف احلاالت االستثنائية. وجرت العرادة علرى   بتمديد (، ما مل يقم املدير العام، ملا فيه مصلحة املنظمة، 4112

ون أو يعراودون  بردأ يالرذين   باسرتثناء كرل مررة. ولكرن جيروز للمروظفني،      أن يكون مثل هذا التمديد ملدة سنة واحردة يف  

أن خيتراروا  أو بعرده،  1991يناير/كرانون الثراني    1يف يف صندوق األمم املتحدة املشرتك للمعاشرات التقاعديرة    االشرتاك

 ".سنة 51 التقاعد يف سن

 

 السن اإللمامية إلنهاء اادمة بالنسبة للموظفني احلاليني

 

، بتوصية انرة اادمرة املدنيرة الدوليرة الريت تقضري       56/466رحبت اامعية العامة أيضا، مبوجب قرارها  -11

سنة اميرع املروظفني    56بإجراء استعراض اسرتاتيجي لآلثار اليت يننوي عليها رفع السن اإللمامية إلنهاء اادمة إىل 

ىل النظرر يف نترائه هرذا االسرتعراض يف دورتهرا الثامنرة       احلاليني، بالتشاور مع املنظمات وممثلري املروظفني، وتنلعرت إ   

 والستني.

 

أمانة انة اادمة املدنية الدولية، يف دورتها السابعة والسبعني، وثيقة عرضرت ةرة تارخييرة عرن      قدمتو -11

املمارسات املتعلقة بالتقاعد يف بعض الدو  األعضاء. وأشارت أيضا إىل أن من شأن رفع السن اإللمامية إلنهاء اادمرة إىل  

، من وجهة نظرر صرندوق األمرم املتحردة املشررتك للمعاشرات التقاعديرة، إىل        يؤدي سنة بالنسبة للموظفني احلاليني 56

وفورات يف التكالي . وقدر اابري االكتواري االستشاري للصندوق أن توفري هذا اايرار للمروظفني احلراليني مرن     حتقيق 

الداخل يف حسا  املعرا    يف املائة من األجر 1.11إىل مميد من التخفيض يف العجم االكتواري يف حدود  يفضيشأنه أن 

معرد  اسرتخدام   استدامة الصندوق يف األجل النويل. واستند تقردير الوفرورات إىل    يؤثر بشكل إجيابي يفالتقاعدي، مما 

 يف املائة. 61 مفرتض قدره
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إلنهراء  وأعربت شبكة املوارد البشرية عن دهشتها إزاء النهه الذي اتبعته اللجنة ملناقشة تنبيق السن اإللمامية  -14

كل من السن العادية للتقاعد والسن اإللماميرة  رفع اادمة بالنسبة إىل املوظفني احلاليني. فقد اتُّخذت القرارات األخرية ب

الريت  االسرتدامة علرى املردى النويرل     حترديات  وسريلة ملعاارة   إلنهاء خدمة املوظفني اادد بنريقة تكاملية، بوصرفها  

تقدم األعما  احلاليرة ألمانرة    الصندوق املشرتك للمعاشات نتيجة الرتفاع العمر املتوقع على الصعيد العاملي. ومل يواجهها

التروافقي  منسرقة علرى ننراق واسرع يف ضروء االتفراق       فعالرة و اللجنة حججا تثبت ضرورة ختلي املنظمات عرن ممارسرة   

 املتوازن الذي مت التوصل إليه مؤخرا.و

 

يد من املنظمات يف الوقت الراهن جهودا ال مفر منها الستعراض هيكلها التنظيمي وإعرادة تصرميمه،   ويبذ  العد -11

تدفق املهارات احليوية ااديدة املنلوبة يف عدد من الاالت املهنية.  ضمانمن أجل احتواء التكالي  ويف نفس الوقت 

للخنر وقرد يرؤدي إىل تكبرد تكرالي  إضرافية      تلك ااهود عرض ُيوالقرار املوصى به يف وثيقة أمانة اللجنة من شأنه أن 

باهظة لتعويض املوظفني عن ترك اادمة. وأعرر  أعضراء شربكة املروارد البشررية أيضرا عرن خيبرة أملرهم إزاء نوعيرة           

 التحليل وجدواه، وهو حتليل ال يربر يف رأي الشبكة االستنتاج الذي توصل إليه التقرير.

 

متثرل الرسسراء التنفيرذيني للمنظمرات األعضراء فيهرا، علرى رفرض         باعتبارها البشرية، وأمجعت شبكة املوارد  -12

. وأوصت بأن تنلب اللجنة من أمانتها، إذا رغبت يف متابعة هذه املسألة، إجراء املميد مرن  هواردة فية الالتوصيالتقرير و

 . التحليالت بالتشاور مع املنظمات

 

وهي احتاد رابنات املوظفني املدنيني الردوليني وانرة التنسريق للنقابرات     ورحبت احتادات املوظفني الثالثة،  -16

والرابنات الدولية ملوظفي منظومة األمم املتحدة واحتراد مروظفي األمرم املتحردة املردنيني الردوليني، برالتقرير وبالتحليرل         

 56اء خدمة املوظفني احلاليني إىل ومتسكت االحتادات مبوقفها الداعي إىل رفع السن اإللمامية إلنه النهائي والتوصيات.

 .سنة 54و  51سنة، على أن ُتكفل احلقوق املكتسبة فيما يتعلق بالتقاعد يف سين 

 

، إىل أن العديد من الدو  رفعرت سرن التقاعرد. ورأت اللجنرة أن النظرام      همخال  مداوالتأشار أعضاء اللجنة،  -15

عكرس االاراه العراملي لرفرع سرن التقاعرد، برالنظر إىل تغرري السرمات          املوحد لألمم املتحدة ال ميكن أن يستمر يف السري 

 . غرافية على الصعيد العاملي وإىل ااصائص السكانيةوالدمي

 

وأقرت اللجنة يف استنتاجها بأن املسألة معقدة، غري أنه جيب اإلقرار بتمايد طو  العمرر تمايردا ملموسرا وبرأن      -16

العمرل مرددا   واصلة املهارات اليت تسمح هلم مبامتالك ويستمرون يف التمتع بقدرة إنتاجية كبرية جدا العديد من املوظفني 

هراء خدمرة املروظفني    ن. ووافقت علرى أنره، عنرد اختراذ قررار بتمديرد السرن اإللماميرة إل        سنة 54أو  51طويلة بعد سن 

برالنظر إىل خننهرا االسررتاتيجية واملتعلقرة     احلاليني، جيرب إيرالء االعتبرار الواجرب ملردى اسرتعداد املنظمرات لرذلك         

 بامليمانية.
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وبعد النظر يف مجيع النقاط اليت أثريت، رأت اللجنة أنه يتعني متديد السن اإللمامية إلنهراء خدمرة املروظفني     -18

مرة برفرع   سنة. وإلتاحة الوقت الالزم للمنظمات لتنفيذ التغيري، قررت اللجنة أن توصري اامعيرة العا   56احلاليني إىل 

، مع العلم 4115كانون الثاني /يناير 1سنة اعتبارا من  56السن اإللمامية إلنهاء اادمة بالنسبة للموظفني احلاليني إىل 

 يؤثر على احلقوق املكتسبة للموظفني احلاليني. بأن هذا القرار لن
 

 يف النظام املوحد حممة التعويضاتاستعراض 
 

اللجنة، يف دورتها السادسة والسبعني، وفقا لقرارها القاضي بإدراج هذه املسألة يف برنامه عملها للفررتة   شرعت -19

يف النظام املوحد. وُزوِّدت اللجنة بلمحة عامة عرن العناصرر الداخلرة يف     حممة التعويضات، يف استعراض 4111-4112

هرذه   يف النظرر ناصر وأسس دفعها، وذلرك ملسراعدة اللجنرة يف    النظام احلالي لألجور إىل جانب األساس املننقي هلذه الع

 املسألة.

 

وأشارت اللجنة إىل أن النظام احلالي لألجور قد ظل، يف معظمره، دون تغريري، علرى مردى عردد مرن العقرود.         -41

وترة.  وختضع فرادى العناصر اليت يتأل  منها النظام احلالي لالستعراض مبعم  عن بعضها الربعض وعلرى فررتات متفا   

 ولدرء خنر امس هذا النظام، يلمم إجراء استعراض شامل اميع العناصر، وألي أوجه ترابط فيما بينها.

 

مرن   111على املبراد  املنبثقرة عرن أحكرام املرادة       ممة التعويضاتوقد اتُّفق على أن تقوم الفلسفة األساسية حل -41

فر فريهم أعلرى   ادوليرة وضررورة أن ُتعريِّن املؤسسرات مروظفني تترو      ، وهي استقاللية اادمة املدنية الاألمم املتحدة ميثاق

 .مستويات املقدرة والكفاية والنرماهة، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل ااغرايف والتوازن بني اانسني

 

 التالي:كون على النحو يورأت اللجنة أن خصائص أي نظام منقح، والنهه املتبع يف ذلك النظام، ينبغي أن  -44
 

 دعَم أيُّ نظام جديد لألجور تنفيذ املنظمات للواليات املنوطة بها وأن يتسم مبا يلي: (1)
 

 التنافسية؛ أ()

 العدالة واإلنصاف؛  ()

 الشفافية؛ ج()

 املصلحة؛ بساطة تصميمه وسهولة إدارته وفهمه من ِقبل املوظفني وأصحا  د()

 قصور األداء؛ املكافأة على التفوق ومعااة (ره)
 

ينبغي أن يكون النظام ااديد متسقا يف جوهره، وأن يتيح، مع ذلك، بعض املرونة لتلبية االحتياجات  (4)

سيما فيما يتعلرق برالتنوع أو املهرن     اةددة للمنظمات والتصدي للتحديات اةددة اليت تواجهها، وال

 التخصصية أو املهارات اليت يصعب احلصو  عليها؛
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ينبغي للنظام ااديد، عند تنبيقه، أن ينبيَن على احتواء التكالي  بشكل عام وأن يكرون املضري قردما     (1)

 به يف حدود اإلمكان؛
 

أن يبدأ االستعراض مبوظفي الفئة الفنية، ثم يتسع نناقه ليشمل فئة املروظفني الفنريني الروطنيني وفئرة      (2)

 اادمات العامة؛
 

ن يننبق النظام ااديد على مجيع املوظفني املعينني يف تاريخ إصداره أو بعد ويف حني أن االفرتاض هو أ (6)

ذلك التاريخ، فإن إمكانية تنبيقه على املوظفني املوجودين سيتم النظر فيها يف وقرت الحرق، مرع أخرذ     

 احلقوق املكتسبة يف االعتبار.

 

ألمرم املتحردة، وكران معروضرا     ا تعويضرات حلممرة  واصلت اللجنة، يف دورتها السابعة والسبعني، استعراضرها   -41

 عليها ثالث وثائق أعدتها أمانتها، وهي الوثائق اليت:
 

 اادمرة املدنيرة   دور فلسفة األجور بوصفها أساس هيكلة األجرر للنظرام املوحرد يف إطرار انرة      أوضحت ،

 وذلك إلدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلك إطار إدارة األداء؛

 ملروظفني املغرتبرني   ا حلممرة تعويضرات  هه املعترادة املّتبعرة يف هيكلرة    املمارسات ااارجية والُن استكشفت

ملنظمات وطنيرة   حلممة التعويضاتواالااهات السائدة احلالية يف حتديد أجور هؤالء املوظفني، مع بيان 

 ودولية خمتارة؛

 النظام املوحد. تناولت بالدراسة إمكانية تنبيق هذه االااهات واملمارسات على 

 

 ونظرت اللجنة أيضا فيما أحرز من تقدم يف العمل املنجم حترى حينره، ويف خنرة للمضري قردما يف اسرتعراض       -42

 نظام األجور.

 

وأحاطت اللجنة علما باملعلومات املتعلقرة باملمارسرات ااارجيرة املتصرلة برأجور املغرتبرني، مرع العلرم بأنهرا           -46

 .مرحلة تصميم نظام منقحسُتستخدم كمادة مرجعية يف 

 

املروارد   أعربرت شربكة  واستعرضت اللجنة بعد ذلك اادو  الممين وخنة عمل االستعراض. ويف هذا السياق،  -45

عن قلقها من أن ضيق اادو  الممين هلذا االستعراض املعّقد قد جيعله مفرط النمرو ، وأن الرتكيرم فقرط علرى      البشرية

وتشراطرت رابنرات املروظفني وعردة أعضراء       .نتائه املشرروع بلوغ املعامل املتفق عليها يف املوعد اةدد قد ينا  من جودة 

حبسب ما وضعته اامعية العامرة، نظررا إىل نناقره    الممنية للمشروع القلق الذي أعربت عنه املنظمات بشأن ِقَصر املهلة 

الواسع. ورأت أنه ينبغي للجمعية العامة أن تكون على علم بهذه الشواغل. وناشدت اللجنة مجيع األطراف املعنية بذ  

 بنوعية النتائه. قصارى جهدها لتسهم يف تنفيذ أنشنة املشروع يف الوقت املناسب وتكفَل يف الوقت نفسه أاّل ُيمسَّ
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ااهازين الرئاسيني للفراو واملنظمرة البحريرة الدوليرة إىل       املوجهتني منرسالتنيالوُوجه انتباه اللجنة أيضا إىل  -46

اللتني حثا فيهما اللجنة على النظر يف ضرورة التحلي مبميد من اليقظة فيما يتعلق و، الدولية رئيس انة اادمة املدنية

تكالي  املوظفني يف سياق استعراضها الشامل اااري حاليا. وهذه التنورات ينبغي أخذها يف االعتبرار علرى   يف بميادات 

 النحو الواجب.

 

أن من املناسب إجيراز هرذه    ،واعتربت اللجنة، وقد استعرضت ااصائص واألهداف املعتمدة يف الدورة السابقة -48

 التالي:ااصائص واألهداف واستكماهلا يف بيان املهام 
 

  يف ضرمان اسرتمرارية قردرة املنظمرات علرى       للنظرام املوحرد   حممة التعويضاتيتمثل الغرض من استعراض

إطرار   تنفيذ والياتها بفعالية على أساس املباد  التوجيهية واألحكام الرواردة يف ميثراق األمرم املتحردة ويف    

 النظام املوحد.

 االستعراض إىل الوصو  إىل نظام لألجرور ميرنح املنظمرات، دون أن خيرل بالتماسرك العرام للنظرام         يهدف

. وينبغي أن جيتذ  النظام ويستبقي أفضرل تشركيلة   حممة التعويضاتاملوحد، قدرا من املرونة يف تنبيق 

 األداء.من املواهب والكفاءات املتنوعة. وينبغي للنظام املنقح أيضا أن يشجع التفوق ويقدر 

      . ينبغي أن يركم االستعراض على إنشاء نظام متسق ومتكامل ومبسط وشفاف وفعرا  مرن حيرث التكرالي

وسيكون هدف البدالت هو الدفع يف اااه التفوق املؤسسري عرن طريرق برث احلمراس وااللترمام يف نفروس        

واملروظفني مرن فهرم هيكلره     املوظفني. وسيمكِّن النظام املنقح، إضافة إىل ذلك، الردو  األعضراء واملنظمرات    

وعملياته ونتائجه. وأخريا، سيتيح النظام املنّقح االسرتقرار وقابليرة التنبرؤ الالزَمرني لتحقيرق الرتابرط مرع        

 ة.ينامه وامليماالربوضع عملية 

           تضع اللجنة يف اعتبارها عند إجرراء االسرتعراض، علرى النحرو الرذي طلبتره اامعيرة العامرة يف قرارهرا

قرادرة علرى   عاملرة  املالي للمنظمات املشاِركة يف النظام املوحد وقدرتها على جذ  قروة   الوضع، 56/466

 .املنافسة

 

، مبرا يف ذلرك املرتبرات    حممرة التعويضرات  وفيما يتعلق بنناق االستعراض، فقد مت االتفاق على ضرورة مشو   -49

وتسوية مقر العمل والبدالت وغريها من شروط اادمة، فضال عن العناصر األخرى إلدارة املوارد البشرية املشمولة بواليرة  

اللجنة، وذلك لكفالة إجراء حتليل شامل للنظام. وُأشري أيضا إىل أن االستعراض ميكرن أن ترتترب عليره آثرار يف بعرض      

ن نناق سلنة اللجنة، مثل املعاشات التقاعدية والتأمني، وما إىل ذلرك. وسريلمم يف تلرك احلراالت     الاالت ااارجة ع

 تنبيه اهليئات املختصة إىل ما سينته عن ذلك من صالت حتى تتمكن من اختاذ اإلجراء املناسب.

 

ملرة مؤلفرة مرن أعضرائها     وفيما يتعلق بنرائق إجناز املشروع، فقد وافقت اللجنة على ضرورة أن تقوم أفرقرة عا  -11

بالنظر يف املسائل وحتليلها بشكل مفّصل، وأن تشارك املنظمات وممثلو املوظفني يف تلك األفرقرة مشراركة تامرة. وسروف     

ُتجري األفرقة العاملة حتليال موضوعيا وُتِعدُّ توصيات وُتبلغ النتائه اليت تتوصل إليها إىل اللجنة. وسيعقب ذلرك تقيريم   

 ت املقرتحة.آلثار الرتتيبا
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وأقرت اللجنة خمنط االستعراض وطرائق القيام مبميد من األنشنة علرى النحرو املربني أعراله؛ وقرررت إنشراء        -11

 ثالثة أفرقة عاملة للنظر يف املواضيع التالية:
 

 هيكل األجور؛ 

  نافسة واالستدامة؛املالقدرة على 

 .حوافم األداء، وغري ذلك من مسائل املوارد البشرية 

 

حممرة  وستبلغ األفرقة العاملة اللجنة مبقرتحاتها وما حترزه من تقدم. وسُتدمه املقرتحات بعد ذلك ضمن إطار  -14

. وينبغي أن يكفل أسلو  عمل األفرقة العاملة تباد  املعلومات فيما بينهرا لكري ترتمخض مرداوالتها     ضاتيللتعومنقحة 

 عن نتائه مرتابنة ومتسقة. 
 

 الفئة الفنية والفئات العلياشروط خدمة املوظف  من 
 

 جدو  املرتبات األساسية/الدنيا
 

علرى ااردو    ، 4111كرانون الثراني   /ينراير  1ن توافق، اعتبارا من أقررت اللجنة أن توصي اامعية العامة ب -11

املائرة ُتنفرذ بميرادة     يف 1.19املنقح للمرتبات األساسية/الدنيا للفئة الفنية والفئات العليا، وهو ما يعكرس تسروية بنسربة    

يعاد  تلرك الميرادة، ومبرا ال يغرري األجرر الرذي يقبضره         املرتب األساسي/األدنى وخبفض نقاط مضاع  تسوية املقر مبا

وستقتصر اآلثار املالية على نناق املنظومة على إعادة النظر يف جدو  مدفوعات انتهاء اادمرة، وسرتكون تلرك     املوظ .

ن ينرأ على اادو  سوى احلد األدنى من التغيريات. وبالنسبة للمنظمة، ُتقدَّر اآلثرار املاليرة   اآلثار طفيفة نسبيا حيث ل

 . 4112دوالرا أمريكيا لعام  5 561هلذا التغيري بنحو 
 

 تنور هامش األجر الصايف يف األمم املتحدة/الواليات املتحدة
 

نتيجة للتجميد القانوني ألجور اادمة املدنية االحتادية يف الواليات املتحدة الذي كان منبقا علرى الفررتة مرن     -12

، مل ُيمنح املوظفون االحتاديون املتخذون أساسا للمقارنة 4111كانون األو  /ديسمرب 11إىل  4111 كانون الثاني/يناير 1

 .4111يف واشننن العاصمة أية زيادة عامة أو حملية يف األجور خال  عام 

 

يعرمى أساسراإ إىل التجميرد القرانوني     هرذا  ، و4111والحظت اللجنة أن مستوى اهلرامش ظرل يتمايرد يف عرام      -16

لألجور يف اادمة املدنية املتخذة أساساإ للمقارنة، ومن املتوقع أن يناهم احلرد األعلرى للننراق املعمرو  بره حترى بردون        

إدخا  أي تعديل آخر على مستويات األجور يف اادمتني. إال أن من اةتمل أن تصربح زيرادة أخررى يف تسروية مقرر      

. ومع أن مداها الفعلي ليس معروفاإ بعد، فإن االااه السائد يف حترك 4112شباط /فربايريف نيويورك يف  العمل مستحقة

الرقم القياسي لتسوية مقر العمل يف نيويورك يشري جبالء إىل أن هذه الميادة، يف حا  ُمنحت بالكامل، سروف ترؤدي إىل   

 حترك اهلامش مبا يتجاوز احلد األعلى للنناق.  
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ررت اللجنة إبالغ اامعية العامة بأن اهلامش برني األجرر الصرايف ملروظفي األمرم املتحردة مرن الفئرة الفنيرة          وق -15

والفئات العليا يف نيويورك واملوظفني الذين يشرغلون وظرائ  مماثلرة يف اادمرة املدنيرة االحتاديرة للواليرات املتحردة يف         

( بلرغ  4111-4119أن متوسرط اهلرامش امرس سرنوات )    و 119.5، بلرغ  4111واشننن العاصمة، للسرنة التقومييرة   

 .116، وهو أعلى من نقنة الوسط املستصوبة البالغة 116.6

 

وبعد أن استعرضت اللجنة السيناريوهات اةتملة واالااهات السائدة فيما يتعلق بتنور املرتغريات الرئيسرية    -16

حلسا  اهلامش وأثرها الرتاكمي على قيمة اهلامش، وافقت على أن مستواه املتوقرع النراجم عرن ذلرك لرن يتريح علرى        

إذا مرا أريرد للرهامش أن يبقرى ضرمن       4112رباير/شرباط  فاألرجح تنبيق أي زيادة يف تسوية مقر العمل يف نيويرورك يف  

 4112فرباير/شرباط  النناق املعمو  به. ولذلك، قررت اللجنة أيضا إبرالغ اامعيرة العامرة بأنره سريلممها أن تنبرق يف       

( الرذي يردعو إىل   اارمء رابعرا  مرن   1)الفقررة   25/191اامعيرة العامرة يف قرارهرا     ا أقرتهيتإدارة اهلامش ال اتإجراء

 .141االكتفاء مبنح اامء من زيادة تسوية مقر العمل الذي سوف يؤدي إىل هامش ال يتجاوز 

 

ونتيجة لذلك، وحفاظاإ على تعاد  القوى الشرائية للمرتبات مع نيويورك، الذي ميثرل األسراس لنظرام تسروية      -18

خفض تناسبياإ مبا يعاد  نسبة مراكم العمل األخرى سوف ُت مقر العمل، فإن األرقام القياسية لتسوية مقر العمل يف مجيع

 الرقم القياسي لألجر املعمو  به بالفعل إىل الرقم القياسي لألجر الذي كان سيعمل به لوال ذلك يف نيويورك.

 

 واملعالني من الدرجة الثانية: استعراض املنهجية األبناءبدالت إعالة 

 

 قررت اللجنة أن: -19
 

  بالدراسة اليت أجرتها أمانتها بشأن منهجية حتديد بدالت إعالة األوالد واملعالني من الدرجرة  حتيط علماإ

 الثانية؛

  قار واالااه العام السرائد يف معردالت  رو    املتستخدم املتوسط املرجح ملراكم العمل الثمانية اليت توجد بها

 كعاملني لتصحيح قيمة البد ؛ بناءاستحقاقات األ

  يف  ممرة التعويضرات  العامة بأنها ستبقي املنهجية قيد النظر يف إطار االستعراض األمشرل حل تبلغ اامعية

 النظام املوحد؛

 .توصي اامعية العامة باإلبقاء على املستويات احلالية لبدالت إعالة األوالد واملعالني من الدرجة الثانية 
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 املتحدةجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 
 

 االجتماع الستون للس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،

 4111 يوليو/متوز 41-11نيويورك 
 

ناقش اللس، إىل جانب املسائل املتعلقرة بامليمانيرة واحلوكمرة املعياريرة، البيانرات املاليرة للصرندوق للسرنة          -21

التقيريم االكترواري   إىل  بالنسربة كترواري واالفرتاضرات   إل، ومنهجية التقيريم ا 4114ديسمرب/كانون األو   11املنتهية يف 

نرة االسرتثمارات والتقريرر    اويني كتواراإلنة اعضوية و، 4111ديسمرب/كانون األو   11الثاني والثالثني للصندوق يف 

 املرحلري  تقريرر الولمروظفني ااردد   لتقاعد لالعادية لسن ال رفعاستعرض اللس أيضا وعن األداء االستثماري للصندوق. 

اختذت واملناقشات اليت أهم القرارات اليت وفيما يلي املنظمات األعضاء. يف اادمة السن اإللمامية إلنهاء رفع عن حالة 

 .جرت
 

 البيانات املالية وبيان الرقابة الداخلية
 

جملرس مراجعري   عروض انة مراجعة احلسابات التابعرة للصرندوق و  بعد استعراض البيانات املالية والنظر يف  -21

 .4114ديسمرب/كانون األو   11للسنة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق اللس احلسابات، اعتمد 

وثرائق يف  ال ه ينبغري تقرديم كامرل   ناقش اللس نهه الصندوق وخنته لتنفيذ بيان الرقابة الداخليرة وقررر أنر   و -24

اللرس  خرذ  القادمة مبا يف ذلك اقرتا  بشأن تسوية النماعات اةتملة بني الصندوق واملنظمات األعضاء فيره. وأ دورته 

عاشرات  اختصاصرات اران امل  عمليرة إعرداد   مرع  ذلك نسق يلرقابة الداخلية وطلب أن لوضع بيان لنهه الصندوق بعلما 

 تنفيذ تدرجيي بالتشاور الوثيق مع املنظمات األعضاء. الصندوق تنبيق نههمن . وطلب التقاعدية للموظفني وأمنائها
 

 تقرير عن تنفيذ نظام املعايري الدولية ةاسبة القناع العام
 

رصد إعداد كرال إطراري   بأن يقوم الصندوق  لبللمعايري اةاسبية الدولية، وط جحرحب اللس بالتنفيذ النا -21

 اةاسبية.
 

 كاملتعيني ممثل لألمني العام بدوام 
 

أعر  اللس عن تأييده لتوصية األمني العام بشأن تعيني ممثل لألمرني العرام بردوام كامرل السرتثمار أصرو         -22

منصوص عليه يف قرار اللس ما هو على وو وصندوق األمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية. وباإلضافة إىل ذلك، 

ممثرل األمرني   منصرب  يكرون  (، قرر اللرس أن  JSPB/60/R.18 REV.1املقرتحة لصندوق ) بشأن امليمانية الربناجمية

)أ( مرن الئحرة صرندوق األمرم املتحردة       16املعنرى املقصرود يف املرادة    سرب  "حسا  الصندوق" حب العام بدوام كامل على

 املشرتك للمعاشات التقاعدية.
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 تقرير الفريق العامل املعين باالستدامة
 

معاارة   ينبغري  ه، أنر 4114أشري إىل أن اللس قرر، يف دورته التاسرعة واامسرني املعقرودة يف يوليو/متروز      -26

يف املائرة   1.86، وهو ما أسفر عن عجم اكتواري قردره  4111ديسمرب/كانون األو   11الوضع االكتواري للصندوق حتى 

يف  1.18اكتواري ثران  بعرد ذلرك العجرم الرذي بلرغ       من األجر الداخل يف حسا  املعا  التقاعدي، كما أسفر عن عجم 

. وبرّين اللرس أن الميرادة يف    4119ديسرمرب/كانون األو    11املائة من األجر الداخل يف حسا  املعرا  التقاعردي يف   

 العجم تعمى أساساإ إىل اربة استثمارات ذات مستوى أدنى من املتوقع. ونتيجة لذلك، أنشأ اللس فريقاإ عامالإ كل 

وأصدر اللس توجيهاته إىل فريقره العامرل   إمكانية اختاذ تدابري تكفل استدامة الصندوق على املدى النويل.  بالنظر يف

وإدارة االسرتثمارات، وإدارة األصرو  وااصروم. وأحراط      بالرتكيم على االستدامة يف األمد النويل، مبا يف ذلك احلوكمرة 

الرئيس علما بأن الفريق العامل نظر يف العديد من البنود املرتبنة بتصرميم اانرة واالسرتثمارات واحلوكمرة، الريت يررد       

 ملخص هلا كلها يف التقرير الصادر عنه. وبعد ذلك قدم الرئيس ملخصا ملالحظات الفريق العامل:  
 

 وتعميرم  مبرالغ االسرتحقاقات   استقرار مراعاة  ه ينبغيوق مستوى عا  من النضه، وهذا يعين أنالصند بلغ

أن الصندوق حقق الكثري من التقردم  إىل  وأشريإدارة املخاطر من أجل ضمان االستدامة على املدى النويل. 

 املبراد  نرة واقررت  أن يرتم اعتمراد هرذه      اايف هذا الصدد مرن خرال  وضرع مبراد  توجيهيرة لتصرميم       

 من قبل اللس.

 أن جمرددا  أكد الفريق واألصو  وااصوم. بني  امتمايد امن النضه يعين أن هناك ترابن يعالالستوى إن امل

ي ذالعامل الوحيد األكثر أهمية الر يشكل نويل األجل الفعلي العائد االستثمار من املائة  1.6 نسبة حتقيق

 االستدامة النويلة األجل للصندوق.يف ؤثر ي

 

وكان هناك عامل آخر حدده اارباء االكتواريون باعتباره خنرا طويل األجل ساهم يف العجم اااري متثرل يف   -25

 تمايد طو  عمر املستفيدين.

 

، لتقاعرد برفرع السرن العاديرة ل   . وفيمرا يتعلرق   الفريق توصياتها االعتبار، وضعبعني هذه املالحظات أخذ مع و -26

الصرندوق املشررتك   اللرس إىل اامعيرة العامرة التغريري املقررت  يف النظرام األساسري        يرفرع  أوصى الفريق العامرل برأن   

الصرندوق اعتبرارا مرن موعرد     يف للمشررتكني ااردد   للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة لرفع السن العادية للتقاعد 

 .4112/كانون الثاني يناير 1 أقصاه

 

للمشراركني ااردد   سرنة   68رفع سن التقاعد املبكر إىل بأوصى الفريق فقد سن التقاعد املبكر، ص فيما خيأما و -28

يف  ،أنره ب. وأوصى الفريرق أيضرا   هأو بعد 4112يناير/كانون الثاني  1الصندوق يف يعيدون االنضمام إىل أو  ينضمونالذين 

لتقاعرد وسرن   العاديرة ل سرن  الاحلفاظ على فارق سربع سرنوات برني     ينبغي، يف املستقبللتقاعد العادية لن الس رفعحالة 

 التقاعد املبكر.
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عتمرد جملرس املعاشرات التقاعديرة     يالفريق العامل بأن  ىالتقاعد املبكر، أوصسن فيما يتعلق بعوامل ختفيض و -29

سرن  المرع  أو بعرده   4112يناير/كانون الثراني   1يف إىل الصندوق ون نضمالذين يعوامل التقاعد املبكر للمشرتكني اادد )

 :التالي على النحو( سنة 68 عندوسن التقاعد املبكر ة سن 56عند  لتقاعدالعادية ل
 

    يف املائرة   5سرنة:   46بالنسبة للمشرتكني الذين تقل سنوات اادمة اةسوبة يف املعا  التقاعردي عرن

 سنة؛ 56عن كل سنة دون سن 

  يف املائة عن  5سنة أو أكثر من اادمة اةسوبة يف املعا  التقاعدي:  46بالنسبة للمشرتكني الذين هلم

 ؛سنة 52إىل  51يف املائة عن كل سنة من  2سنة، و 51كل سنة دون سن 

  أو أكثرر مرن اادمرة    ة سرن  11 لرديهم الرذين  كني رتيف املائرة للمشر   1عامل التخفيض احلرالي بنسربة   إن

 .امتاحلن يصبح يف املعا  التقاعدي اةسوبة 

 

على النظام األساسي للصندوق املشرتك للمعاشرات  وافق اللس على توصيات الفريق العامل إلجراء تغيريات و -61

 .4112 /كانون الثانييناير 1 من اعتباراالتقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 


