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لجنة المالية
الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة
روما 16-12 ،نوفمبر /تشرين الثاني

2018

توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة إلى الجمعية العامة
(بما في ذلك التغييرات في جداول المرتبات والبدالت)

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Fernando Serván

مدير مكتب الموارد البشرية

الهاتف:

+3906 5705 2299

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MY334/A
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موجز


ترمي هذه الوثيقة إىل إطالع جلنة املالية على املستجدات األخرية على صعيد أنشطة جلنة اخلدمة املدنية
الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة والتغيريات اليت طرأت على
ظروف خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفئة اخلدمات العامة.

التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية


إ ّن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علماً مبضمون هذه الوثيقة.
مسودة المشورة



أخذت لجنة المالية علماً بالمست ت ت ت تتتج ادات األخيرة المرتبجة بانشت ت ت ت تتجة لجنة الخدمة المدنية الدولية
ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
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شروط الخدمة السارية على الموظفين من كلتا الفئتين
استعراض األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي
أجرت جلنة اخلدمة املدنية الدولية (اللجنة) خالل دورهتا السااابعة والثمانا اسااتعرالااً لنتائة دراسااة مقارنة بشااأن
-1
خطط املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وموظفي اخلدمة املدنية االحتادية يف الواليات املتحدة .واستناداً إىل نتائة
هذه الدراس ا ا ااةل قررت اللجنة أن توص ا ا ااي اجلمعية العامة بأن يس ا ا ااتند األجر الداخل يف حس ا ا اااب املعاش التقاعدي جلميع
الفئات إىل معدالت املوظفا غري املعيلا الواردة يف اجلدول املوحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفال وبتنقيح
هذا اجلدول.
وينبغي أيضاً تنقيح جدول األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي ونقاط محاية املرتبات ملوظفي الفئة الفنية
-2
والفئات العليا.

منحة هناية اخلدمة
طلبت اجلمعية العامة من اللجنة يف قرارها  264/71إجراء حتليل ش ا ا ا ا ا ااامل ل ثار النا ة عن تنفيذ توص ا ا ا ا ا اايتها
-3
باس ا ا ا ا ا ااتحدا نظام مدفوعات انتهاء اخلدمة للموظفا املعيّنا بعقود نددة املدة الذين تنتهي خدمتهم يف املنظمة حال
انتهاء عقودهم بعد أن تصل مدة خدمتهم إىل عشر سنوات متواصلة أو أكثر.
وق ّدرت اآلثار املالية املرتتبة على اس ا ا ا ااتحدا منحة هناية اخلدمة مببل  10.9ماليا دوالر أمريكي س ا ا ا اانوياً على
-4
نطاق املنظومة .والحظت اللجنة أنه مت تقدير هذه التكلفة على أساس عدد غري عادي من حاالت انتهاء اخلدمة بسبب
انتهاء عدد من بعثات األمم املتحدةل وأنه سيقل على األرجح يف السنوات الالحقة .ويف عام 2016ل ق ّدرت اآلثار املالية
على نطاق املنظومة بقيمة  1.64مليون دوالر أمريكي .وباالسااتناد إىل البيانات املتاحة يف كاك الوقتل كانت اآلثار املالية
طفيفة للغاية بالنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة).
وقررت اللجنة أن توص ا ا ا ااي اجلمعية العامة لةمم املتحدة بدفع منحة هناية اخلدمة للموظفا املعيّنا بعقود نددة
-5
املدة الذين يغادرون املنظمة عند انتاهاء عقودهم بعد إكمال مخس سنوات من اخلدمة املتواصلة أو أكثر.
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شروط الخدمة السارية على الفئة الفنية والفئات العليا
جدول املرتبات األساسية/الدنيا
قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بتعديل جدول املرتبات األساسية/الدنيا ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا
-6
لتعكس تسا ا ااويةً نسا ا اابتها  1.83يف املائة من خالل إجراءات الضا ا اام املعتادةل وكلل من خالل مليادة املرتبات األسا ا اااسا ا ااية
وخفض مستويات تسوية مقر العمل مبا يعادل هذه الزيادةل اعتباراً من األول من يناير/كانون الثاين .2019

تطور هامش األجر الصايف
تقوم جلنة اخلدمة املدنية الدولية سنوياًل بناءً على تكليف دائمل بإبالغ اجلمعية العامة عن هامش األجر الصايفل
-7
وهو الفرق النس ااني با ص ااايف أجور موظفي األمم املتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا يف نيويورك وص ااايف أجور موظفي
اخلدمة املدنية االحتادية للواليات املتحدة الذين يش ااغلون وظائف مماثلة يف واش اانطن العاص اامة .وهلذا الغرضل تتابع اللجنة
س ا ا ا ا ا اانويااً ماا ماد من تغيريات يف مس ا ا ا ا ا ااتوياات األجور على ص ا ا ا ا ا ااعياد اخلادماة املادنياة الادولياة واخلادماة املادنياة االحتاادية
للواليات املتحدة.
وأبلغت جلنة اخلدمة املدنية الدولية اجلمعية العامة بأن هامش األجر الصااايف املق ّدر للساانة التقوميية  2018قد بل
-8
حسب التقديرات .114.4

بدالت إعالة األوالد واملعالا من الدرجة الثانية :استعراض املستويات
حمدد بدل إعالة األوالد على أساس قيم ختفيضات الضرائب واملدفوعات اليت تسدد مبوجب التشريعات االجتماعية
-9
ومدد بدل املعالا من الدرجة
ألصحاب الدخل املرجعي املكافئ للرتبة ف/4-الدرجة السادسة يف مواقع املقار الثمانية .ح
الثانية بنسبة  35يف املائة من بدل إعالة األوالد.
 -10وقررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بتحديد اعتباراً من األول من يناير/كانون الثاين 2019ل بدل إعالة
األوالد عند مستوى  3 666دوالراً أمريكيا يف السنةل وبدل إعالة األوالد كوي اإلعاقة عند مستوى  7 332دوالراً أمريكيا
يف السنة.
-11

وكذلل ّقررت اللجنة حتديد بدل املعالا من الدرجة الثانية عند مستوى  1 283دوالراً أمريكيا يف السنة.

-12

وقررت اللجنة إعادة النظر يف منهجية حتديد بدل إعالة األوالد قبل إجراء االستعراض املقبل ملستوى البدل.
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املسائل املتعلقة بتسوية مقر العمل
 -13تضا ّامن التقرير الصااادر عن اللجنة االسااتشااارية لشااقون تسااويات مقر العمل يف دورهتا األربعا توصاايات اللجنة
املتعلقة باس ااتعراض نظام تس ااوية مقر العمل بواس ااطة خبري اس ااتش اااري خارجي مس ااتقل .وأيّدت اللجنة التوص اايات الواردة
املستقل يف ما يتعلق باجملاالت اليت ميكن أن يتم فيها حتسا املنهجية.
يف تقرير اخلبري االستشاري
ّ
 -14ونظرت اللجنة أيض ا ا ا ااً يف تقرير عن حالة اسا ا ا ااتعراض نظام تسا ا ا ااوية مقر العمل ويف خطة إلدارة مشا ا ا ااروع إلجراء
اسااتعراض شااامل للمنهجية .وقررت اللجنةل كخطوة رئيسااية يف تنفيذ هذه اخلطةل إجراء اسااتعراض للقواعد العملياتية اليت
حتكم إجراءات حتديد مضاااعفات تسااوية مقر العمل وإنشاااء فريق عامل هلذا الغرض .ويهدف هذا االسااتعراض إىل تنقيح
منهجية نظام تسوية مقر العمل وقواعده العملياتية من أجل حتسا دقة تسويات املرتبات ومليادة ثباهتا وإمكانية التنبق هبا.

شروط الخدمة لموظفي فئة الخدمات العامة وغيرها من فئات الموظفين المعيانين محلياً:
استعراض منهجيات استقصاء األجور
 -15قررت اللجنة إنشاء فريق عامل يحطلب منه حتليل واستكشاف القضايا اليت مت حتديدها خالل اجلولة السابعة من
اس ا ااتقص ا اااءات األجور واس ا ااتعراض س ا اابل الص ا ااول على البيانات املطلوبة مبا يف كلل إمكانية شا ا اراء بيانات من مص ا ااادر
خارجية .وسا اايحطلب أيض ا ااً من الفريق العامل دراسا ااة مسا ااألة التمثيل الكايف يف اخلدمة املدنية الوطنية والنظر يف املنهجيتا
واقرتاح التنقيحات الالملمة.

شروط الخدمة في الميدان :مراكز العمل ذات الظروف المنجوية على مشقة بالغة
 -16خالل الدورات السااابقة للجنةل ت مناقشااة مسااألة مراكز العمل املصاانّفة يف فئة املشااقة دال أو هاء غري احملددة
على أهنا مراكز عمل ال يسمح فيها باصطحاب األسرة .ومت إنشاء فريق عامل قام بطرح خيارات ع ّدة.
وقررت اللجنة أنّه ينبغي أن يرتك للموظف خيار اص ا ااطحاب معاليه املس ا ااتوفا لش ا ااروط االس ا ااتحقاق إىل مراكز
-17
ّ
العمل املصنّفة لمن مستويات املشقة دال أو هاء غري احملددة على أهنا مراكز عمل ال يسمح فيها باصطحاب األسرة.
 -18وينبغي تلبية الاجة اليت أعربت عنها املنظمات واحتادات املوظفا من خالل توفري مبل خمفض من بدل اخلدمة
يف مراكز العمل اليت ال يسا اامح فيها باصا ااطحاب األسا اارة بقيمة  15 000دوالر يف السا اانة للموظفا ومعاليهم املسا ااتوفا
لشروط االستحقاق ملساعدهتم على حتمل تكاليف إبقاء معاليهم يف أماكن أخرى.
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مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
 -19عقد جملس الصا ااندوق املشا اارتك للمعاشا ااات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة دورته اخلامسا ااة والسا ااتا يف منظمة
األغذية والزراعة يف رومال إيطاليا من  26يوليو /ومل إىل  3أغسطس/آب .2018
 -20وقد مت انتخاب الساايد  John Levinsوهو موظف للشااقون املالية يف برنامة األغذية العاملي وقد شااارك يف وفد
منظمة األغذية والزراعة/برنامة األغذية العاملي الرمسي إىل جلنة املعاشات التقاعديةل رئيساً جمللس الصندوق.
-21

ونظر جملس الصندوق خالل دورته يف عام 2018ل يف جمموعة من املسائل واختذ القرارات التالية.

إدارة االستثمارات والتواملن اإلكتواري واملسائل املرتبطة مبراجعة السابات
متفرغاً اعتباراً من األول من يناير/كانون الثاين  2015ليشاارف على اسااتثمارات أصااول
-22
ّ
عا األما العام ممثالً له ّ
املتفرغ لةما
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةّ .
ورحب جملس الصندوق بتعيا املمثل الثاين ّ
العام اعتباراً من األول من يناير/كانون الثاين 2018ل وأخذ علماً بقرار األما العام بتغيري اس اام ش ااعبة إدارة االس ااتثمارات
ليصبح مكتب إدارة االستثماراتل مبا يتّسق مع رتبة وظيفة ممثل األما العام.
 -23ويف  31ديسااما/كانون األول 2017ل بلغت قيمة اسااتثمارات الصااندوق اليت يديرها مكتب إدارة االسااتثمارات
(املعروف س ا ا ا ااابقاً بش ا ا ا ااعبة إدارة االس ا ا ا ااتثمارات)  64.1مليار دوالر أمريكي (وقد بلغت  54.5مليارات دوالر أمريكي يف
عام  .)2016وحققت نفظة االس ا ااتثمارات عائداً امسياً لالس ا ااتثمار بنس ا اابة  18.6يف املائة مقارنةً باملقش ا اار املرجعي احملدد
لسياسة الصندوق االستثمارية أي  18.1يف املائة.
 -24وقد كشا ااف التقييم اإلكتواري لصا ااندوق املعاشا ااات التقاعدية الذي أجري ابتداء من  31ديسا ااما/كانون األول
2017ل عن عجز اكتواري لا ا ا ا ا اائيل قدره  0.05يف املائة من األجر الداخل يف حسا ا ا ا ا اااب املعاش التقاعدي .وعلى النحو
الذي أشارت إليه جلنة اخلااء اإلكتواريا الطوعيال إنّه التقييم اإلكتواري الثاين على التوايل الذي يبقى فيه الصندوق قريباً
اجل الصا ا ا ا ااندوق فائض ا ا ا ا ااً قدره  0.16يف املائة من األجر الداخل يف حسا ا ا ا اااب املعاش
جداً من التواملن اإلكتواري (إك سا ا ا ا ا ّ
التقاعدي بتاريخ  31ديسااما/كانون األول  .)2015ونظراً إىل هامش اخلطأ واالفرتالااات يف عمليات التقييم اإلكتواريل
تع ّد هذه النتائة يف األساااس متواملنة اكتوارياً .وأ ّكدت جلنة رصااد األصااول واخلصااوم التابعة جمللس الصااندوق أنه ساايحواصاال
ويل الصندوق على حنو جيّد.
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 -25أما يف ما يتعلق مبراجعة الس ا ا اااباتل ونظراً ملخاوف غالبية أعض ا ا اااء جملس الص ا ا ااندوق حول املنهجية اليت يتبعها
مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف مراجعة السا اااباتل قرر جملس الصا ااندوق إحالة هذه املسا ااألة إىل اللجنة االسا ااتشا ااارية
املس ااتقلة للمراجعة التابعة للجمعية العامة لةمم املتحدة وهي اجلهامل املس ااقول عن تقييم فعالية تدخالت مكتب خدمات
الرقابة الداخلية.

املسائل اإلدارية واملتعلقة باإلدارة
املطول للرئيس التنفيذي والتقاعد الوش ا ا ا ا ا اايل لنائب الرئيس التنفيذيل قرر
 -26نظراً للتحديات النا ة عن الغياب ّ
جملس الص ا ا ا ا ا ااندوق أن يوص ا ا ا ا ا ااي األما العام بتعيا نائب الرئيس التنفيذي الايل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي لغاية
 31ديس ا ا ااما /كانون األول  .2018وقد وافق األما العام على هذه التوص ا ا ااية .وأنش ا ا ااأ جملس الص ا ا ااندوق جلنة للتخطيط
لتعاقب املوظفا وطلب منها حتديد مر ّشا ا ا اح مناس ا ا ااب ليعيّنه األما العام قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي اعتباراً من األول
من يناير/كانون الثاين  2019طيلة امل ّدة الالملمة.

