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 ()املراجعة 2017-2014للفرتة  اخلطة املتوسطة األجل - C 2015/3الوثيقة 

 2017 - 2016للفرتة ة وبرنامج العمل وامليزاني

 

 2015مارس/آذار  – 1مذكرة إعالمية رقم 

 

 حتديث ومعلومات إضافية –افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف 

 
يف ، 2017-2016استعراضها الفين ملقرتحات برنامج العمل وامليزانيةة لففةرت     لدىجلنة املالية،  نظرت  

مجية   لزيادات املتوقعة يف التكاليف ورّحبت باملعفومات اإلضافية الة  وفررههةا اامانةة، والة   فبةت تا هإتةا           ا

 2017 – 2016لففةةرت   املنشةور   هقةديرات ييةةاد  التكةاليف  ( حملةة عامةةة عة    1ه املة رر     وفرر هةة هة  و .1ااعضةا  

السف  واخلدمات مبا يسةّهل مراععةة تر ةر هفصةي       و خدمات املوظفني ت  ضافية ع  عوامل التضخم وهفصيلامعفومو

( حتةدي  عة  هقةديرات    2؛  2017-2016ارقام الزيادات يف التكاليف املعروضة يف برنامج العمل وامليزانيةة لففةرت    

 تاملتصفة خبطط املسةتققا  2014ل لتزامات اخلاصة باملوظفني يف سنة  اإلرتواريالتقييم  يياد  الكففة الناجتة ع  تثر 

 .  2016ألعور الصافية ال  يتقاضاها املوظفوا م  الفئة الفنية خ ل لوع  التجميد املمك   بعد انتها  اخلدمةملا 

 

 معلومات إضافية –افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف : 1القسم 

 

 لزيةةاد  هقةةديرا  PWB 2017-2016 املراععةةة(   C 2015/3 MTP 2017-2014وهتضةةم  الوثيقةةة  -1

 عفةةةمل املعفومةةةات املتةةةوافر  حتةةةمل بنةةةاً  2017 -2016لففةةةرت   مليووووو دوأر يمريكووو  34.3ه التكةةةاليف قةةةدر

. وهنتج هقديرات الزياد  يف التكاليف م   عاد  حساب هكاليف مةدخ ت الننةامج العةادي    2015يناير رانوا ال اني 

لفقفاظ عفمل القو  الشةرايية   2017-2016   الفرت   2015-2014 املوظفوا، والسف  واخلدمات( م  مستوى الفرت  

مليووو دوأر   24.2هتضم  مبفغ  2017-2016يف االعتمادات الصافية. والزيادات املقدّر  يف التكاليف املنشور  لففرت  

 لفسف  واخلدمات.مليوو دوأر يمريك   10.2خلدمات املوظفني و يمريك 

 

التكاليف عفمل تساس رل سنتني م  خ ل  هسةويات التكةاليف الفعفيةة الة      هوض  هقديرات الزيادات يف و -2

(؛ والتسةويات املتوقعةة يف هكةاليف الوحةد  الة       هويي  التكاليف عفمل فرت  السنتنياحلالية   جتري يف فرت  السنتني

   حبي   (التضخمالتالية   ستسري يف فرت  السنتني

ااثةر املةالي    ،مليوو دوأر يمريكو   3.6املقدر  مببفغ و ،هويي  التكاليف عفمل فرت  السنتنييشكرل  ( ت 

املرتهب عفمل هسةويات هكةاليف املةوظفني الة  حتةدل يف الفةرت         2017 -2016يف الفرت   اإلضايف

2014 -2015. 

                                                      
1
 (2015 مارس آذار 13-9  بعنواا "هقرير الدور  السابعة واخلمسني بعد املاية لفجنة املالية" CL 151/3 الوثيقة  
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الناشة  عة  هفةل التسةويات املتوقة  تا       2017 -2016تثةر التكةاليف يف الفةرت      التضةخم مي ل و ( ب 

، املقةّدر  مببفةغ   2017   ديسةمن رانوا ااول   2016مة  يناير رةانوا ال ةاني    فةرت   الحتةدل يف  

مليووو دوأر   10.2خلةدمات املةوظفني و   مليوو دوأر يمريك  20.6  مليوو دوأر يمريك  30.8

 لفسف  واخلدمات(.  يمريك  
 
يف مةةا ّةةّ   2017 – 2016ويوضةةه هةة ا القسةةم املعفومةةات الةةوارد  يف برنةةامج العمةةل وامليزانيةةة لففةةرت    -3

الةوارد  يف   وبالسةف  واخلةدمات   خبةدمات املةوظفني  عوامةل التضةخم املتصةفة    الزيادات يف التكاليف املتوقعة وال سيما 

 .، مبا يف ذلل هفصيل التضخم املقدَّر حسب فئة اإلنفاق149والفقر   4اجلدول 

 عوامل التضخم – خدمات املوظفني

 

مجي  هكاليف املوظفني، مبا يف ذلل املرهبات، واالشةرتارات يف صةندوق املعاشةات     خدمات املوظفنيهشمل و -4

التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضماا االعتماعي، واالستققاقات ااخرى املتعفقةة بةاملوظفني، واسةتققاقات مةا بعةد      

زيةادات يف هكةاليف خةدمات    انتها  اخلدمة سوا  لفئة املةوظفني الفنةيني تو فئةة مةوظفي اخلةدمات العامةة. وهة هي ال       

املوظفني م  القرارات املتعفقة بالنظام املوحد لألمم املتقد ، بعد استعراضه م  جلنة اخلدمةة املدنيةة الدوليةة وموافقةة     

اجلمعية العامة لألمم املتقد  عفيه، وم  عوامل خارعية تخرى م  قبيل تسةعار الصةرا السةايد  يف ااسةواق. وهة ا      

املكاهةب امليدانيةة حية  هرهفة  العمة ت احملفيةة        هة ه  مية خاصة بالنسبة لتكاليف املوظفني يفالعنصر ااخري له ته

مقابل الدوالر اامريكي. وهنطبق الزيادات ال  هقرها جلنة اخلدمة املدنية الدولية حبسب املوق  وفئة املوظفني عنةدما  

 حتدل.

 

مة  املتوقة  حةدول ييةاد      ، 2017 – 2016لففرت   م  برنامج العمل وامليزانية 149رما هن  عفيه الفقر   -5

مفيوا دوالر تمريكي يف ما يتعفق خبدمات املوظفني استنادا     التقةديرات اخلاصةة    20.6هضخمية يف التكاليف قدرها 

 بشتمل عناصر التكاليف، م ل 
 

اخلةدمات العامةة يف   هوق  حدول ييادات هضخمية خمتففة يف مرهبات مةوظفي الفئةة الفنيةة ومةوظفي فئةة       (ت 

املواق  امليدانية، م  مراعا  عوامل م ةل التضةخم، وهقفبةات تسةعار الصةرا، واالةاب السةابقة لفزيةادات         

الة  هصةدر عة  وحةد  املعفومةات االقتصةادية واارقةام        املسةتهفكني  اسعار  يةمؤخرا . وهتنب  اارقام القياس

بالنسةبة    مكاهةب االهصةال    يف املايةة   2.0 بةني او  دول ييةادات هةرت  حبة الدليفية ملتوسط ااعور اإلمسية 

يف تفريقيةا و قفةيم الشةرق اادنةمل يف      يف املايةة  8.0 م  غري املقر، ونسبة عالية هبفغ وتمار  العمل ااوروبية

البفةداا الة  يكةوا    يف مة  اارقةام القياسةية اسةعار املسةتهفكني       ، متاشةيا  2017و 2016رل مة  عةامي   

. فعفمل سبيل امل ال، م  املتوق  تا هصل معدالت التضخم يف غانةا، حية  يوعةد    وعود ربريلفمنظمة فيها 

 .2017يف املاية يف سنة  10.8و 2016يف املاية يف سنة  13.7ملنظمة ااغ ية والزراعة مكتب  قفيمي،    

يف املقةر  املايةة عفةمل تعةر مةوظفي الفئةة الفنيةة        يف 0.9يف املايةة و  0.2 قةدرها  بنسةبة  حدول يياد   فيفةة   ب(

الة   اسعار املستهفكني  القياسية اارقامعفمل الرتهيب، متاشيا  م  هنبؤات  2017و 2016سنة يف  الرييسي

 .بإيطالياع  وحد  املعفومات االقتصادية واملتعفقة  هصدر
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ية لعةام  ايف امل 1يياد  بنسبة ، وهطبق 2016عام  يف الرييسي العامة يف املقر اتيياد  ملوظفي اخلدمهطبق ال   ج(

 حاليةا  الة ي يبفةغ   مسةي لألعةور   اإل وحد  املعفومةات االقتصةادية  تقل بك ري م  متوسط مؤشر تي ، 2017

 .يف  يطاليااارقام القياسية اسعار املستهفكني و 2017ية يف عام ايف امل 1.4و  2016ية يف ايف امل 1.2

. وهة ا اةال فيةه    عقةد التة مني الطة     ااخ  يف االعتبار، م  التكاليف الطبيةلتغطية  يياد حدول  عدم  د(

 .خما ر سيتم رصده ع  ر ب

 .2017عام يف املاية خ ل  2 بنسبة ويياد  2016يف عام  حدول يياد  يف هكاليف منقة التعفيمعدم   هة(

يف احلسةباا،  مة  ااخة    اقات السةفر،  يف املايةة يف هكةاليف اسةتقق    2هوق  حدول ييةاد  سةنوية قةدرها     (و 

رمتوسط، الزياد  يف الرقم الةدليفي اسةعار املسةتهفكني حملطةات العمةل املختففةة وهقفبةات تسةعار صةرا          

 .العم ت

 اإلرتواريةة عدم حدول يياد  عديد  يف التكاليف احلالية خلدمة املوظفني بعد انتها  اخلدمة يف التقةديرات    ي(

 2015ديسةمن  رةانوا ااول    31يف  اإلرتواريةة النهاييةة  يف املستقبل. وسوا هكوا التقديرات يف التقةارير  

 ينبغي  دارهه تثنا  التنفي . عالي املخا راجملال  ه ا ويظل. 2017-2016مبنية عفمل اإلنفاق يف  2016و

 

مفيوا  26.6لفتوصل    يياد  رففة التضخم بقيمة لعوامل التضخم املستخدمة هفصي    1ويوفرر اجلدول  -6

وهتوفر عوامل التضخم حسب  .فئة املوظفني الفنيني وفئة موظفي اخلدمات العامة م دوالر تمريكي خلدمات املوظفني 

  هوقعات خارعية موهي مستمد   .يف العامودي   و( و ي( عنصر رففة املوظفني، وحي ما هو مناسب، حسب املوق 

اعور توسط اوحد  املعفومات االقتصادية، م  قبيل الرقم القياسي اسعار املستهفكني، واارقام الدليفية ملوضعتها 

اإلمسية، وسعر الصرا حسب املوق ؛ وم  البيانات الصادر  ع  تعهز  موثوقة م ل جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛ 

 رما هو وارد يف العامود  ي(. والتدقيق املستقل

  

 هفصيل عوامل التضخم واملصاريف -السف  واخلدمات 

 

(، والسةفر،  املستشةاري  غةري املةوظرفني  عفةمل غةرار     مة   هشمل السةف  واخلةدمات املةوارد البشةرّية ااخةرى       -7

وعنةد وضة  الزيةاد  التقديريةة يف السةف        والنفقات التشغيفّية ااخرى، والعقةود، وغريهةا  مة    الفةوايم واملعةّدات(.     

. 2014الفعفةي لعةام      اإلنفةاق   واخلدمات، تعري حتفيل الاب اإلنفاق احملتمفة حبسب فئة التكةاليف، اسةتنادا   

 مماث . 2017-2016 الفرت  املنتظر تا يكوا لط اإلنفاق عفمل السف  واخلدمات يفم  و

 

 10.2لفتوصةل    ييةاد  رففةة التضةخم بقيمةة      معفومات بش ا عوامل التضةخم املسةتخدمة    1 ويوفر اجلدول -8

 الةرقم القياسةي اسةعار املسةتهفكني    لفسف  واخلدمات حسب فئة اإلنفاق. وهة هي التقةديرات مة      مفيوا دوالر تمريكي

الةرقم القياسةي اسةعار    يإطّبةق متوسةط   و والتدقيق املستقل مة  مصةادر تخةرى.    وحد  املعفومات االقتصاديةالصادر ع  

اسةعار املسةتهفكني بالنسةبة    هباعا ( والرقم القياسةي   2017و 2016يف املاية لفعامني  3.3و 3.1يف العامل  املستهفكني 

عفةةمل هكةةاليف مجيةة  املواقةة  حلسةةاب ييةةاد  التكففةةة  (2017و 2016ني فلفعةةاميف املايةةة  9يف املايةةة و 2إليطاليةةا  

 .الستالتفصيل املفرتض لفزيادات يف التكاليف وفق فئات اإلنفاق  ،يبّي  اجلدول ر للو .اإلمجالية يف امليزانية
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 (يمريك جمموع الزيادات يف التكاليف حسب عنصر التكلفة واملوقع )مليوو دوأر  : تفصيل4 اجلدول

  التحديث (C 2013/3العمل وامليزانية )الوثيقة  برنامج 

  

برنامج العمل 

الوطين 

املقرتح بكلفة 

الفرتة 

2014-2015 

توزيع 

التكاليف 

على فرتة 

 السنتني

 التضخم

جمموع 

 الزيادات

 يف التكاليف

التضخم 

السنوي لعام 

 2015و 2014

جمموع 

 الزيادات

يف التكاليف 

 املراجعة

 املرجع/املصدر

 2015و 2014التضخم لعام 

 ي و ه د= ب +ج ج ب ت 
        

        خدمات املوظفني

         املوظفوو املهنيوو

(2.8) 229.7 املقر الرييسييف  الراهب  1.2 (1.6)   0.2%  

0.9%  

 

الرقم القياسي اسعار املستهفكني ع    املقر الرييسي

، % 0.2 يف  يطاليةةا وحةةد  املعفومةةات االقتصةةادية  

0.4-%  ،0.2% ،0.9% 

الراهب  يف مرارز العمل خار  املقر 

(الرييسي  

135.5  (10.5)  11.6 1.1  2.8%  

2.8%  

الةةرقم القياسةةي اسةةعار     املقةةر الرييسةةي   خةةارج

 املستهفكني ع  وحد  املعفومات االقتصادية 

   الرييسةي(  منطقةة اليةورو    خارج املقر توروبا

هنغاريةةةةةةةةا ؛ %1.5%، 1.4، 1.1% ،0.6%

 ،%8.9هرريا  %،%2.2، 2.5، 1.9% ،0.0%

7.9%،6.3 ،%4.9% 

    10.7 قفيم تفريقيا والشرق اادنةمل  مصةر%، 

 ،%5.7%؛ هةةةةةةةةون  %8.3، 8.3، 10.9%

 ،%15.0%؛ غانةةةةةةةةةةا %4.2، 4.4، 5.2%

14.2% ،13.7 ،%10.8% 

     قفيم آسيا واحمليط اهلةاد:  آسةيا واسةرتاليا 

%، 4.2، %4.2 ،%4.0باسةةةةت نا  اليابةةةةاا  

رابطة تمم عنوب شرق آسيا  آسةياا(  ؛ 4.3%

 هايفنةةةةةةةد؛ ؛ %5.4%، 5.7، 5.3% ،4.4%

 عنوب آسةيا ؛ %4.7%، 4.0، 3.2% ،2.1%

 ؛%6.5%، 6.9، 7.7% ،7.9%

 تمريكةةاال هينّيةةة والبقةةر الكةةاري     تمريكةةا 

 ؛ %7.0%، 7.6، %9.0 ،%10.4ال هينيةةةةة  

، %15.0 ،%17.8السوق املشةرترة اجلنوبيةة   

 ،%3.4 اانةةديز%؛ اموعةةة %10.7، 12.0

 ،%4.3شةةةةةةةةةيفي  ؛ %3.5%، 3.6، 3.5%

 ؛%3.0%، 3.1، 3.7%

    مكاهب االهصال  الواليات املتقةد  اامريكيةة

 ؛%2.3%، 2.2، 2.1% ،1.8%

%72.5 يةعاشات التقاعدامل  (2.1)  1.0 (1.1)   1.0%  

1.0%  

الةةرقم القياسةةي اسةةعار املسةةتهفكني عةة  وحةةد       

الواليات املتقد  اامريكيةة   املعفومات االقتصادية يف

 ؛%2.3%، 2.1، 1.5% ،1.7%

 فناير شباب م  رل سنة 1التاريخ الفعفي  

%0.0  3.5 0.3 3.2 27.0 منقة التعفيم  

2.0%  

 

%2.0  1.2 0.4 0.8 13.2 مستققات السفر  

2.0%  
 

الةةرقم القياسةةي اسةةعار املسةةتهفكني عةة  وحةةد       

، %2.8 ،%3.0املعفومةةةات االقتصةةةادية يف العةةةامل  

 ؛%3.3%، 3.1

(2.2) 15.1 التكاليف الطبية  0.0 (2.2)   0.0%  

0.0%  

 

 2017  -2015اهفاق هعاقدي عديد لففرت  
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  التحديث (C 2013/3العمل وامليزانية )الوثيقة  برنامج 

  

برنامج العمل 

الوطين 

املقرتح بكلفة 

الفرتة 

2014-2015 

توزيع 

التكاليف 

على فرتة 

 السنتني

 التضخم

جمموع 

 الزيادات

 يف التكاليف

التضخم 

السنوي لعام 

 2015و 2014

جمموع 

 الزيادات

يف التكاليف 

 املراجعة

 املرجع/املصدر

 2015و 2014التضخم لعام 

 ي و ه د= ب +ج ج ب ت 

 

 بدالت تخرى

 التعيني والنقل  ع و -

 بدل اإلجيار -

 بدل املخا ر -

 عالةبدل اإل -

 تم يلالبدل  -

القياسي اسعار املستهفكني يف العامل الصادر  الرقم منوعة  6.1 1.2 4.8 28.4

ع  وحد  املعفومات االقتصادية لكل سنة باست نا  

بدل اإلعالة وبدل التم يل  الزياد  يف املرهب 

 (ااساسي

الرقم القياسي اسعار املستهفكني الصادر ع  وحد  

، %3.2 ،%3.1 املعفومات االقتصادية يف العامل

 ؛%3.3%، 3.2

(8.8) 521.4 موّظف  الفئة الفنّية جمموع  15.7 7.0 1.3%     

 

      
 

        فئة اخلدمات العامة موظفو

%0.0  0.4 0.4 0.0 81.4  املقر الرييسي( الراهب  

1.0%  
 

   سفرم الرواهب مل يتغّير وهةو سةارم مة    املقر الرييسي

  2010نوفمن هشري  ال اني  1

الصةادر عة  وحةد     متوسط ااعر اإلمسي يف  يطاليا 

%، 1.2، %0.9 ،%1.4 املعفومةةةةات االقتصةةةةادية 

 ؛1.4%

الراهب  مرارز العمل م  خارج املقر  

 الرييسي(

44.4 0.0 3.5 3.4  2-8%  

2-8%  
 

  باإلضةةافة    الةةرقم الرييسةةيمرارةةز خةةارج املقةةر  

تهفكني، يإستخدم متوسط ااعور القياسي اسعار املس

مسيةة  متوسط ااعور اإل مسية عندما يكوا متوفرًرا.اإل

الصادر ع  وحد  املعفومةات االقتصةادية يف هنغاريةا    

 ،% 9.5هرريةةةةةةةا  ؛%4.6%، 4.5، 4.7% ،3.0%

، %10.6 ،%10.3%؛ مصةةةةةر %6.5، 7.3، 8.5%

%، 4.0، %3.8 ،%3.4هةةةةةةةون   ؛%9.4%، 9.0

 ؛%7.0%، 6.5، %5.0 ،%4.0 هايفنةةةةةةةد؛ 4.2%

 ؛%5.8%، 5.9، %5.7 ،%5.6شيفي 

%8-2  0.8 0.8 0.0 24.8 يةالتقاعدعاشات امل  

2-8%  

 الزيادات نفسها حسب الرواهب

 التكاليف الطبية

13.7 (1.4)  0.0 (1.4)   0.0% 

0.0% 

 2017  -2015اهفاق هعاقدي عديد لففرت  

 بدالت تخرى

 عالةبدل اإل -

 بدل املخا ر -

 ام بالفغاتملاإل ع و  -

2.8 
 

)0.3( 0.1 0.2  3.2% 

3.3% 

 نسب متنوعة

وحد  الصادر ع   الرقم القياسي اسعار املستهفكني

، %3.2 ،%3.1  يف العامل املعفومات االقتصادية

 ؛%3.3%، 3.2

  املرهب املطّبق عفمل بدل اإلعالةحسب الزياد  نفسها 

(1.8) 170.7 العامة اتجمموع موظف  فئة اخلدم  4.9 3.1 1.8%     

   %1.5  10.1 20.6 (10.5) 692.1 خدمات املوظفني

 

      
 

%22.6 14.1 - 14.1 62.4 بعد انتهاء اخلدمةما استحقاقات  %صفر  وييةاد  توليةة    2013التقييم االرتةواري نهايةة عةام     

 2014مقّدر  لتقييم نهاية عام 

   3.2% 24.2 20.6 3.6 754.4 جمموع خدمات املوظفني
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  التحديث (C 2013/3العمل وامليزانية )الوثيقة  برنامج 

  

برنامج العمل 

الوطين 

املقرتح بكلفة 

الفرتة 

2014-2015 

توزيع 

التكاليف 

على فرتة 

 السنتني

 التضخم

جمموع 

 الزيادات

 يف التكاليف

التضخم 

السنوي لعام 

 2015و 2014

جمموع 

 الزيادات

يف التكاليف 

 املراجعة

 املرجع/املصدر

 2015و 2014التضخم لعام 

 ي و ه د= ب +ج ج ب ت 

        

        السلع واخلدمات

        

 1.5%  2.8 2.8 - 113.2 املستشاروا

 

الرقم القياسي اسعار املستهفكني الصادر عة  وحةد    

،  %-0.4 ،%0.2املعفومات االقتصةادية يف  يطاليةا   

0.2% ،0.9% 

 

%2.0  3.3 3.3 - 133.7 نفقات التشغيل العامة ع  وحد   الرقم القياسي اسعار املستهفكني الصادر 

، %2.8، %3.0املعفومات االقتصادية يف العامل 

3.1% ،3.3%  

   1.5 1.5 - 58.5 العقد

   1.8 1.8 - 70.5 السفر

   0.4 0.4 - 15.5 مشرتيات غري مستهفكة

        الفوايم واملواد

%2.5 10.2 10.2 0.0 406.3 جمموع السلع واخلدمات    

        

    - - - (54.0) واسرتداد التكاليف  صايف(ايرادات املنظمة 

    - - - (95.0) ايرادات تخري

        

(149.0) جمموع اإليرادات  0.0 0.0 0.0    

        

1 011.7 اجملموع الكل   3.6 30.8 34.3 3.4%    
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 حمّدثةمعلومات  –افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف : 2القسم 

 

بنا  عفمل املعفومات املتاحةة حتةمل يناير رةانوا     2017 -2016 الزيادات يف التكاليف يف الفرت مت احتساب  -9

ومن  ذلل احلةني، تهيقةت اموعتةاا مة  املعفومةات بإمكانهمةا  حةدال هغةيري يف هقةديرات ييةاد            . 2015 ال اني

 .  التكاليف

 

 2014 لاللتزامات اخلاصة باملوظفني يف سنة اإلكتواري النهائ التقييم    -يلف 

 

خارعية عفمل هقييم خلطط املسةتققات بعةد انتهةا  اخلدمةة       رتواريحتصل املنظمة رّل عام م  شررة هقييم  -10

املتصفة باملوظفني، ما يسمه هلا بتقديد  مجةالي التزاماههةا يف مةا يتعفرةق بةاخلطط وبتقديةد النفقةات السةنوية ذات         

ت يف منتصةف شةهر فناير شةباب، تا     تتهيقة الة  ، 20142 وم  ش ا نتايج التقيةيم اإلرتةواري ااخةري لعةام     الصفة.

الفرتاضات املوضوعة لدى  عداد هقةديرات ييةاد  التكةاليف يف مةا ّةّ  اسةتققاقات املةوظفني بعةد انتهةا           ّدل احت

 ، عفمل النقو التالي 3اخلدمة

 
، مّت 2015ال ي نإشةر يف يناير رةانوا ال ةاني     2017 -2016 عداد برنامج العمل وامليزانية لففرت   لدى ( ت 

 76.4بعةد انتهةا  اخلدمةة مببفةغ     لفتكففة اجلاريةة خلدمةة اسةتققاقات مةا     سنتني ال هكففة فرت هقدير 

ليةة مقةّدر  خة ل  عةداد     ، و   يياد  تّو2013لعام  اإلرتواريمفيوا دوالر تمريكي باالستناد    التقييم 

 .4(ج ، الصف 2، رما هو مبني يف اجلدول 2014لعام  اإلرتواريالتقييم 

، مّت خفة   فناير شةباب  منتصةف ال ي تصةبه متاحةا  يف    2014 النهايي لعام اإلرتوارياستنادا     التقييم و  ( ب 

مفيةوا دوالر   75.6    2017-2016 بعةد انتهةا  اخلدمةة لففةرت     مةا   رففة اخلدمات احلالية السةتققاقات 

 .(و  الصف ،2 تمريكي لفرت  السنتني، رما هو مبيَّ  يف اجلدول

بعةد انتهةا  اخلدمةة يف نهايةة عةام      مةا  سةنتني السةتققاقات   الرففة اخلدمة احلالية لفرت   هقييم يؤثر و -11

(، وهويية  هة ه   2015-2014 جتةري  دارههةا ضةم  اعتمةادات الفةرت        2015عفمل ه ه التكاليف عام  2014

-2016ويف الفةةرت  . 2017-2016التكةةاليف عفةةمل فةةرت  السةةنتني يف الزيةةادات املقةةدر  يف التكةةاليف يف الفةةرت   

مفيةوا   0.8 مببفةغ  بعةد انتهةا  اخلدمةة   مةا  ، هإخفَّ  التكاليف املوّيعة عفمل سنتني واملتصفة باستققاقات 2017

مفيةوا دوالر تمريكةي    13.2(    (ب ، الصةف  2دوالر تمريكةي  اجلةدول    مفيةوا  14.1م  تي  دوالر تمريكي،

 (.(ه ، الصف 2 اجلدول 

 

                                                      
2
 FC 157/6 الوثيقة  

3
 التعويضاتصندوق ، وخطة مدفوعات نهاية اخلدمة، وصندوق مدفوعات  نها  اخلدمة، والتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة  

4
 C2015/3  ج( م  الوثيقة 148و 143 الفقرهاا  
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 تكاليف اخلدمة احلالية أستحقاقات املوظفني بعد انتهاء اخلدمة يف الربنامج العادي: 2اجلدول 

 (يمريك  دوأر )مليوو

   (2015)يناير/كانوو الثان  قيد اإلعداد   C 2015/3الوثيقة  

2015 - 2014برنامج العمل وامليزانية لففرت  
 ت 5

62.4 

 هويي  التكاليف  2017-2016الزيادات يف التكففة يف برنامج العمل وامليزانية لففرت   

  عفمل سنتني(

 ب
14.1 

بعد الزيادات يف  2017-2016املبلغ اإلمجال  لربنامج العمل وامليزانية للفرتة  

 التكاليف

 ب +تج=  
76.4 

   (2015 فرباير/شباط) 2014لعام  اإلكتواريالتحديث باأستناد إىل التقييم 

2015 - 2014برنامج العمل وامليزانية لففرت  
 د 6

62.4 

 هويي   2017-2016يف التكففة يف برنامج العمل وامليزانية لففرت   املتراععة الزيادات

   التكاليف عفمل سنتني(

 ةه
13.2 

بعد الزيادات  2017-2016لربنامج العمل وامليزانية للفرتة  امُلراجع املبلغ اإلمجال 

 يف التكاليف

 و= د + ه 
75.6 

    املبلغ اإلمجال  بعد الزيادات يف التكاليف 

 ي = ج (2015 يناير رانوا ال اني قيد اإلعداد  C 2015/3الوثيقة 
76.4 

   = و (2015 فناير شبابحمّدثة  
75.6 

 ي -ب =    2014لعام  اإلكتواريالتحديث باأستناد إىل التقييم 
(0.8) 

 

 

7ورما هبّينه افرتاضات الزياد  يف التكاليف -12
، هفرتض حسابات الزياد  يف الكففة تنه ل  حتصل يياد   ضافية يف  

 2015بعد انتها  اخلدمة يف التقييمني االرتواريني السنويني املقبفني  نهاية عام ما رففة اخلدمات احلالية الستققاقات 

عند  2017-2016يف الفرت   استققاقات ما بعد انتها  اخلدمة بالنسبة    تضخمالل ا، يبقمل  (.2016ونهاية عام 

السنويني  رتوارينياإلالتقييمني ، وتي اخت ا ع  ه ا االفرتاض يف العمود  و( ، 1مستوى الصفر، رما يبّينه اجلدول 

، وينبغي  دارهه ضم  اعتمادات امليزانية لفرت  السنتني 2017-2016عفمل املصاريف الفعفية يف الفرت   املقبفني قد يؤثر

 عفمل تا ينعك  يف هويي  التكاليف عفمل سنتني يف فرت  السنتني املقبفة. 2016-2017

 

 

                                                      
5
 2012 بنا  عفمل التقييم اإلرتواري لعام C 2013/3م  الوثيقة  1م رر   ع مية رقم   

 
7
 C2015/3م  الوثيقة  151 ي( و 149الفقرهاا   
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 2016احتمال جتميد املرتبات الصافية للموظفني من الفئة الفنية يف عام  –باء 
 

، رف  جتميد املرهبات الصافية لفموظفني م  الفئة 2016افرتضت هقديرات يياد  التكاليف تا يتم، يف عام  -13

 عقب اختتام استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية بش ا نظام التعويضات 2015 – 2014الفنية املطبق خ ل الفرت  

، وال ي يإنتظر هفقمل ب غ رمسي 2016ه ه املداوالت. و ذا ما استمر التجميد خ ل عام  احلكم مسبقا  عفمل نتيجةدوا 

، 1 اجلدول  ية يف املقر الرييسييف املاية يف تعور املوظفني م  الفئة الفن 0.2بش نه، فف  حيدل التضخم املقّدر بنسبة 

مفيوا  1.2مفيوا دوالر تمريكي  م   0.5. وستإخفر  الزياد  املقّدر  يف التكاليف اخلاصة به ا العنصر مببفغ ((و الصف 

 مفيوا دوالر تمريكي(. 0.7دوالر تمريكي    

جلنة خارج املقر الرييسي، هستعرض العمل ويف ما ّ  التكاليف املرهبطة باملوظفني م  الفئة الفنية يف مرارز  -14

 ا مارقت ،ور  ربري ةةةغ   املعيشة رل تربعة تشهر. ومتفل البفداا ال  هتواعد الفاو فيها بص اخلدمة املدنية الدولية

، مما سيؤدي    يياد  1 تعفمل نسبيا  م  تساس املقارنة  نيويورك( رما هو مبّي  يف اجلدولهي  ملستهفلااسعار  يةقياس

 التكاليف املرهبطة باملوظفني م  الفئة الفنية يف ه ه املرارز. 
 

 يثر الزيادات احملدثة يف التكاليف على املستوى املقرتح لصايف املرتبات –جيم 
 

( م  4اجلدول تدناه اجلدول املتصل بزياد  التكاليف والوارد يف وثيقة برنامج العمل وامليزانية   3اجلدول   يعك   -15

والتجميد املمك  لصايف  2014عام ستققاقات ما بعد انتها  اخلدمة لال اإلرتواري النهاييالتقييم    ترقام حمّدثة هستند 

العمود  ج( عامل التضخم احملدل لألعور، ويعك   2ف . ويعك  الص2016مرهبات املوظفني م  الفئة الفنية عام 

 العمود  ب( اارقام اجلديد  لتويي  التكاليف عفمل فرت  السنتني بالنسبة    استققاقات ما بعد انتها  اخلدمة. 3الصف 
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مبعدل سعر  2017-2016: موجز الزيادات املعّدلة يف التكاليف مبوجب اأعتمادات الصافية يف الفرتة 3اجلدول 

 (  C 2015/3  يف الوثيقة 4)تعديل اجلدول  2015-2014الصرف الوارد يف ميزانية الفرتة 

 

   )ماليين الدوالرات األمريكية(  

  

برنامج العمل  

وامليزانية للفرتة 

2016-2017 

صايف اأعتمادات  

املقرتحة بتكاليف 

 2015-2014الفرتة 

توزيع التكاليف على  

 فرتة السنتني
 التضخم

الزيادات يف 

التكاليف للفرتة 

2016-2017 

النسبة املئوية  

لزيادة التكاليف 

 )كل سنتني(

النسبة املئوية  

لزيادة يف التكاليف 

ُتعزى إىل كل 

عنصر من عناصر 

 الكلفة

 و د ت ةه د= ب+ج  ج ب ت  

       خدمات املوظفني .1
الرواهب، املرهبات  .2

واالشرتارات يف صندوق 

 التقاعديةاملعاشات 

692.0 (10.5) 20.1  9.6 1.4 29% 

استققاقات ما بعد انتها   .3

 اخلدمة
 62.4  13.2 -  13.2 %21.2 %40 

 69% 3.0%  22.8%  20.1  2.7  754.4  جمموع خدمات املوظفني .4

 31% 2.5% 10.2% 10.2  -   406.3 جمموع السلع واخلدمات .5

مداخيل مؤسسية ومداخيل  .6

 يخرى
(149.0) - - - %0.0 %0 

مستوى امليزانية  .7

لالعتمادات الصافية 

 واملتطلبات اإلضافية

 1 011.7  2.7 30.3  33.0 %3.3 %100 

 

-2016لففرت   ستققاقات ما بعد انتها  اخلدمةال خف  التكففة املويعة عفمل فرت  السنتنيوبسبب  بإجياي،   -16

 و مكانية جتميد املرهبات الصافية لفموظفني م  الفئة الفنية  2017

مليوو دوأر يمريك  من  1.3تجري مراجعة التقديرات اإلمجالية لزيادة التكاليف خلفضها مببلغ س  ت(  

 3يف اجلدول هو مبني مرة يخرى كما مليوو دوأر يمريك ،  33.0مليوو دوأر يمريك  إىل  34.3

 يعاله.

تتم مراجعة اأعتمادات الصافية املقرتحة من امليزانية )مع الزيادات يف التكاليف( لفرتة السنتني س  ب(

مليوو دوأر يمريك  )بسعر  1.044.8مليوو دوأر يمريك  إىل  1.046.1من  خلفضها 2016-2017

 .(2015-2014صرف امليزانية للفرتة 

 

 


