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 موجز

  

 الدولية املدنية اخلدمة جلنة أنشطة يف املستجدات آخر علىاملالية  اللجنة الغرض من هذه الوثيقة إطالع  

والتوصيات والقرارات اليت اعتمدتها وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 

التغيريات على شروط خدمة املوظفني من الفئة الفنية والفئات بفيما يتعلق   الدولية املدنية اخلدمة جلنة

  لعامة.اخلدمات اموظفي العليا وكذلك 

  

  

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات 

  الوثيقة هذه مبحتوى علمًا تأخذ نمدعوة أل املالية جلنة.   

  

 مشروع املشورة

  

  فيما  اليت اعتمدتها جلنة اخلدمة املدنية الدوليةوالقرارات أخذت اللجنة املالية علمًا بالتوصيات

 ،العامة اخلدمات فئة وكذلك موظفي العليا والفئات الفنية الفئةمن  املوظفني خدمة يتعلق بشروط

 .املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك لساجملو
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 جلنة اخلدمة املدنية الدولية - ألف

 العليا والفئات الفنية الفئة يف املوظفني خدمة شروط -أواًل

 استعراض جمموعة عناصر األجر يف النظام املوحد ةجينت عن آخر املعلومات

جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف دورتها اليت اتفقت عليها قرتحات املقرارات/النتائج واليلخص التحديث احلالي  -1

ومن املهم لألجر. فيما يتعلق باستعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية  2015آب /أغسطس-حلادية والثمانني يف يوليو/متوزا

 . وقت إعداد هذه الوثيقة متوفرامل يكن  2015تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام إيضاح أن 

 استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية لألجر (1)

 األساسية رواتبجدول ال

 موحد للموظفني يف الفئات الفنية والفئات العليا دون رواتبأوصت جلنة اخلدمة املدنية الدولية بإدخال جدول  -2

. 2-درجات لرتبة مد 10و 1-ومد 1-درجة لكل رتبة بني ف 13 األسري. ويتألف اجلدول اجلديد من لوضعل اعتبار

رواتب الرتب األعلى، رتب األدنى، بينما ستكون ال رواتبسينجم عن اجلدول اجلديد ختفيضات طفيفة يف  ،وعمومًا

الفنية دورة زيادة درجة  رتبلدى غالبية ال ،حاليًاو. أعلى مبقدار طفيف مما هي يف الوقت احلاضروبالتحديد فئة "املدير" 

ة، يف نقطة الوسط على زيادات سنويحتى تحافظ الدرجات فيف اجلدول اجلديد، أما . أو ملعظمها الدرجاتكافة سنوية ل

 .زيادة يف الدرجة كل سنتني( ستنتقل إىل رتب الفنيةلل 7 درجةالعلى من نقطة الوسط )الدرجات األحني أن 

 ،املوحديف األجر الصايف يف أعقاب تنفيذ اجلدول  ًااخنفاض فيما يتعلق حباالت املوظفني الذين ميكن أن يشهدوا -3

 رواتبتبقي عليها جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف جدول ال "شخصيةدرجات "شكل تأخذ بوضع ترتيبات انتقالية  يوصى

م هلمتنح  الدرجات وقت االنتقال والهذه متاحة إاّل للموظفني يف هذه الدرجات لى اجلمعية العامة. ولن تكون ع قرتحامل

 أخرى. زيادة درجات 

سيحقق  ة،تقني يةاجلديد تكاليف انتقالاملوظفني احلاليني يف اجلدول مواقع حتديد  ه سترتتب علىرغم أن -4

لسببني: )أ( يتباطأ التقدم  ، وذلكسيكون مبثابة أداة احتواء للتكلفةفإنه  ، وهكذاالزمن مبروروفورات اجلدول اجلديد 

 يات األدنى من الرتباملستودخول إىل أدنى لدى ال رواتبو )ب( ينص اجلدول على  اكبري تباطؤًا اتاملتدرج للدرج

القائمة على  املستحقاتأيضا على  رواتبلموظفني املعينني حديثا. وعالوة على ذلك، ستؤثر التغيريات يف هيكل الل

  .مدفوعات نهاية اخلدمةعلى أي  ،الراتب
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 اإلعالة ومستحقات األسرة 

 األساسي راتبالصايف )ال األجر من املائة يف 6 ساويي "بدل زوجاإلعالة احلالية " رواتبحمل معدالت سيحل  -5

 البن ،حاليًا كما هو ساٍر ،ولكن ليس ،العمل(. وسيدفع هذا البدل للموظف الذي له زوج معال مقر تسويةباإلضافة إىل 

حتديد األهلية للحصول على بدل وسيأخذ إذا كان زوج املوظف غري معال. عال للموظف األول امل على أنه االبنبه  يعرتف

 أخرى مثل املعاشات التقاعدية. مصادر من الدخل أيضًا بل ، فقط العمالة الدخل منال زوج يف املستقبل 

 ،األول املعال، ترتيبات انتقالية باالبنفيما يتعلق إعالة  راتبتقرتح للموظفني الذين يدفع هلم حاليا معدل  -6

، يف املائة من األجر الصايف 6لالبن األول املعال يساوي  ًاانتقالي مباشرة بعد تنفيذ النظام اجلديد بداًلمبوجبها هؤالء  تلقىي

 نه.عقل يأو  االبنمبلغ البدل ملبلغ بدل إعالة إىل أن يساوي وخيفض هذا املبلغ بنقطة مئوية واحدة سنويًا 

 .ألبناء واملعالني من الدرجة الثانيةلبدالت اليست هناك أية تغيريات على معايري ومنهجية األهلية احلالية  -7

اإلعالة احلالي، وكذلك التغيري يف  رواتببدل الزوج مقارنة جبدول لهلية األلتخفيض قد يكون  ،الزمنمع مرور  -8

احتواء التكاليف. وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة إىل أن إزالة عنصر الزوج من هيكل  ثرا ،األول املعال بنإلابدل 

 سيؤدي إىل ختفيض إمجالي يف تكلفة تعويض إنهاء اخلدمة ومنحة اإلعادة إىل الوطن ومنحة الوفاة.  رواتبال

 تؤدي إىل تكاليف إدارية إضافية.، وقد معقدة نسبيًا تعترب الرتتيبات االنتقالية املقرتحةغري أن  -9

 املدنية االحتادية يف الواليات املتحدةخلدمة ر الصايف ملوظفي األمم املتحدة وموظفي اإدارة اهلامش بني األج

 يف واشنطن العاصمة

نطاق الذي ميكن أن الخفض الوقت نفسه يف و ،115للهامش رغوبة اللجنة بأن تظل نقطة الوسط املتوصي  -10

ضمن يقع اهلامش  املقر طاملا أن تسوية لنظام هذا اخليار التطبيق املعتادويتيح . 117-113إىل  120-110من فيه  ترتاوح

 من تراوح اهلامش. ّدحيو 117-113نطاق 

 منحة التعليم

ملستوى التعليم  االستحقاقلكن  ،اجلامعي/تغطية الدراسة حتى مستوى التعليم العالييف التعليم منحة تستمر  -11

 الثانوي أو يف سنأو بعد أربع سنوات من التعليم بعد مرحلة التعليم األوىل شهادة العند احلصول على توقف يسالعالي 

 ألربع سنوات كاملة بعد مرحلة التعليم الثانوي.  وهاالستحقاق ف ،مبوجب القواعد احلاليةأما  .، أيها أسبق25الـ 
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تألف من يتنازلي عام  جبدول ةاملسموحالنفقات يف املائة من  75البالغ يستعاض عن معدل رد التكاليف الثابت  -12

ملنحة املنقحة آلية داخلية لتشجيع يف ااحلدود القائمة حاليا احملددة بالبلد/املنطقة. و، حيل أيضا حمل سبع شرائح

نفقات كلما زادت  املؤلف من سبع شرائح تنخفض نسبة رد التكاليفتنازلي ذلك أنه يف إطار اجلدول ال ،احتواء التكاليف

التسجيل رسوم الرسوم الدراسية وفقط ا لتغطي ومطالبات التعليم. وعالوة على ذلك، ستخّفض قاعدة النفقات املسموح به

 تعليم اللغة األم.ورسوم 

 مراكز يف العاملني الثانوي للموظفنيالتعليم والداخلية على التعليم االبتدائي  إلقامةالنفقات يقتصر الدعم املقدم  -13

ملنظمات اليت هلا يف اوخاصة  ،مربرةحلاالت فردية  استثناءاتمنح  نيلرؤساء التنفيذيوميكن ل .غري املقر الرئيسيعمل 

ستحقني املعلى أطفال املوظفني يف املستقبل سيقتصر السفر املتصل مبنحه التعليم و .احتياجات تنقل عالية وانتشار سريع

 اإلقامة الداخلية وعلى رحلة واحدة سنويا.نفقات ساعدة مل

 فقًا للتغريات يف رسوم مدارستكون وإىل حد كبري و ُتبّسط آليات مراجعة مستويات احلد األقصى لنفقات التعليم -14

 كل عامني.مرة  دولية ممثلة

الحتياجات لمنحة التعليم اخلاص، يف ضوء العدد الصغري من املطالبات وإدراكًا على مل يوص بأي تغيريات  -15

 العام التنازلي اجلدول من العليا حيدد احلد األقصى ملنحه التعليم اخلاص ذاتها بالرجوع إىل الشرحيةواخلاصة لألطفال. 

 الداخلية اإلقامةلنفقات  املقطوع اإلمجالي يعادل املبلغ ما وهو دوالر، 5000 مبلغ إليها املنطبق على منحة التعليم مضافا

احلد األقصى احملدد. وستكون هذا يف املائة حتى  100املسموح بها مبعدل  نفقاتوسرتد ال التعليم العادي. منحة نظام يف

 ، وفقا للقواعد احلالية. تاحلاالت، إذا طلبكافة يف متوفرة اإلقامة الداخلية  لنفقاتاملساعدة 

 ،أو منح التعليم اخلاصالعادي مبنح التعليم سواء فيما يتعلق  ،تقرتح اللجنة أن تنفذ خطة منح التعليم اجلديدة -16

يئات اهلاجلمعية العامة وغريها من اليت توافق فيها تعقب السنة دة على األقل واحدورة دراسية كاملة مدتها سنة 

 .على اخلطط اجلديدةالرئاسية 

يشري تقدير تقرييب جدًا إىل وأن تصميم اخلطة يتغري إىل حد كبري.  ، إذباآلثار املالية املرتتبة التنبؤمن الصعب  -17

على املسموح بها و نفقاترد العلى يف املائة من التكاليف اإلمجالية للخطة بسبب القيود  10خفض يف التكاليف حبوالي 

وفورات يف إىل ت السفر املتصل مبنح التعليم أيضا قاستحقاااإلقامة الداخلية. وينبغي أن يؤدي ختفيض نفقات رد 

 التكاليف. 

احلالية يف السقوف القطرية وحيتمل أن يؤدي إىل من ناحية أخرى، سيسوي اجلدول العاملي املوحد الفروق  -18

خاصة يف البلدان اليت تقع حاليا ضمن جمموعة بلدان "الدوالر األمريكي خارج الواليات املتحدة".  ،ارتفاع يف النفقات
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وىل( إىل حتقيق األدرجة الثالث سنوات من التعليم العالي )أي غطي فقط يللالستحقاق العملي تخفيض الأن يؤدي ويفرتض 

 وفورات إضافية. 

منحة ات ميكن وقف مراجعة مطالب إذأن يؤدي االقرتاح أيضا إىل حتقيق بعض الوفورات اإلدارية،  يفرتض -19

 .اتاملطالبيف معاملة من شأن احلد من النفقات املسموح بها أن يؤدي إىل اإلسراع ، كما أن التعليم على نطاق املنظومة

 املشقةالعناصر املتصلة ب

جلنة اخلدمة املدنية الدولية اإلبقاء على فئات املشقة احلالية ولكن توحيد مبالغ بدل املشقة للموظفني تقرتح  -20

 زب.إىل زيادة املبالغ املخصصة للموظفني الُعذلك اإلعالة احلالية. وسيؤدي  تمعداللتساوي املعيلني وغري املعيلني 

تقرتح اللجنة فة املوظف وحالته األسرية، حسب رتبحاليا يتفاوت  الذيبدل املشقة اإلضايف فيما يتعلق بأما  -21

 لحالة األسرية.تبعًا ل ،يدفع كمبلغ ثابتلاستبداله بـ "بدل اخلدمة دون اصطحاب األسرة" 

 والراحة واالستجمام. ،وبدل اإلجالء األمين ،لن تتغري أحكام مدفوعات املخاطر -22

سيؤدي تبسيط مبالغ بدل املشقة وترتيبات انتقالية للتغيريات املذكورة أعاله. أن تكون هناك حاجة إىل ال يتوقع  -23

قد تكون جتدر اإلشارة إىل أن إمجالي تكلفة "بدل خدمة دون اصطحاب األسرة " وإىل تكاليف إضافية فورية للمنظمات. 

مبالغ  ،خاصة يف الفئات العليا ،تلقى عدد من املوظفنيسيولكن يف الوقت نفسه أعلى من نفقات بدل املشقة اإلضايف، 

 إىل حد كبري مقارنة باألحكام احلالية.  منخفضة

 بدل التنقل

املوظفني إىل انتقال تقرتح جلنة اخلدمة املدنية الدولية االستعاضة عن بدل التنقل احلالي حبافز تنقل لتشجيع  -24

ستوضع يف إطار املخطط اجلديد مبالغ سنوية ثابتة لكل انتداب جغرايف على أساس درجة مشقة مركز العمل و .امليدان

حلافز. وعالوة على ذلك ستتوقف الزيادة ذا ا" مؤهلني هلحاءإىل مركز عمل " املنقولوناملوظفون ولن يكون ورتبة املوظف. 

املوظف. وتقرتح اللجنة إعادة النظر يف حافز التنقل بعد مخس سنوات سجل عدد تنقالت القائمة على التدرجيية يف البدل 

 احلافز. امن تنفيذه، إلعادة تقييم احلاجة إىل مثل هذ

ن الذين ينتقلون قبل تاريخ واملوظفحيتفظ تتوقع الرتتيبات االنتقالية املقرتحة من جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن  -25

لفرتة أقصاها مخس سنوات أو ويف مركز العمل احلالي ظلوا ل التنقل املطبقة حاليا طاملا تطبيق حافز التنقل مبستويات بد

 حني انتقاهلم إىل مركز عمل آخر.إىل 
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هناك ثالثة اعتبارات إضافية غري أن تشري التقديرات األوىل إىل إمكانية حتقيق وفورات بعد االنتقال بصورة تامة.  -26

املنظمات اليت قد جتد الرتتيبات االنتقالية تكاليف إضافية؛ و)ب( تب على املرتتبة: )أ( سترتفيما يتعلق بالتكاليف 

الشروع يف خطط تنقل جديدة نفسها يف مواجهة عدد أكرب من جمموعات املوظفني املنتدبني للمرة الثانية، توشك على 

)ج( من وجهة ؛ وقد تكون الوفورات أقل كثريا اولذ، وهؤالء هلم أفضلية نسبيًا يف النظام اجلديد مقارنة بالنظام احلالي

ختفيضات كبرية يف املبالغ أطول نظر املوظفني املنفردين، سيشهد املوظفون الذين لديهم تاريخ من التنقالت املاضية 

 هلم اجلغرايف املقبل. اقانتاملتقاضاة عند 

 النقل واالنتداب املتعلقة بفوعات املد

 االنتقال وإنشاء ومنحة ومنحة االنتداب ببدل عدم نقل األمتعةتوصي جلنة اخلدمة املدنية الدولية بوقف العمل  -27

 االنتقال بغرض والشحن االنتقال بغرض السفر: هي مكونات ثالثة من تتأّلف باالنتقال متعلقة جديدة استحقاقات حزمة

 استقرار؛  ومنحة

 .دون تغيري بغرض االنتقالاألحكام اليت تنظم السفر تظل  -28

على لن يؤثر ذلك إن ف ،املنظمات مرونة تاالنتقال، ولكن إذا منح بغرض لشحنعلى اقرتح بعض التغيريات ي -29

تنظيم الشحن للموظفني عند االنتقال وال تقدم مبلغًا لاحلالية  ةعمليالاملنظمة بإذ ستحتفظ  ،منظمة األغذية والزراعة

 مقطوعا.

أحكام بدل اإلقامة اليومي دون تبقى  منحة استقرار،لتصبح تسميتها  تأعيداليت فيما يتعلق مبنحه االنتداب،  -30

بدء من انضموا إىل مركز العمل اجلديد يف غضون ستة أشهر إذا ما دفع فقط يلكن بدل اإلقامة اليومي ألفراد األسرة  ،تغيري

مبلغًا  ، بلشهر واحد للموظف )صايف األجر وتسوية مقر العمل( راتب تقرارالتعيني. ولن يكون املبلغ املقطوع ملنحة االس

يف مركز العمل. التغيري األكثر أهمية الذي أوصت به اللجنة هو تعديل املمارسة  6الدرجة  4-الرتبة ف راتبيعادل 

رأت فقد احلالية املتمثلة بدفع املبلغ املقطوع فقط للموظفني املنتدبني إىل مراكز ميدانية أو املعينني مدة تقل عن سنتني. 

، تغطية نفقات االستقرارهو منحة االستقرار من  القصدإذ أن  ،يكون هناك أي متييز بني املوظفنيأال اللجنة أنه ينبغي 

العمل امليدانية. وهناك تغيري آخر يتعلق  مراكزكز العمل "حاء" أو يف اتنطبق يف مجيع مراكز العمل، سواء يف فئة مر وهذه

بعد إمتام  سيوقف ، إذيف منحة االنتداب للموظفني يف مراكز العمل امليدانية ،شهر راتبالذي يبلغ  ،باملبلع املقطوع الثاني

 املعين.سنتني من اخلدمة يف مركز العمل 
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 بعيدا يعملون الذين نيواملوظف اجلدد نياملوظفعلى ) املنتقلني املوظفنيكافة  على لاقنتلال املقرتحةزمة احلتنطبق  -31

لغرض  الشحنبدل و لغرض االنتقال السفر بدل سينطبق ذلك، إىل باإلضافةو .بعده أو التنفيذ تاريخ يف( عملهم مقر عن

  .املنظمات ددهاحت اليت الصلة ذات األهلية مبعايري رهنا اخلدمة، انتهاء عند املوظفني على االنتقال

 األحكام مع باملقارنة لالنتقال اجلديدة العناصر جملموعة الفعلية السنوية التكاليفمراجعة تعتزم اللجنة  -32

 ..التنفيذ موضع وضعها من عامني بعد احلالية،

الشهر الثاني مبلغ إلغاء عنصر عدم نقل األمتعة وكذلك إلغاء إىل وفورات سيؤدي فاملالية. تبعات التنبؤ بال يصعب -33

التكاليف يف منحة االنتداب. غري أن التغيري املقرتح جلزء املبلغ املقطوع من منحة االنتداب سيؤدي إىل زيادات من املقطوع 

 ملنظمة األغذية والزراعة وجيري مزيد من البحث يف هذه النقطة، مبا يف ذلك يف اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى. 

 منحة اإلعادة إىل الوطن

كشرط  االغرتابيةاالقرتاح احلالي ملنحه اإلعادة إىل الوطن هو استحداث عتبة مخس سنوات من اخلدمة  -34

اجلديد  رواتبل الجدوىل إ راتبأسابيع ال سنادعدا عن إدون تغيري ) نفسهالستحقاق املنحة، ولكن ترك اجلدول على 

 املوحد(.

حسب الستفادة من منحة اإلعادة إىل الوطن لهليتهم بأكتدبري انتقالي، يقرتح أن حيتفظ املوظفون احلاليون  -35

 .اخلطة اجلديدة سنوات اخلدمة االغرتابية عند وقت تطبيقحبد أقصى يكافئ عدد اجلدول احلالي 

 .مل حتدد بعد اآلثار املالية املرتتبة على منحة اإلعادة إىل الوطن -36

 استحقاقات اإلجازة

ال توصي جلنة اخلدمة املدنية الدولية بأية تغيريات على األحكام القائمة املتعلقة باإلجازة السنوية أو اإلجازة  -37

شهرا  12دورة مدتها ) الوطن لزيارة املعجلة وقف اإلجازةتقرتح اللجنة غري أن . املنتظمةاملرضية أو إجازة زيارة الوطن 

من حيث  عترب أنها تتداخلي"( إذ هاء”و “ دال”و “ جيم”لعمل من الفئات مراكز اللموظفني يف  إلجازة زيارة الوطن

 الراحة واالستجمام. أحكامغرض مع ال

 إطار ملدفوعات أخرى

هذه أحكام وملدفوعات أخرى يف سياق استعراض األجر.  أطرًاوالتزال لقد ناقشت جلنة اخلدمة املدنية الدولية  -38

 اختيارية يف جمالني اثنني:
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 راتببني مخسة وعشرة يف املائة من الما على األاألداء  وقائمة على األداء: ميكن أن يتلقى املوظفون ذوالوافز احل)أ( 

 التقاعدي.  املعاش حساب األساسي كمكافأة ملرة واحدة ال تدخل يف

د حبرة واحدة ، ميكن أن تدفع مكافأة استقدام ململؤها)ب( عالوات االستقدام: بغية اجتذاب مرشحني ملناصب يصعب 

تنفذ هذه اخلطة على والسنوي عن كل سنة من العقد األول ملدة أقصاها ثالث سنوات.  راتبيف املائة من ال 25أقصى يبلغ 

مع الوثائق املناسبة ومتطلبات الرقابة وفقا وني للمنظمات التنفيذيللرؤساء للسلطة التقديرية ترك القرار مع أساس جترييب 

 لقواعد كل منظمة.

 األساسية/الدنيا رواتبجدول ال -( 2)

اخلدمة املدنية االحتادية يف الواليات يف  2015الثاني كانون/يناير 1 من اعتبارا املائة يف 1 قدرها زيادة طبقت -39

أسفر تأثري زيادة و. 2015الضرائب يف الواليات املتحدة لعام على املتحدة. وباإلضافة إىل ذلك، أدخلت بعض التغيريات 

يف املائة مقارنة مبستويات عام  1.08قدرها عن زيادة صافية  الضريبيةمع األساسية  رواتبيف املائة على جدول ال 1

2014.  

تمشيا مع مستويات اجلدول العام املقارن، وافقت جلنة اخلدمة ماملتحدة  لألمم املوحد النظام على للحفاظ -40

 الثاني كانون/يناير 1 مناعتبارًا  يف املائة، 1.08 نسبةزيادة النظام املوحد ب رواتبالتعديل املوصى به جلدول على املدنية 

وإجراء ختفيض متناسب  1.08األساسية بنسبة  رواتب، أي بزيادة التوحيد، باستخدام الطريقة املعتادة لعملية ال2016

  .هنفس مضاعف تسوية مقر العمل يف الوقتنقاط يف 

يف األجر املقبوض بالنسبة إىل أي تغيري  "مكسبوبال خسارة ـ "التعديل بال املعروفة بال تؤدي هذه الطريقة  -41

 رواتبجبدول ال ةرتبطمدفوعات انتهاء اخلدمة امليف التغيريات يف اجلدول تؤدي إىل زيادات لكن  ،للموظفني

 األساسية/الدنيا.

مبا والزراعة  األغذيةدوالر وبالنسبة ملنظمة  550 000بـ على نطاق املنظومة اآلثار املالية السنوية املرتتبة تقدر  -42

  .دوالر 38 000 يقارب
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  املتحدة الواليات/املتحدة األمم يف الصايف األجر هامش تطور (2)

  

الحظت اللجنة أن اهلامش بني األجر الصايف ملوظفي األمم املتحدة وموظفي اخلدمة املدنية االحتادية يف الواليات  -43

-2011املاضية )اخلمس سنوات ال، وأن متوسط اهلامش لفرتة 117.2يقدر بـ  2015املتحدة يف واشنطن العاصمة لعام 

 .117.2( هو أيضا 2015

 املوظفني فئات من الفئتني علىنطبقة امل اخلدمة شروط -ثانيا

 السن اإللزامي النتهاء اخلدمة

 65قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بأن يكون تاريخ تنفيذ قرار رفع السن اإللزامية إلنهاء اخلدمة إىل  -44

 2017 الثاني كانون/يناير 1وحبلول  2016خالل عام  2014 الثاني كانون/يناير 1سنة بالنسبة للموظفني املعينني قبل 

 كأجل أقصى، مع مراعاة مبدأ احلقوق املكتسبة.

 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة -باء

املتحدة " يف مكتب  األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق عقد االجتماع الثاني والستون جمللس -45

 .2015 يوليو/متوز 24إىل  20األمم املتحدة يف جنيف، يف الفرتة من 

املدير التنفيذي أن الوجهة أكد . واملالي والتشغيلي جّيد جدًا الصندوق وضعشدد املدير التنفيذي يف تقريره بأن  -46

 ي ما زال ينمو باطراد بأكثر منذذلك جزئيا إىل عدد املتقاعدين واملنتفعني ال ستمر يف حجم العمليات. ويعوداملنمو ال هي

. وقد منا العدد اإلمجالي 2014حالة يف عام  9600إىل املشرتكني الذي وصل ارتفاع دوران يف املائة سنويًا وإىل  3

 . 1998يف املائة منذ عام  73للمشاركني واملنتفعني معًا بنسبة 

لن  ة،يف املائ 3.5املعّدل الفعلي السنوي املتوقع للعائدات بنسبة استيفاء افرتاض على وفيما يتعلق باالستدامة،  -47

املدفوعة يف السنوات اخلمسني واملستحقات لتغطية الفجوة بني املساهمات احملّصلة  للصندوق األصلي املال رأسيستخدم 

  .القادمة على األقل

التنفيذي أن لبعض الوجهات الدميغرافية آثار على التكاليف املالية اليت تؤثر على االستدامة الطويلة علق املدير  -48

األجل مثل التحسن يف متوسط العمر املتوقع، واخنفاض معدل االستفادة من خيار االستبدال، وزيادة تكلفة النهج الثنائي 

 عن طريق االنتقال املقرتح إىل املنهجية البديلة لتقييم األصول.  هالباغيف عوض تس االذي يقدر أنه
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التقاعدية هو أهم مبادرة عملياتية يف جمال تكنولوجيا  املعاشات إلدارة املتكامل التنفيذي إىل أن النظام املدير أشار -49

 . إقامة هذا النظام مشروعتنفيذ حاليا  . وجيريلصندوقاحلديث لتاريخ الاملعلومات يف 

 املسائل االكتوارية 

على توصية جلنة االكتواريني بأن استمرار االنتقال إىل  التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق وافق جملس -50

يف املائة من  50سيعتمد على )أ(  2015كانون األول /ديسمرب 31كتوارية لألصول لـ إللقيمة اا ديدتحاملنهجية البديلة ل

 ،املنهجية البديلة. وعالوة على ذلكحسب يف املائة من األصول  50املنهجية احلالية باإلضافة إىل )ب( حسب األصول 

 األجر الداخليف املائة من  2.1 ـوافق اجمللس على أنه ينبغي أن حتدد التكلفة الطويلة األجل املفرتضة للنهج الثنائي ب

جيري فيها تقييم كل مرة . ووافق اجمللس أيضا على أن عملية الرصد ينبغي أن تستمر يف التقاعدي املعاش حساب يف

 اكتواري. 

يف املائة، الذي استخدم كأساس إلجراء  3.5 مواصلة استخدام افرتاض معدل عائد قدره وافق اجمللس على  -51

 .يف التقييم االكتواري املقبل ،2013كانون األول /ديسمرب 31التقييم االكتواري الدوري يف 

 االستثمارات 

معدل عائد أن يف املائة، و 91ل يموتالإذ تبلغ نسبة ثل األمني العام اجمللس أن حالة الصندوق قوية، ممأبلغ  -52

مليون دوالر  23 721من وعلى مدى السنوات اخلمسني املاضية. املائة حتقق يف  3.5قدره املستهدف وقيقي احلستثمار اال

 يوليو/متوز 3مليون دوالر أمريكي يف  54 5311بلغت  ًا، حقق الصندوق قيمة عالية تارخيي2009شباط /فربايريف أمريكي 

 ًامليون دوالر أمريكي. وأظهرت السندات عائد 52 820 بـ، قّيم الصندوق 2014كانون األول /ديسمرب 31يف و .2014

وهو مؤشر العائد اإلمجالي للسندات الذي يصدر عن لمقياس املعياري ليف املائة  0.6مع قارنة بامليف املائة  1.0بلغ  ًاسلبي

يف املائة مقابل العمالت  12.9 ةنسبقيمته ب، أثرت قوة الدوالر األمريكي )ارتفاع 2014يف عام و. باركليز كابيتال

كانت ، 2014ديسمرب/كانون األول  31ويف الدوالر جلميع فئات أصول الصندوق. تزامات بغري االلالرئيسية( سلبًا على 

 ألصول. االسرتاتيجي لص يحصيف املائة احملددة يف الت 60تزيد عن نسبة يف املائة  63.5 ةحصة فئة األسهم البالغ

يف جهودها شعبة إدارة االستثمارات الذي أحرزته  إىل اجمللس سياسة استثمار منقحة تدل على التقدم تقدم -53

خطة اختيار مات املتعلقة بكل ولاملعبصدد خطية استثمار وتوجيهات الرامية إىل الوفاء مبسؤولياتها االئتمانية وتوفر أدوات 

 .تقييمإجراءات الخاطر واملإدارة بصدد و اتالستثمارل
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 املسائل اإلدارية  

بيانات مالية يعدها الصندوق وفقا للمعايري احملاسبية الدولية بلغ اجمللس أن بيانات هذا العام هي ثالث ُأ -54

كانون األول /ديسمرب 31يف مليار دوالر  51.5من للمستحقات وفرة املتالصافية أصول الصندوق  تزادقد . وللقطاع العام

 . 2014ول كانون األ/ديسمرب 31من يف مليار دوالر  52.9إىل  2013

ووافق عليه لعرضه على اجلمعية العامة. وتبلغ تقديرات  وازنةاستعرض اجمللس مقرتح الفريق العامل املعين بامل -55

دوالر  800 249 22دوالرًا للصندوق و 500 464 58ويقّسم هذا املبلغ إىل  .دوالر أمريكي 200 714 189املقرتحة وازنة امل

دوالر  700 164وباإلضافة إىل ذلك، وافق اجمللس على موارد تبلغ  .التكاليف تقاسم ترتيب مبوجب ،لألمم املتحدة

 نظام يف املشرتكة األعضاء املنظمات تموهلااليت س العامة من فئة اخلدمات تمويل من خارج امليزانية للوظيفةالأمريكي من 

 دوالر لصندوق الطوارئ.  000 225اخلدمة ومبلغ ال يتجاوز  انتهاء بعد الصحي التأمني

 مسائل احلوكمة

 لمجلس املشرتكلجلنة األصول وااللتزامات وصادق على توصياتها إىل جانب خطة عمل  وافق اجمللس على تقرير -56

 يف ضوء دراسة األصول وااللتزامات.والتقاعدية واالقرتاحات املقدمة إىل األمني العام بصورة عامة  للمعاشات

املوارد البشرية واقرتح أنه ينبغي بدء مشاورات إطار أخذ اجمللس علمًا بالتحديث الذي أجري على استعراض  -57

 مناسبة بشأن مذكرة التفاهم.

املنبثقة عن اللجنة اإلدارية  وازنةاملعين بشبكة املالية واملبشأن أعمال الفريق  علومات حمّدثةمإىل اجمللس ُقّدمت  -58

أن مل يكن هناك سيناريو ميكن للصندوق من خالله  حيث نافع التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةالرفيعة املستوى مل

. وطلب اجمللس أيضا من الرئيس التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةستخدم قدراته للقيام بأي من عمليات نظام ي

 موقف جيري التعبري عنوضع ردود ممكنة لضمان أن لأمني اجمللس استمرار تواجده ملعاجلة أي شواغل أخرى و/التنفيذي

ويف حاالت أخرى، مبا يف ذلك مداوالت اجلمعية العامة بشأن  بالكامل يف تقرير األمني العام إىل اجلمعية العامة اجمللس

 هذه املسألة. 

 مراجعة الحسابات 

لية: ينبغي أن يبدأ مكتب استعرض اجمللس تقرير جلنة مراجعة احلسابات، وصادق على التوصيات التا -59

عام ذلك خدمات الرقابة الداخلية اختبار الضوابط الداخلية لبيان الرقابة الداخلية يف أقرب موعد على أن ال يتجاوز 

لس اجملاللجنة ولتقدميه إىل  هستعرضتل ًااملالية جاهز الالئحة مشروعيكون ؛ وينبغي أن تكفل إدارة الصندوق أن 2016
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؛ وينبغي على اإلدارة اختاذ اإلجراءات املناسبة مللء 2016التقاعدية يف دورته الثالثة والستني عام  املشرتك للمعاشات

عم ينبغي أن تعامل جمموعة دومبا يف ذلك رئيس الشؤون املالية ومدير شعبة إدارة االستثمار؛  الوظائف الرئيسية الشاغرة،

املخاطر اجلسيمة النامجة عن االفتقار إىل اسرتاتيجية متماسكة وشاملة  أولويات عليا،، كمسألة إصالح اإلدارات

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعن نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلالية اجملزأة اليت تدعم العمليات 

 التجارية يف شعبة إدارة االستثمار.

فوع بتحفظات بشأن بيانات الصندوق املالية عن السنة شاملغري اجمللس علمًا برأي مراجع احلسابات خذ أ -60

 .2014 كانون األول/ديسمرب 31املنتهية يف 

 املستحقات نظام

 أو املستهدفة املستويات عند احمللية بالعملة التقاعدية املعاشات مبالغ على اإلبقاء باستمرار علمًا اجمللس خذأ  -61

وأشار إىل أن هذا التحليل يواصل تقديم معلومات هامة ومفيدة للمجلس  .االستعراض قيد للبلدان بالنسبة منها يقرب ما

 العملة نهجمستحقات  رصد مواصلة الصندوق من استبدال الدخل املستهدفة للعمالت الرئيسية وطلب نسبةبشأن 

  .سنويا حتليله عن اجمللس وإبالغ احمللية،


