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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة على هذه الصفحة؛
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.org موقع املنظمة:وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
 

A 

 المالية لجنة

 الدورة الرابعة والستون بعد المائة

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11 – 7روما، 

 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 عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

  Monika Altmaierالسيدة 
 مديرة مكتب الموارد البشرية 

 +3906 5705 6422الهاتف: 
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 موجز
 

 ا تسعى هذه الوثيقة إىل إطالع اللجنة على تطبيق التغيريات يف جمموعة عناصر األجر للفئة الفنية والفئات العلي
 وعلى آخر املستجدات يف أنشطة جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  ة إىل أخذ العلم مبضمون هذه الوثيقة.إّن جلنة املالية مدعو 
 

 مسودة المشورة
 

  أشارت لجنة المالية إلى التقدم المحرز في تطبيق التغييرات في مجموعة عناصر األجر للفئة الفنية
 والفئات العليا وأبرز القرارات الصادرة عن مجلس صندوق المعاشات التقاعدية.
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 لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة
 

 المعلومات عن تطبيق التغييرات في مجموعة عناصر األجر للفئة الفنية والفئات العليا آخر
 
بشأن  70/244( القرار رقم 2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السبعني )ديسمرب/كانون األول  -1

 نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واالستحقاقات والذي رّكز على تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية الصادر 
. وتتعلق العناصر الرئيسية يف القرار مبقررات متخذة بشأن تاريخ تطبيق السّن اإللزامي اجلديد إلهناء اخلدمة 2015يف عام 

  FC 161/9 ةوعة عناصر األجر ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا. وتتناول وثيقة جلنة املاليوبشأن التغيريات يف جمم
 املوضوعني كليهما.

 
وسوف ُتدخل التغيريات يف جمموعة عناصر األجر ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا تدرجيًا على مراحل عّدة.  -2

وانطوت على تغيريات يف العناصر املتصلة بالتنقل وبالبدالت واملزايا  2016يوليو/متوز  1ومّتت مرحلة التطبيق األوىل يف 
وهي تقضي  2017يناير/كانون الثاين  1اخلاصة بالتنقل والعمل يف امليدان. ومن املتوقع أن يبدأ تنفيذ املرحلة الثانية يف 

تجدات ثيقة مل تكن قد طرأت أي مسوحىت إعداد هذه الو بات وتغيريات يف بدالت اإلعالة. باعتماد جدول موحد للمرت
 .2014يناير/كانون الثاين  1على التقرير عن تطبيق السّن اإللزامي اجلديد النتهاء اخلدمة بالنسبة إىل املوظفني املعّينني قبل 

 
 مدفوعات انتهاء الخدمة

 
 إعادة النظر، يف دورهتا احلادية والسبعني،  2010الصادر يف سنة  65/248قررت اجلمعية العامة مبوجب قرارها  -3

حمددة  اخلدمة يف منظمات النظام املوحد بالنسبة إىل املوظفني بعقود انتهاءيف توصية اللجنة بشأن اعتماد نظام مدفوعات 
 املدة الذين تنتهي خدمتهم بـصورة غـري طوعيـة عنـد انتـهاء عقودهم بعد أن تصل مدة خدمتهم إىل عشر سنوات 

 متواصلة أو أكثر.
 
 مليون دوالر أمريكي  1.64اخلدمة حبدود  انتهاءوجرى تقدير التداعيات املالية الستحداث نظام مدفوعات  -4

 يف السنة على مستوى املنظومة ككّل. وباالستناد إىل البيانات املتاحة حالياً، فإّن التداعيات املالية طفيفة للغاية بالنسبة 
 لزراعة )املنظمة(.إىل منظمة األغذية وا

 
 نتهاءاوقررت اللجنة إحالة توصيتها السابقة املرفوعة إىل اجلمعية العامة واليت تقضي باستحداث نظام مدفوعات  -5

بالنسبة إىل املوظفني بعقود حمددة املدة الذين تنتهي خدمتهم بـصورة غـري طوعيـة عنـد انتـهاء عقودهم بعد أن تصل اخلدمة 
 عشر سنوات متواصلة أو أكثر.مدة خدمتهم إىل 
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 مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
 
كالة الدولية األمم املتحدة دورته الثالثة والستني يف الو  ملوظفيعقد جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية  -6

 . وسّلط الرئيس التنفيذي الضوء 2016يوليو/متوز  22إىل  14للطاقة الذرية يف فيينا، النمسا، خالل الفرتة املمتدة من 
على التحديات اليت يواجهها الصندوق ومنها ازدياد عدد العمالء الذين يتعنّي خدمتهم واتساع التشتت اجلغرايف ومرور 

خلدمة، يف ظّل اء اسنوات عديدة على إنشاء الصندوق وطابعه املعّقد ومؤخرًا العدد الكبري غري املتوقع من عمليات انته
 توافر موارد حمدودة. ويف ما يلي عرض ألبرز القرارات الصادرة عن جملس صندوق املعاشات التقاعدية.

 
 التقييم االكتواري

 
يف املائة. وأكد اجمللس جمددًا أمهية  0.16اطلع اجمللس على نتائج التقييم اإلجيابية اليت بّينت وجود فائض قدره  -7

 يف املائة الضرورية كنسبة عائدات حقيقية سنوية يف األجل الطويل لضمان قدرة الصندوق  3.5مواصلة حتصيل نسبة 
 على الوفاء بالتزاماته، ويف األجل القصري أيضاً.

 
 المسائل الخاصة باالستثمارات

 
رة استثمارات الصندوق وأشار إىل أّن مجيع االستثمارات تستويف معايري عرض ممثل األمني العام التقرير عن إدا -8

السالمة والرحبية والسيولة والقابلية إىل التحويل. وشدد ممثل األمني العام على أمهية االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 
ا ة االستثمارات قد أعّدت سياسة خاصة هبواالتصاالت. وجرى إبالغ جملس صندوق املعاشات التقاعدية بأّن شعبة إدار 

ملكافحة الغش ملزيد من دعم سياسات الُشعبة وإجراءاهتا الرامية إىل الوقاية من الغش وضبطه واإلفادة عنه، أي الفساد 
دوق(. األمم املتحدة )اجمللس أو الصن ملوظفيواملخالفات األخرى حبق جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 

ممثل األمني العام مسودة الوثيقة اخلاصة بالسياسات لإلحاطة وأبلغ اجمللس بأهنا ال تزال قيد الدرس لدى مكتب  وعرض
 األمم املتحدة للشؤون القانونية ولدى إدارة الشؤون اإلدارية.

 
 المسائل الطبية

 
ديسمرب/كانون  31إىل  2014يناير/كانون الثاين  1عرض املستشار الطيب لدى اجمللس تقريراً مشل الفرتة املمتدة من  -9

 . ويتضمن التقرير معلومات مفصلة وحتلياًل الستحقاقات العجز املمنوحة خالل تلك الفرتة، باإلضافة 2015األول 
 إىل بيانات عن االستحقاقات اجلديدة لألطفال املعوقني وعن وفاة املشرتكني الذين ال يزالون يف اخلدمة.

 
لنظر يف آراء الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة واخلبري االستشاري االكتواري، وافق وبعد ا -10

 اجمللس على أن يكون املعيار الطيب لالشرتاك يف الصندوق تأكيد اإلدارات الطبية يف املنظمات األعضاء يف الصندوق 
)أ( من أنظمة الصندوق. 21لالشرتاك املنصوص عليها يف املادة  أّن املوظف "أهل للتوظيف" شرط استيفاء الشروط االخرى
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وتؤكد اإلدارات الطبية يف املنظمات األعضاء أّن املوظف "أهل للتوظيف" استناداً إىل إجراءات املوافقة الطبية قبل الدخول 
 إىل املنظمة مبا يشمل التقسيم الطبقي للمخاطر.

 
 المسائل اإلدارية

 
ألول ديسمرب/كانون ا 31املعاشات التقاعدية يف الكشوف املالية للصندوق للسنة املنتهية يف نظر جملس صندوق  -11

وهذه هي الكشوف املالية الرابعة للصندوق اليت تُعّد طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وقد وافق اجمللس . 2015
وطلب اجمللس أيضًا إعطاء جمموعة العمل املعنية . 2015ديسمرب/كانون األول  31يف على الكشوف املالية للسنة املنتهية 

 معلومات أساسية وتفاصيل عن الرتتيب اخلاص بتقاسم التكاليف. 2017بامليزانية يف عام 
 
ة عونظر اجمللس يف تقرير احلالة عن تطبيق النظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية وهو عملية معّقدة وواس -12

النطاق وعلى مستوى املنظمة ككّل. وأخذ اجمللس علمًا بتقرير احلالة بالتطبيق الناجح للمشروع اخلاص بالنظام املتكامل 
إلدارة املعاشات التقاعدية. ورّحب اجمللس أيضاً باقرتاح اإلدارة إنشاء فريق مهام جديد الستكمال التدابري احملددة للتعويض 

استعراض للعملية املتكاملة بالتعاون مع املنظمات األعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات  عن التأخري احلاصل وإلجراء
 األمم املتحدة. وُعرضت املسودة األوىل للوثيقة اخلاصة بالعملية املتكاملة على أعضاء اجمللس يف األسبوع ملوظفيالتقاعدية 

 .2016األول من شهر سبتمرب/أيلول 
 
تياجات املوظفني الذين أحيلوا على التقاعد مؤخراً والذين كانوا يعانون املشــــــقات بســــــبب وحرصــــــاً على تلبية اح -13

التأخريات يف دفع مستحقات التقاعد العائدة هلم، أجاز اجمللس للرئيس التنفيذي اختاذ تدبري للدفع املؤقت يف مطلع شهر 
هلة الثالثة أشــهر ط اليت مل يباشــر بدفعها ضــمن منوفمرب/تشــرين الثاين. وســيســري هذا التدبري على املســتحقات الدورية فق

 يف املائة  80اعتباراً من اســــــــــــــتالم مجيع املســــــــــــــتندات الالزمة لتســــــــــــــديد تلك املســــــــــــــتحقات.  ولن تتعدى نســــــــــــــبة الدفع 
 من املستحقات الدورية الشهرية املقدرة املستحقة الدفع.  وأشار اجمللس إىل أّن هذا التدبري سينطوي على مزيد من العمل
بالنســــبة إىل أمانة الصــــندوق وقد يتطّلب موارد إضــــافية. وطلب اجمللس إىل األمني / الرئيس التنفيذي رفع تقرير إىل الدورة 

 بشأن تنفيذ هذا التدبري والعمل به من أجل حتديد الوضع الراهن وأي انعكاسات  2017الرابعة والستني للمجلس يف عام 
 حمتملة على املوارد.

 
 ي أبرز التوصيات الصادرة عن جلنة املراجعة:ويف ما يل -14
 

يتعنّي على ممثل األمني العام وعلى املدير التنفيذي اختاذ كل ما يلزم من تدابري مللء الوظائف من الفئات  )أ(
 العليا والوظائف اهلامة األخرى بأسرع ما ميكن؛

ناد األولوية إلعداد اســـرتاتيجية متســـقة وشـــاملة لالســـرتشـــاد هبا ويتعنّي على شـــعبة إدارة االســـتثمارات إســـ )ب(
 ولتربير االحتياجات احلامسة واملتزايدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت يف الوقت الراهن ويف املســــــــتقبل 

 على حد سواء؛
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  ،ويتعنّي على أمانة الصندوق تكثيف جهودها لتوّقع حجم املستحقات والتخطيط هلا وإدارهتا )ج(
 خاصة يف ظّل العدد الكبري املرتقب من حاالت انتهاء اخلدمة يف األمم املتحدة يف السنوات القليلة املقبلة.

 
ومبا أّن تقرير املراجعة النهائي عن السنة اجلارية مل يكن متاحاً بعد، فقد طلب اجمللس إىل جلنة املراجعة استعراض  -15

 ة صادرة عنهم وإبداء رأيها فيها خالل الدورة املقبلة جمللس املعاشات التقاعديتقرير املراجعني اخلارجيني والتوصيات ال
 .2017يف يوليو/متوز 

 
وأقّر اجمللس املخطط الزمين املقرتح لتقدمي تقرير جملس مراجعي احلسابات. وأيّد أيضًا جملس صندوق املعاشات  -16

 التقاعدية اقرتاح عقد دورة اجمللس يف األسبوع األخري من شهر يوليو/متوز وطلب إىل أمانة الصندوق مواصلة التنسيق 
 لبشرية لتجّنب قدر املستطاع حدوث أي تداخل ممكن بني االجتماعات.مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية وشبكة املوارد ا

 
 المسائل المتعلقة بالحوكمة

 
وأخذ علمًا بآخر املعلومات عن مؤشرات  2019-2018وافق اجمللس على اإلطار االسرتاتيجي للصندوق للفرتة  -17

. وطلب اجمللس إىل الرئيس 2015ديسمرب/كانون األول  31إىل  2014يناير/كانون الثاين  1األداء لفرتة السنتني املمتدة من 
 التنفيذي تنقيح مؤشرات الصندوق بشأن مسائل إدارة املوظفني.

 
 وأخذ اجمللس علماً بنتائج تقييم األداء اخلاص بالرئيس التنفيذي. -18
 

 إدارة االستثمارات
 
األمني العام اعتماد سياسة واضحة لالستثمارات والتوقيع عليها مبا يثبت التزام األمني العام يطلب اجمللس إىل  -19

 الستثمار أصول الصندوق، مبا يف ذلك حتديد اهلدف االسرتاتيجي الستثمارات الصندوق املتمثل  االئتماينبالواجب 
دير يف الصندوق مبا ميّكن على أقّل تق يف تعظيم عائدات االستثمارات إىل أقصى حد ممكن ضمن حدود هامش اخلطر

 من استيفاء معدل العائدات احلقيقية املفرتضة للصندوق يف األجل الطويل.
 

 اإلجراءات اخلاصة باالستئناف
 
بيق أيّد اجمللس تطبيق التغيريات املقرتحة تدرجيياً يف اإلجراءات اخلاصة باالستئناف يف الصندوق. وقرر أنه يتعنّي تط -20

 الت املتعلقة بإجراءات اللجنة الدائمة اليت باإلمكان تطبيقها من دون إجراء أي تغيريات يف األنظمة واللوائح، التعدي
على سبيل التجربة خالل السنة القادمة عندما يعقد اجمللس اجتماعاً له ملّدة زمنية أقصر. ويعين هذا مثاًل أن تعقد اللجنة 

قبل انعقاد الدورة  2017ما يقوم اجمللس بتعيني أعضاء جدد، اجتماعًا هلا يف عام الدائمة املؤلفة من العضوية نفسها ريث
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قّل من موعد األ ت الصلة قبل ثالثة أسابيع علىالرابعة والستني جمللس صندوق املعاشات التقاعدية وأن تتلقى الوثائق ذا
 انعقاد االجتماع.

 
 وحرصًا على زيادة الكفاءة، يتعنّي على أعضاء اللجنة احلصول على حماضر االجتماع فورًا غداة االجتماع،  -21

على أن توافق عليها اللجنة طبقاً لالئحتها الداخلية. وسوف يُرفع تقرير إىل جملس صندوق املعاشات التقاعدية لإلحاطة. 
 مودعة لن وستظّل أيضًا مجيع حماضر اللجنة ومراسالهتا غري علنية و وستبقى االجتماعات سريّة الطابع ولن تُعقد يف الع

 لدى أمني اجمللس.
 

 املسائل األخرى
 
 طلب اجمللس إىل أمانة األمم املتحدة أن تتضــــــــــــافر جهودها يف ســــــــــــبيل إعطاء أمانة الصــــــــــــندوق األجر الداخل -22
يف حساب املعاش التقاعدي لكل فرد استناداً إىل اجلدول اجلديد للمرتّبات وذلك عند انتهاء خدمة كل موظف. وعوضاً  

 عن ذلك، يف حال مت إعطاء البيانات الالزمة للصــــــــــندوق بشــــــــــكل رجعي أو من باب التصــــــــــحيح، يطلب اجمللس عندها 
اءات اإلضـــافية الالزمة وتكون مســـؤولة عن إبالغ املوظفني على النحو إىل األمم املتحدة تأمني املوارد الكافية إلجناز اإلجر 

الالزم بـــــــالتـــــــأخري احلـــــــاصــــــــــــــــــــل يف اإلجراءات. وعالوة على ذلـــــــك، من املفرتض أن تعمـــــــل األمم املتحـــــــدة مببـــــــدأ 
جراءات إلالعملية/البيانات/الرقابة/امللكية حرصــــــــــاً على ضــــــــــمان جودة البيانات املتاحة للصــــــــــندوق و ّنباً ألي تأخري يف ا

وعمليات الدفع. وطلب اجمللس كذلك أن تعمل أمانة الصــــــــــــــندوق عن كثب مع مكتب إدارة املوارد البشــــــــــــــرية ومع جلنة 
 اخلدمة املدنية الدولية هبذا الشأن وأن تشارك يف مداوالت اللجنة اخلامسة املتعلقة هبذا املوضوع.


