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 المالية لجنة
 بعد المائة تونالسالتاسعة و الدورة 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6روما، 

  المشترك الصندوق ومجلس الدولية المدنية الخدمة لجنة وقرارات توصيات
  العامة الجمعية إلى المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات

 (والبدالت المرتبات جداول في التغييرات ذلك في بما)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 

 
 Fernando Serván السيد

 المسؤول الموظف
 البشرية الموارد مكتب

 2299 5705 3906+: الهاتف
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 موجز
 
 وجملس لدوليةا املدنية اخلدمة جلنة يف املستتتتتتتتتتتتتتتجد ات آخر على اللجنة إطالعيف  الوثيقة هذهمن  غرضيتمثل ال 

 .الزراعةو  األغذية منظمة على تؤثر اليت املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  الوثيقة هذه مبضمونما عل خذاأل إىل مدعوة املالية جلنةإن. 
 

 مسودة المشورة
 
 اتخذها يالت والقرارات الدولية المدنية الخدمة لجنة في األخيرة بالمستتتجدتات علما   المالية لجنة أخذت 

  .التقاعدية المعاشات مجلس
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 الدولية المدنية الخدمة لجنة
 
 القرار ،(2016 األول كانون/ديستتتتتتتتتتتتتتمر) والستتتتتتتتتتتتتتبعن احلادية دورهتا يف ،املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت -1
 .2016 لعام الدولية املدنية اخلدمة جلنة تقرير على رك ز الذي املوح د املتحدة األمم نظام بشأن 71/264
 

 العليا والفئات الفنية الفئة في الموظفين خدمة شروط
 

 الدنيا/ األساسية املرتبات جدول
 
 ستتتتتبق الذي املوحد املرتبات جدول على املائة يف 1.02 بنستتتتتبة تعديل على املتحدة لألمم العامة اجلمعية وافقت -2
 األساسي املرتب بزيادة التعديل هذا وينف ذ. 2017 الثاين كانون/يناير 1 من اعتبارا   وذلك العامة، اجلمعية عليه وافقت أنو 
 .قبوضامل الصايفمما يؤدي إىل عدم حدوث أي تغيري يف األجر  العمل، مقر تسوية ُمضاعف نقاطمعادل يف  ضيفختو 
 

  اهلامش تطور
 
 الصتتتتتتتتتتتايف، راألج هامش عن املتحدة لألمم العامة اجلمعية بإبالغ ،دائم تكليف على بناء   ستتتتتتتتتتتنويا ، اللجنة تقوم -3

 الصتتتتتتتتتتايف واألجر يويوركن يف العليا والفئات الفنية الفئة من املتحدة األمم ملوظفي الصتتتتتتتتتتايف األجر بن النستتتتتتتتتتي الفرق وهو
 الغرض، وهلذا. عاصتتمةال واشتتنطن يف املتحدة للواليات االحتادية املدنية اخلدمة يف مماثلة وظائف يشتتغلون الذين للموظفن
 واخلدمة الدولية يةاملدن اخلدمة من كل    جمال يف املدفوعة األجور مستتتتتتتتتتويات يف احلاصتتتتتتتتتلة التغيريات ستتتتتتتتتنويا   اللجنة تتعقب
 .املتحدة للواليات االحتادية املدنية
 
 الفئة إىل 1-ف الفئة من املتحدة األمم ملوظفي الصتتتتتتتتتتتتتتايف األجر بن اهلامش أنب العامة اجلمعية اللجنة أبلغتو  -4
 واشتتتتتتتتتتتتتتنطن يف حدةاملت للواليات االحتادية املدنية اخلدمة يفاثلة مم وظائف يشتتتتتتتتتتتتتتغلون الذين وللموظفن نيويورك يف 2-د

  ،117.2( 2016-2012) ستتتتتتتتتنوات خلمس اهلامش متوستتتتتتتتت  بلغ بينما ،114.1 بلغ قد 2016 التقوميية للستتتتتتتتتنة العاصتتتتتتتتتمة
 .115 البالغة احملبذة الوس  نقطة من أعلىهو و 
 

 (2017 تموز/يوليو) الدولية المدنية الخدمة للجنة والثمانون الخامسة الدورة
 
 العناصتتتتتتتتتتتتتر وتتعلق. فيينا يف 2017 متوز/يوليو يف والثمانن اخلامستتتتتتتتتتتتتتة دورهتا الدولية املدنية اخلدمة جلنة عقدت -5

 املوظفن فئات خداماستتت بشتتأن املتحدة لألمم العامة اجلمعية إىل املقد مة والتوصتتيات املتخذة بالقرارات لالجتماع الرئيستتية
 .العمل مقر تسوية ومسائل
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 املوظفن فئات استخدام
 
 الفنين ناملوظف فئة الستتتتتتتتتتتتتتتخدام توجيهية خطوط باعتماد العامة اجلمعية الدولية املدنية اخلدمة جلنة توصتتتتتتتتتتتتتتي -6

ها اليت الوطنين،  وظفنامل توظف نأ املنظمات على يتعن التوجيهية، للخطوط ووفقا  . اللجنة أنشتتتتتتتتتتتتتتأته عامل فريق أعد 
 .سياسايت إطار إىل ذلك يف تستند وأن التشغيلية احتياجاهتا باالعتبار األخذ مع لواليتها، وفقا   الوطنين الفنين
 
 خيضتتتتتتتتتتتتتتعون وقد. يهف حمليا   توظيفهم جيري وأن عملهم بلد رعايا من الوطنيون الفنيون املوظفون يكون أن ينبغيو  -7

 .العمل ملركز تغيريا   ذلك يتضمن ال عندما عملهم بلد خارج األجل قصرية لتعيينات
 
 الفئتتة ملوظفي ملطلوبتتةا واألداء التوظيف مؤهالت معتتايرينفس  الوطنين الفنين املوظفن على تنطبق أن ينبغيو  -8

 وظائف لتقييم لرئيستتتتيا املعيار أستتتتا  على الوطنين الفنين املوظفن وظائف تصتتتتن ف ذلك، على وعالوة. الدولين الفنية
 .العليا والفئات الفنية الفئة
 
د املتحدة األمم نظام نظماتمل ينبغي ذلك، إىل باإلضتتتتتتتتتتتتتتافةو  -9  مراكز يف نوطني فنين موظفن توظ ف أال املوح 

 .املوحد للنظام التابعة الثمانية املقار عمل
 

  العمل مقر تسوية مسائل
 
ية لتكاليف الدراستتتتتتة االستتتتتتتقصتتتتتتائ  نتائج على ،والثمانن اخلامستتتتتتة دورهتا يف ،الدولية املدنية اخلدمة جلنة وافقت -10

 .العاصمة وواشنطن وفيينا وروما وباريس ومونرتيال ومدريد ولندن جنيف يف تأجري يتاملعيشة ال
 
 لتخفيفعيا إىل استتو . وروما ومدريد جنيف يف الرواتب يف ختفيضتتات عنالدراستتة االستتتقصتتائية  نتائج أستتفرتو  -11
 الدولية املدنية اخلدمة ةجلن اختذت العمل، مراكز مجيع يف املوظفن رواتب على السلبيةالدراسة االستقصائية  نتائج أثر من

 :التالية التدابري
 

 رقم إىل لكذ ويؤدي ،املعيشة لتكاليف االستقصائية الدراسة نتائج إىل يضاف املائة يف 3 بنسبة هامش اعتماد •
 ختفيض من ليقل   ما املائة، يف 3 من بأكثر الستتتتتائد لألجور القياستتتتتي الرقم من أدىن العمل مقر لتستتتتتوية قياستتتتتي
الدراستتتتتتة  نتائج نفيذت تاريخ قبل العمل مراكز يف بالفعل املوجودين املوظفن أي) احلالين املوظفن أجر مستتتتتتتوى

 ؛(االستقصائية
 ذلك، وبعد. أشتتتتتتهر 6 ىلإ احلالين للموظفن بالكامل الشتتتتتتخصتتتتتتية االنتقالية العالوة فيها ُتدفع اليت الفرتة متديد •

 .متاما تلغى أن إىل أشهر، 4 كل  املائة يف 3 بنسبةوختفض  الشخصية االنتقالية العالوةنقح ستُ 
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 المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق مجلس
 
 مكتب يف دةاملتح األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشتتتات املشتتترتك الصتتتندوق جمللس والستتتتون بعةاالر  الدورة عقدت -12
 .2017متوز/يوليو 28 إىل 21 من الفرتة يف النمسا، فيينا، يف املتحدة األمم
 
 وفد ضتتتتتتتمن انتك  والزراعة األغذية منظمة يف أوىل ةيقانون ةمستتتتتتتؤول ،Annick Van Houtte الستتتتتتتيدة انتخبتو  -13

 .دوقالصن جمللس رئيسة التقاعدية، املعاشات جلنة إىل الرمسي العاملي األغذية برنامج/والزراعة األغذية منظمة
 
 .التالية القرارات واختذ املسائل من جمموعة يف ،2017 عاماملعقودة يف  دورته خالل ،الصندوق جملس نظرو  -14
 

 األموال استثمارات
 
. الصتتتندوق جملسموظفي  مبالك يتعلق ما يف املاضتتتي العام خالل أحرز الذي التقدم ىلإ العام األمن ممثل شتتتارأ -15
 وباإلضتتتافة. ناملوظف لتعاقب خطة وتنفيذ ووضتتتع عليايف الفئة ال ةاغر شتتت وظائف ملء مت قد أنهإىل  ذلك،أشتتتار، ضتتتمن و 
 االستثمارات نةجل رئيس وذكر. اتاالستثمار  لسياسة بيان ثيد  حتو  والفساد الغش ملكافحة سياسات دااعتممت  ذلك، إىل
 .اراتاالستثم وجلنة العام األمن ممثل بتقرير علما   اجمللس وأخذ. ألسواقبالنسبة إىل ا جيدا   عاما   كان  العام أن
 

  واحلوكمة ةاإلدار  املسائل
 
 العمالء خدمات توستتتتتتتيع زيادة يف تنظر اليت العامة اجلمعية إىل املقرتحةيزانية امل تقديرات تقدمي على اجمللس وافق -16
 الصتتتندوق نفذهاي يةتوع برامج وكذلك وآستتتيا أفريقيا يف إقليمي حضتتتور إقامة ذلك يف مبا ،هاوتعزيز  الصتتتندوق يقدمها اليت
 .األقاليم يف
 
 .سنوات الثث مدهتا ثانية لفرتة للصندوق التنفيذي الرئيس تعين بإعادة العام األمن اجمللس أوصىو  -17
 


