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 موجز

 

  الدولية ترمي هذه الوثيقة إىل إطالع جلنة املالية على املستجّدات األخرية على صعيد أنشطة جلنة اخلدمة املدنية
وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة والتغيريات اليت طرأت على ظروف خدمة 

 موظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفئة اخلدمات العامة.
 

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  الوثيقةمبضمون هذه أخذ العلم إّن جلنة املالية مدعوة إىل. 

 مسودة المشورة

 
  أخذت لجنة المالية علمًا بالتطورات األخيرة المرتبطة بأنشـــــــــــطة لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
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 شروط الخدمة السارية على الموظفين من كلتا الفئتين (الفئة الفنية والفئات العليا)
 

 تنفيذ املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية لتقييم وإدارة األداء من أجل تقدير خمتلف مستويات األداء
 

باستمرار على التطورات العامة  اطالعهاطلبت جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف دورهتا التاسعة والثمانني من أمانتها  -1
لتوجيهية يف واملبادئ االيت حتدث يف جمال إدارة األداء بغية تقييم مدى احلاجة إىل إدخال أي تغيريات على املبادئ العامة 

 .2021وقت استعراضها املقبل يف عام 
 
ر أكرب لنظام إدارة األداء وشــــــــّجعت اللجنة املنظمات املشــــــــاركة يف النظام املوّحد على إجراء تقييمات رمسية بقد -2

 فيها من أجل االسرتشاد هبا يف استعراض اللجنة يف املستقبل.
 

 شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
 

 جدول املرتبات األساسية/ الدنيا
 

ته د للمرتبات األســــاســــية/ الدنيا بصــــيغقّررت اللجنة أن توصــــي اجلمعية العامة بتطبيق تســــوية على اجلدول املوحّ  -3
يف املائة  1.21احلالية إىل جانب نقاط محاية مرتبات املوظفني من الفئة الفنية والفئات العليا بصـــــــــيغتها احملّدثة، ونســـــــــبتها 

األساسي وختفيض نقاط مضاعف املقر مبا يعادل هذه الزيادة، اعتبارًا  الراتبعن طريق إجراءات الضم املعتادة، أي بزيادة 
 .2020يناير/كانون الثاين  1من 

 
وقّررت اإلبقاء على املعّدالت احلالية لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املستخدمة باالقرتان مع املرتبات  -4

، ما مل حيدث تغّري يف حالة صــــــندوق 2022اإلمجالية إىل أن حيّل موعد االســــــتعراض العادي املقبل لتك املعدالت يف عام 
 يف موعد أبكر. معادلة الضرائب يقتضي إجراء استعراض

 
على نطاق املنظومة النامجة عن تطبيق هذه الزيادة، على تنقيح جدول مدفوعات  التبعات املاليةوســــــــــــــتقتصــــــــــــــر  -5

ســــــــــــــبة إىل منظمة األغذية بالن التبعات املاليةتقّدر هذه و دوالر أمريكي ســــــــــــــنويًا.  000 540 وتقّدر حبوايلانتهاء اخلدمة 
 .2020كي لعام دوالر أمري 40 000مببلغ يناهز  والزراعة

 
 تطور هامش األجر الصايف

 
تقوم جلنة اخلدمة املدنية الدولية سنوياً، بناًء على تكليف دائم، بإبالغ اجلمعية العامة عن هامش األجر الصايف، وهو  -6

دمة الفرق النســــــــيب بني صــــــــايف أجور موظفي األمم املتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا يف نيويورك وصــــــــايف أجور موظفي اخل
املدنية االحتادية للواليات املتحدة الذين يشــــــــــغلون وظائف مماثلة يف واشــــــــــنطن العاصــــــــــمة. وهلذا الغرض، تتابع اللجنة ســــــــــنوياً 

 حيدث من تغيريات يف مستويات األجور على صعيد اخلدمة املدنية الدولية واخلدمة املدنية االحتادية للواليات املتحدة. ما
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قد بلغ حســــب  2019ة الدولية اجلمعية العامة بأن هامش األجر الصــــايف املقّدر للســــنة التقوميية وأبلغت جلنة اخلدمة املدني
 .113.4التقديرات 

 
 منحة التعليم: استعراض جدول ومستويات املبلغ اإلمجايل املقطوع مقابل مصاريف اإلقامة الداخلية

 
 لثاينايناير/ كانون  1اعتبارًا من العام الدراســــــــــــــي اجلاري يف  بأن تقوم قّررت اللجنة أن توصــــــــــــــي اجلمعية العامة -7

 ، مبا يلي:2020
 

 تنقيح جدول السداد التنازيل على النحو التايل: •
 

 معّدل رّد التكاليف (بالنسبة املئوية) األمريكية)  الواليات املتحدة شرحية املصروفات موضوع املطالبات (بدوالرات
0 – 13 300 86 

13 301 – 20 000  81 
20 001 – 26 700  76 
26 701 – 33 400  71 
33 401 – 40 000  66 
40 001 – 46 700  61 

 –   وما فوق 701 46
 

 دوالر أمريكي. 300 5زيادة املبلغ اإلمجايل املقطوع مقابل مصاريف اإلقامة الداخلية إىل  •
 
دوالر أمريكي ســـــــــنويًا لتعديل جدول  000 248الزراعة مببلغ بالنســـــــــبة إىل منظمة األغذية و  التبعات املاليةتقّدر  -8

 دوالر أمريكي لزيادة املبلغ اإلمجايل املقطوع مقابل مصاريف اإلقامة الداخلية. 000 6السداد التنازيل ومببلغ 
 

 املسائل املتعلقة بتسوية مقّر العمل
 

ية واألربعني، دعيت اللجنة إىل مواصـلة يف تقرير اللجنة االسـتشـارية لشـؤون تسـويات مقر العمل عن دورهتا احلاد -9
اســــــتعراض املنهجية اليت يقوم عليها نظام تســــــوية مقر العمل، متاشــــــًيا مع خطة إدارة املشــــــروع ويف إطار التحضــــــري للجولة 

 املقبلة من الدراسات االستقصائية.
 

 الصادرة عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 4138إىل  4134األحكام 
 

أّيدت اللجنة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية،  عن احملكمةالصــــــــــــــادرة  4138إىل  4134تعلق باألحكام يف ما ي -10
الشــــــــــــــكاوى املقدمة من موظفي منظمة العمل الدولية ومنظمة الصــــــــــــــحة العاملية واملنظمة الدولية للهجرة واالحتاد الدويل 

نتائج تســـــــوية مقر العمل تطبيق على وا اعرتضـــــــ الذينلالتصـــــــاالت واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ضـــــــد هذه املنظمات 
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، ما من يف جنيف 2016أســــاس الدراســــة االســــتقصــــائية اليت أجرهتا يف عام الذي حددته جلنة اخلدمة املدنية الدولية على 
 شأنه ختفيض مرتباهتم.

 
 ويف ما يتعلق باألحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، إّن اللجنة: -11

 
طة أعربت عن اختالفها بشأن احلجج واملنطلقات اليت وردت يف حيثيات هذه األحكام اليت تشكك يف سل •

 اللجنة يف ما يتصل بتسوية مقر العمل؛
وأوصت اجلمعية العامة بإعادة تأكيد سلطة مواصلة حتديد مضاعفات تسوية مقر العمل اليت تتمتع هبا اللجنة  •

 (ج) من النظام األساسي للجنة؛ 11مبوجب املادة 
)، 27-(د 3042العامة  وطلبت التوجيه يف أقرب وقت ممكن من اجلمعية العامة بشأن تنفيذ قرارات اجلمعية •

 ؛72/255و 48/224و 45/259و 44/198)، و29-(د 3357و
وّجهت انتباه اجلمعية العامة إىل التحدي املتمثل يف وجود حمكمتني إداريتني مستقلتني متزامنتني ضمن و  •

 املنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوّحد؛
لق بالدعوات إىل تنفيذ أحكام احملكمة اإلدارية ملنظمة ورأت أنه من غري املنسب اختاذ أي قرار يف ما يتع •

العمل الدولية على مجيع املنظمات، إىل أن يصدر حكم حمكمة األمم املتحدة للمنازعات بشأن تسوية مقر 
 العمل يف جنيف.

 
 بدل املشّقة: استعراض املستوى

 
لًبا ما يكون يف البلدان اليت تكون فيها جيري معظم العمل الذي تضطلع به منظمات األمم املتحدة يف امليدان، وغا -12

 ظروف العمل واملعيشة صعبة. ويرمي بدل املشقة إىل تعويض املوظفني عن ظروف املعيشة الصعبة يف مراكز العمل هذه.
 

 وجيري استعراض املبالغ اليت تدفع كبدل للمشقة كل ثالثة أعوام بالرجوع إىل العناصر الثالثة التالية: -13
 

ملنظومة  الثمانية التابعةالراتب األساسي الصايف مضافًا إليه تسوية مقر العمل يف مواقع املقار  متوسط التغّري يف •
 األمم املتحدة؛

القياسي للنفقات خارج املنطقة املستخدم يف حساب تسوية مقر العمل على أساس عوامل  يف الرقمالتغّري  •
 بلداً؛ 21التضخم يف 

 الدنيا.التغّري يف جدول املرتبات األساسية/  •
 

 واستناًدا إىل املستويات اليت مت احلصول عليها، قّررت اللجنة ما يلي: -14
 

 ؛2020 لثاينايناير/ كانون  1يف املائة يف بدل املشقة تنفذ اعتبارًا من  2منح زيادة قدرها  •
إجراء دراسة بشأن بدل املشقة الستكشاف إمكانية تغيري مصفوفة الدفع إىل مبلغ ثابت، بصرف النظر و  •

 مستويات الرتب، وتقييم أثره يف تنقل املوظفني وتنفيذ الربامج يف املستقبل القريب.عن 
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 حافز التنقل: استعراض املستوى
 

يشــــــــــــــمل مفهوم التنقل يف نظام األمم املتحدة املوّحد احلركة داخل وعرب املنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة  -15
ين التنقل، لغرض حافز التنقل، إعادة التعيني اجلغرايف للموظفني املعينني دولًيا ويع املوّحد وبني الوظائف واملواقع اجلغرافية.

 أو أكثر من مركز عمل إىل آخر. لفرتة سنة واحدة
 

دوالر أمريكي  700 6احلد األدىن حلافز التنقل مببلغ  أن حتدديف ما يتعلق مبســـــــــــــتويات حافز التنقل، قّررت اللجنة و  -16
 ، على النحو املبّني أدناه.2020يناير/ كانون الثاين  1دوالر أمريكي) سنويًا، اعتبارًا من  500 6(فيما كان احلد األدىن السابق 

 
 عدد

 االنتدابات

 1جملموعة ا

 )3-إىل ف 1-ف(

 2اجملموعة 

 )5-إىل ف 4-(ف

 3اجملموعة 

 وما فوق) 1-(مد

 050 10 375 8 700 6 3 إىل 2

 563 12 469 10 375 8 6 إىل 4

 075 15 563 12 050 10 وما فوق 7

 
ســـيجري اســـتعراض مســـتويات حافز التنقل مرة أخرى بعد ثالث ســـنوات، رهًنا بنتائج اســـتعراض الغرض منه يف  -17

 .2021عام 
 

 التبعات املاليةيف املائة، تقّدر  3يف املائة واخنفاض حافز التنقل بنســــــــــبة  2ويف إطار زيادة بدل املشــــــــــقة بنســــــــــبة  -18
 دوالر أمريكي سنويًا عن هذين البندين. 500 126بالنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة مببلغ جمموعه حوايل 

 
 ألسرة: استعراض املستوىبدل اخلدمة يف مراكز العمل اليت ال يسمح فيها باصطحاب ا

 
لتشـــــجيع املوظفني على قبول  احافزً بدل اخلدمة يف مراكز العمل اليت ال يســـــمح فيها باصـــــطحاب األســـــرة  يعترب -19

 درجة أعلى من املشقات االنتداب يف مواقع ال ُيسمح هلم باصطحاب أسرهم فيها، وهو يضع يف احلسبان أ�م يتكبدون
 ة.اخلدماملرتبطة هبذه التكاليف اإلضافية و ، ةسر األعن  غري الطوعي نفصالالا نتيجةنفسية الالية و امل
 

ّررت اللجنة أن حتافظ على املســتويات احلالية لبدل اخلدمة يف املراكز اليت ال يســمح فيها باصــطحاب األســرة يف ق -20
دوالر للموظفني  500 7املســـــــــــــتحقني، ومبلغ  نيي يف الســـــــــــــنــــة للموظفني ذوي املعــــالدوالر أمريك 800 19حــــدود مبلغ 

 .2022املعيلني. وسوف يستعرض مستوى البدل مرة أخرى بعد ثالث سنوات وفًقا للجدول الزمين القائم، أي يف عام  غري
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 الشحن بغرض االنتقال: استعراض احلد األقصى للمدفوعات
 

حدة للتعويضــــات اليت وقفت فيه، يف مجلة ، اختتمت اللجنة اســــتعراضــــها الشــــامل لنظام األمم املت2015يف عام  -21
أمور، على احلاجة إىل ترشـــــــــــــيد وتبســـــــــــــيط خمتلف العناصـــــــــــــر املتعلقة باالنتقال. ومن مثّ، قّررت اللجنة، يف دورهتا احلادية 
والثمانني، إنشاء حزمة جديدة من استحقاقات االنتقال تتألف من ثالث مسات رئيسية: السفر بغرض االنتقال، والشحن 

 االنتقال، ومنحة االستقرار.بغرض 
 

 ويف ما يتعلق بالشحن، قّررت اللجنة ما يلي: -22
 

توفري النقل الكامل لألمتعة املنزلية يف إطار الشحن بغرض االنتقال، إذا كان هذا اخليار متاًحا، وإن مل يكن  •
ظف لدى فإتاحة خيار النقل الكامل لألمتعة يف حدود االســــــــــــــتحقاق احملدد هلذا الغرض حبيث ُيدفع للمو 

 تقدميه فاتورة. وبدًال من النقل الكامل لألمتعة، ميكن تطبيق أحد اخليارين التاليني:
 

 يف املائة من التكلفة الفعلية لشحنات نقل األمتعة بغرض االنتقال؛ 70دفع مبلغ مقطوع بنسبة  (أ)
السابقة، يف املائة من تكاليف الشحنات  70دفع مبلغ مقطوع حتدده املنظمات استناًدا إىل نسبة  )ب(

 دوالر أمريكي. 000 18على أال يتجاوز مبلغ 
ملدة سنتني أو أكثر يف حدود حاوية  منح استحقاق لشحن األمتعة املنزلية بغرض االنتقال للموظفني املعينني •

 للموظفني ممن هلم أفراد أسرة مستحقون،قدًما طولًيا  40قدًما طولًيا للموظفني غري املعيلني وحاوية حبجم  20حبجم 
 وباستخدام أكثر مسارات النقل ووسائله فعالية من حيث التكلفة.بصرف النظر عن وزن األمتعة املنزلية، 

 
 وقّررت اللجنة: -23

 
بالشحن بغرض االنتقال بدال من النقل الكامل لألمتعة  املقطوعة املتعلقةعلى احلد األقصى للمبالغ اإلبقاء  •

 دوالر أمريكي؛ 000 18من قبل املنظمة عند املستوى احلايل البالغ 
احلد األقصى للمدفوعات املتعلقة بالشحن بغرض االنتقال كل ثالث سنوات باستخدام بيانات  ستعراضا •

 التكاليف الفعلية للشحن اليت يستحصل عليها من املنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوّحد؛
فعلية للشحن بغرض االنتقال لكي إىل املنظمات إبالغها كل ثالث سنوات بالتكاليف السنوية ال الطلب •

 تتمكن من استعراضه.

 
 مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 
ون جمللس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يف مكتب عقدت الدورة السادسة والستّ  -24

 .2019وليو/متوز ي 26إىل  18كينيا من   ،األمم املتحدة يف نريويب
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 املشرتك للمعاشاترئيًسا جمللس الصندوق  Philip Richard Owadeوقد انتخب معايل سفري كينيا السيد  -25
 التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.

 
 واختذ القرارات التالية. من املسائليف جمموعة  2019ونظر اجمللس خالل دورته يف عام  -26

 
 مبراجعة احلسابات إدارة االستثمارات واملسائل املرتبطة

 
أشــــار ممثل األمني العام الذي يشــــرف على اســــتثمارات الصــــندوق املشــــرتك للمعاشــــات التقاعدية ملوظفي األمم  -27

مليار  60.8مليار دوالر أمريكي لتبلغ  3.4املتحدة (الصـــندوق) وأصـــوله، أن قيمة أصـــول الصـــندوق قد اخنفضـــت مبقدار 
 .2019يونيو/ حزيران  30مليار دوالر أمريكي بتاريخ  67.4ت انتعاًشا لتبلغ ، مث سّجل2018دوالر أمريكي يف �اية عام 

فعلى املدى الطويل، ســــــيواصــــــل الصــــــندوق ختطّي الطويلة األجل.  اتوشــــــدد على أمهية الرتكيز على عائدات االســــــتثمار 
 قًقا هوامش صحية.يف املائة (مبعزل عن التضخم) حم 3.5هدف االستثمار الطويل األجل وتسجيل عائد حقيقي نسبته 

 
 .2018ويف ما يتعلق مبراجعة احلسابات، وافق اجمللس على الكشوف املالية املراجعة لعام  -28

 
 املسائل اإلدارية واملتعلقة باإلدارة

 
لغياب املطّول للرئيس التنفيذي، أنشــــــــأ جملس الصــــــــندوق جلنة للتخطيط لتعاقب املوظفني وطلب منها إىل انظراً  -29

ح مناســـــــب ليع  2019ّينه األمني العام قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي اعتباراً من األول من يناير/كانون الثاين حتديد مرشـــــــّ
بأعمال  ةيف منصــــــــــب القائم Janice Dunn Lee، مت تعيني الســــــــــّيدة 2019طيلة املّدة الالزمة. ويف يناير/ كانون الثاين 

 .قاعدية ملوظفي األمم املتحدةالرئيس التنفيذي وأمينة جملس الصندوق املشرتك للمعاشات الت
 

عقب عملية تعيني تنافســــــــــــــية أجرهتا جلنة للتخطيط لتعاقب املوظفني التابعة للمجلس، أجريت مقابالت مع و  -30
املرشـــــــحني يف جلســـــــة مغلقة، ووافق اجمللس على اختيار الرئيس التنفيذي/ مدير اســـــــتحقاقات املعاشـــــــات التقاعدية. ويف 

العام بناًء على توصية جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم ، عّني األمني 2019آب /سأغسط 28
 من كندا يف منصب مديرة استحقاقات املعاشات التقاعدية يف اجمللس. Rosemarie McCleanاملتحدة، السيدة 


