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ز�دات متوقعـــة يف التكـــاليف تشـــكل جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن  2021-2020يتضـــّمن بـــر�مج العمـــل وامليزانيـــة للفـــرتة  -1
املستوى اإلمجايل للميزانية. وخالل األشهر اليت أعقبت صدور الوثيقة، تواصل األمانة مراقبة االجتاهات والقرارات اليت مـن 

رائســية علــى أي . وجيــري إطــالع األجهــزة ال2021-2020شــأ�ا أن تــؤثر يف الــز�دات املقــدرة يف التكــاليف خــالل الفــرتة 
 تغيريات ملحوظة يف فرضيات وتقديرات الز�دة يف التكاليف. 

 
ــا مفصــًال للــز�دات املرتقبــة يف التكــاليف والــيت تقــدر حبــدود  -2 ماليــني  8.19وقــد أجــرت جلنــة املاليــة استعراًضــا فنًي

ماليني إىل السلع واخلدمات،  7.5مليون دوالر أمريكي منها يعود إىل خدمات املوظفني و 1.14دوالر أمريكي، علًما أّن 
وشــّجع املــؤمتر علــى مواصــلة العمــل علــى مراقبــة  1 .2019 وذلــك خــالل الــدورة الــيت عقــدهتا اللجنــة يف شــهر أبريل/نيســان

 . 2فرضيات الز�دة يف التكاليف والتوسع أكثر يف استعراض الفرص املتاحة للوفورات وتدابري ز�دة الكفاءة
 
 . 2021-2020ويتضّمن هذا امللحق على الويب حتديثًا عن الز�دات املتوقعة يف التكاليف خالل الفرتة  -3
 

  التغيريات يف خدمات املوظفني
 
ــــة  -4 ــــأثري تطبيــــق القــــرارات والتوصــــيات الصــــادرة مــــؤخرًا عــــن جلنــــة اخلدمــــة املدنيــــة الدولي أجــــرت املنظمــــة تقييًمــــا لت

) وكــذلك القــرارات األخــرية الصــادرة عــن املــدير العــام بشــأن السياســات ابلنســبة إىل تكــاليف 2019الســنوي لعــام  (التقريــر
املــوظفني. وجــرى حتديــد ســتة جمــاالت أفضــت إىل إحــداث تغيــريات، ز�دة ونقصــاً�، يف التكــاليف املقــدرة للمــوظفني علــى 

 تكاليف املوظفني خالل الفرتة املالية احلاليـة . وتفضي ثالثة من اجملاالت إىل تعديالت فعلية يف1النحو املوجز يف اجلدول 
. 2021-2020وتـــؤثر ابلتـــايل علـــى عنصـــر االحتســـاب علـــى ســـنتني للـــز�دات املتوقعـــة يف تكـــاليف الفـــرتة  2018-2019

 يف ظّل التضّخم. 2020وجيري تعديل اجملاالت الثالثة األخرى اليت ستصبح فعلية يف عام 
 

الفـرتة  التغيـريات يف العنصـر اخلـاص بكلفـة املـوظفني وأثرهـا علـى الـز�دات يف التكـاليف يف: حملة عامة عن 1اجلدول 
2020-2021  

 األثر العنصر اخلاص بكلفة املوظفني
التوزيع على فرتة  

 السنتني
 اجملموع التضخم

 )6.7(  )6.7( مستحقات املوظفني ما بعد اخلدمة  -1

 )2.1(  )2.1( الفنية يف روما (جلنة اخلدمة املدنية الدولية)األجور الصافية ملوظفي الفئة  -2

ــــــات العليــــــا  -3 ــــــة الفنيــــــة والفئ ــــــداخل يف حســــــاب املعــــــاش التقاعــــــدي ملــــــوظفي الفئ األجــــــر ال
 اخلدمة املدنية الدولية) (جلنة

1.8  1.8 

 3.0 3.0  خطة التأمني الطيب األساسية (منظمة األغذية والزراعة) -4

 اجلديدة لدفع املبلغ املقطوع من مستحقات السفرمنهجية احلساب  -5
 (منظمة األغذية والزراعة)

 )0.7( )0.7( 

 0.4 0.4  اجلدول اجلديد ملنحة التعليم (جلنة اخلدمة املدنية الدولية) -6

 )4.3( 2.7 )7.0( اجملموع 

                                                      
 C 161/4(ب) من الوثيقة  22(ب) و 21الفقراتن   1
 C 2019/REP(د) من الوثيقة  70الفقرة   2
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 ماليني دوالر أمريكي األثر املشرتك للز�دات واالخنفاضات على النحو التايل:  3.4يعكس الرتاجع بقيمة  -5
 

ماليــني دوالر أمريكــي ملســتحقات املــوظفني مــا بعــد اخلدمــة مــع مراعــاة االخنفــاض  7.6بقيمــة  ةإلغــاء ز�د (أ)
وطبيعـة عمليـات التقيـيم املسـتقبلية الـيت  3املسجل يف أحدث تقيـيم إكتـواري لاللتزامـات اخلاصـة ابملـوظفني

 ؛ 2021-2020ال ميكن توقعها واليت ستصبح األساس لنفقات الفرتة 
مليـون دوالر أمريكـي يف إطـار األجـر الصـايف ملـوظفي فئـة  1.2يف املائـة أو  1إلغاء ز�دة يف امليزانية بنسبة  (ب)

اسـتعراض تصـنيف تسـوية مقـر العمـل ملقـار العمـل اسـتناًدا إىل نتـائج  2019اخلدمات الفنية يف رومـا لعـام 
 4من الفئة األوىل؛

يف املائة يف جدول  2.2ماليني دوالر أمريكي من الز�دة غري احملسوبة يف امليزانية بنسبة  8.1الز�دة بقيمة  (ج)
 2019فرباير/شــباط  1احلســاب التقاعــدي ابلنســبة إىل مــوظفي الفئــة الفنيــة اعتبــارًا مــن  يفاألجــر الــداخل 

 يعكس نتائج استعراض تصنيف تسوية مقر العمل املشار إليها آنًفا ابلنسبة إىل نيويورك؛ مبا
مليــون دوالر أمريكــي يف خطــة التــأمني الطــيب األساســية ابلنســبة إىل عقــد  0.3الــز�دة الــيت تقــّدر حبــدود  (د)

 ؛ 2020التأمني اجلديد اعتبارًا من األول من يناير/كانون الثاين 
يف أعقــــاب تطبيــــق أســــلوب احلســــاب اجلديــــد لــــدفع املبلــــغ  2021-2020الوفــــورات اهلامشــــية املقــــّدرة يف  )ه(

املقطــوع ابلنســبة إىل مســتحقات الســفر عوًضــا عــن األســعار املرجعيــة الصــادرة عــن الرابطــة الدوليــة للنقــل 
 ماليني دوالر أمريكي)؛ 7.0اجلوي (

 اجلـــدول املـــنقح للجنـــة اخلدمـــة املدنيـــة الدوليـــة والـــيت تقـــررت ماليـــني دوالر أمريكـــي يف 4.0الـــز�دة بقيمـــة  )و(
توصـــيتها للجمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة يف إطــــار منحـــة التعلــــيم للســــنة الدراســــية اجلاريــــة يف األول مــــن 

 20205.يناير/كانون الثاين 
 
ـــز�دات املقـــدرة يف كلفـــة املـــوظفني لفـــرتة الســـنتني  3.4التعـــديل إىل أســـفل بقيمـــة  -6 ماليـــني دوالر أمريكـــي يرفـــع ال

ــــذ  8.9مليــــون دوالر أمريكــــي إىل  1.14مــــن  2020-2021 ماليــــني دوالر أمريكــــي. وإّن أي تغيــــري خــــالل مرحلــــة التنفي
 ر عن أداء امليزانية.ستجري إدارته ضمن اعتمادات امليزانية والتعديالت فيها اليت يُفاد عنها من خالل التقاري

 
 التغيريات يف السلع واخلدمات

 
موارد بشـرية أخـرى مـن غـري املـوظفني (مثـل االستشـاريني)، والسـفر، وتكـاليف التشـغيل السلع واخلدمات تشمل  -7

ــــالغ  ــــا التضــــّخم املتصــــل هبــــذه البنــــود والب العامــــة، والعقــــود وغريهــــا مــــن التكــــاليف (مثــــل األاثث واملعــــدات). ويقــــّدر حالًي
ماليــني دوالر أمريكــي أو ز�دة  6.4، حبــدود 2021-2020ماليــني دوالر أمريكــي يف بــر�مج العمــل وامليزانيــة للفــرتة  7.5

يف املائة خالل فرتة السنتني. ويف حني تراجعت بدورها توقعات الـرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلك الصـادر عـن  1.1بنسبة 

                                                      
 2018التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة  FC175/4 Rev.1الوثيقة   3
4  2-ICSC/CIRC/GEN/02/2019 ICSC 60 
توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  - FC 178/7من الوثيقة  8الفقرة   5

 إىل اجلمعية العامة (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)
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 وحــدة حتــر�ت األيكونوميســت يف األشــهر الــيت أعقبــت صــدور وثيقــة بــر�مج العمــل وامليزانيــة، ال يــزال هــذا يشــّكل تقــديرًا
 1.1على التوايل) وإيطاليا ( 2021و 2020يف املائة يف عامي  2.3يف املائة و 4.3ة بتوقعات الوحدة للعامل (متحفظّا مقارنً 

 على التوايل). 2021و 2020يف املائة لعامي  3.1يف املائة و
 

 اخلالصة
 
ابلنظــر إىل العناصــر املــذكورة أعــاله، جيــري تعــديل التقــديرات اإلمجاليــة للــز�دة يف التكــاليف إىل األســفل مبقــدار  -8
 2ماليــــني دوالر أمريكــــي. ويتضــــمن اجلــــدول  4.14ماليــــني دوالر أمريكــــي إىل  8.19ماليــــني دوالر أمريكــــي مــــن  4.5

 . 2021-2020قدرة املنقحة يف التكاليف للفرتة ملخًصا عاًما عن الز�دات امل
 

(مباليــني  2021-2020: ملخــص عـن الــز�دات يف التكـاليف يف إطــار االعتمـادات الصــافية خـالل الفــرتة 2اجلـدول 
 الدوالرات األمريكية)

 

بر�مج العمل وامليزانية 
-2020املعدل للفرتة 
2021 

االعتمادات الصافية 
حبسب التكاليف يف 

2018-2019 

 التوزيع على
جمموع الز�دات  التضخم فرتة السنتني

 يف التكاليف

بر�مج العمل وامليزانية 
 املعدل للفرتة

2020-2021 
االعتمادات الصافية 
حبسب التكاليف يف 

2020-2021 

 النسبة املئوية
 لز�دة التكاليف

 (عن فرتة السنتني)

 أ÷و=د هـ=أ + د د=ب+ج ج ب أ 

       خدمات املوظفني -1

املرتبــــــــــات واالشــــــــــرتاكات يف صــــــــــندوق  -2
 املعاشات التقاعدية والبدالت

675.1 )10.6( 20.4 9.8 684.8 1.5% 

 %0.0 66.8 0.0 0.0 0.0 66.8 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة -3

 %1.3 751.6 9.8 20.4 )10.6( 741.9 جمموع خدمات املوظفني -4

 %1.1 419.5 4.6 4.6 0.0 414.9 جمموع السلع واخلدمات -5

 - 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 إلعادة التوزيع  -6

 %0.0 )170.9( 0.0 0.0 0.0 )170.9( إيرادات املنظمة واإليرادات األخرى -7

 %1.5 1,005.6 14.4 25.0 )10.6( 985.8 مستوى امليزانية لالعتمادات الصافية  -8

 


