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 املالية جلنة
 بعد املائةثمانون الالدورة 

 2020 أاير/مايو 22-18روما، 

  املشرتك الصندوق وجملس الدولية املدنية اخلدمة جلنة وقرارات توصيات
  العامة اجلمعية إىل املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات

 (والبدالت املرتبات جداول يف التغيريات ذلك يف مبا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 
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 وجزامل
 
 اخلدمة جلنة نشتتتتتتتتتتطةأ يفليت حدثت مؤخرًا ا املستتتتتتتتتتتجد ات على اللجنة إطالعيف  الوثيقة هذهمن  غرضيتمثل ال 

  طرأت اليت التغيرياتو  املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشتتتتتتتتتتات املشتتتتتتتتتت   الصتتتتتتتتتتندو  وجملس الدولية املدنية
 .العامة اخلدمات وفئة العليا والفئات الفنية الفئة موظفي ارية علىسلا دمةخلا شروط على

 
 جلنة املاليةالتوجيهات املطلوبة من 

 
  الوثيقة هذه مبضمونا مً عل خذاأل إىل مدعوة املالية جلنةإن. 
 

 مسودة املشورة
 
 الصتتتتتتندو  وجملس الدولية املدنية اخلدمة جلنة أنشتتتتتتطة يف مؤخرًا حدثت اليت ابملستتتتتتتجد ات علماً  جنةالل أخذت 

 .املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املش  
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 الدولية املدنية اخلدمة جلنة
 
 القرار ،(2019 األول كانون/ديستتتتتتتتتتتتتتمر) والستتتتتتتتتتتتتتبعن الرابعة دورهتا يف ،املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت -1

 املوح د املتحدة األمم نظام بشتتتتأنابء  74/255 القرارو تستتتتوية مقر العمل ملراكز العمل  اتمضتتتتاعف بشتتتتأنألف  74/255
 .2019 لعام الدولية املدنية اخلدمة جلنة تقريرين انصب تركيزمها على ذلال
 
 الدولية املدنية اخلدمة جلنةالصالحية اليت تتمتع هبا  ألف، 74/255 قرارهايف  ،من جديد العامة جلمعيةوأكدت ا -2
 . للجنة األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي النظام من( ج) 11 املادة مبوجب العمل راكزمل العمل مقر تستتتتتتتتتتتوية اتمضتتتتتتتتتتتاعف وضتتتتتتتتتتتع واصتتتتتتتتتتتلةمل

 لعام العمل مقر تستتتتتتتتتتوية نتائج تطبيق يفحيال أوجه عدم االتستتتتتتتتتتا   قلقها عن العامة اجلمعية أعربت الستتتتتتتتتتيا ، هذا ويف
مبا  ،اللجنة معتعاوًًن اتًما  تعاونأن ت على املتحدة لألمم داملوح   النظام يف األعضتتتتتتتتتتتتتتاء املنظمات توحث   جنيف يف 2016
 وإعادة توحيده. العمل مقر تسوية نظاملاالتسا  إعادة  ، من أجلاألساسي نظامها معيتفق 
 

  الفنية الفئة وموظف) املوظفنيفئيت السارية على  دمةاخل شروط
 (العامة اخلدمات وفئة العليا والفئات

 
 تقييم األداء

 
 أجل من األداء وإدارة لتقييم التوجيهية واملبادئ العامة ملبادئاملنظمات على مواصلة التقي د اب العامة اجلمعيةحثت  -3

 التالية: العناصر، واليت تشمل األداء مستوايت خمتلف تقدير
 

 األداء؛ تقييم مبدأ 
 ذلك يف مبا ، واملكافآت التقدير برامج إطار: 

 املكافآت النقدية وغري النقدية؛ (1)
 ؛والتعامل مع حاالت التقصري يف األداء (2)

 للمديرين تدرييب رًنمجعام ل ططخم 
 

  العليا والفئات الفنية الفئةي موظفالسارية على  دمةاخل شروط
 

 الدنيا/األساسية املرتبات جدول
 
 ابلنستتتتتتتتتتتتتبة الدنيا /األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية املرتبات جدول على املائة يف 1.21 بنستتتتتتتتتتتتتبة تعديل على العامة اجلمعية وافقت -4

 األساسي املرتب بزايدة التعديل هذا وينف ذ. 2020 الثاين كانون/يناير 1 من اعتباراً  ،العليا والفئات الفنية الفئة موظفيإىل 
  .قبوضامل الصايفا يؤدي إىل عدم حدوث أي تغيري يف األجر م   العمل، مقر تسوية ُمضاعف نقاطمعادل يف  ضيفختو 
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 أن مدفوعات انتهاء اخلدمة ترتبط جبدول املرتبات األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية/الدنيا وليس بتستتتتتتتتتتتتتتوية مقر العمل، إىل ونظراً  -5
 ملنظمة بنحوإىل اوتقدر اآلاثر املالية هلذا التغيري ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة  األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية/الدنيا هلا  اثر مالية.فإن زايدة جدول املرتبات 

يف املائة من اآلاثر  7، وهو ما ميثل اخلدمة انتهاء مدفوعاتما يتعلق جبدول  ، يف2020دوالر أمريكي لستتتتتتتتتتتتتتنة  37 800
 .دوالر أمريكي 540 000املالية على نطا  املنظومة واملقدرة بنحو 

 
 اهلامش تطور

 
 النستتيب الفر  وهو الصتتايف، األجر هامش عن العامة اجلمعية إببالغ ،دائم تكليف على بناءً  ستتنوايً، اللجنة تقوم -6
 يشغلون الذين للموظفن الصايف واألجر نيويور  يف العليا والفئات الفنية الفئة من املتحدة األمم ملوظفي الصايف األجر بن

 ستتتتتتتتتنوايً  اللجنة تتعقب الغرض، وهلذا. العاصتتتتتتتتتمة واشتتتتتتتتتنطن يف املتحدة للوالايت االحتادية املدنية اخلدمة يف ماثلة وظائف
 للوالايت االحتادية املدنية واخلدمة الدولية املدنية اخلدمة من كل    يف املدفوعة األجور مستتتتتتتتتتتتتتتوايت يف احلاصتتتتتتتتتتتتتتلة التغيريات
 .املتحدة

 
 الوستتتتتتتتتتتتط نقطة يناهز مستتتتتتتتتتتتتوى عند الوقت من لف ةظل ستتتتتتتتتتتتي اهلامش أن فهمهاجمدًدا  العامة اجلمعيةدت ك  أو  -7

  تفعيل نظام تستتتتتتتتتتتتوية مقر العملب املناستتتتتتتتتتتتب اإلجراء اللجنةبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن تت ذ  بقرارها وذك رت ،115 البالغة املستتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتوبة

  .117 أو 113إذا ما انتهكت مستوايت نقطة بدء اهلامش البالغة 
 
 .113.4 بلغ 2019 التقوميية للسنة اهلامش أبن اعلمً  العامة اجلمعيةخذت أو  -8
 

 منحة التعليم
 
 املقطوع اإلمجايل واملبلغالتنازيل  الستتتتتتتتتداد جدول بشتتتتتتتتتأن اللجنة توصتتتتتتتتتيات يف نظرها إرجاء العامة اجلمعية رتقر   -9

 اًل مفصتتت   ااستتتتعراضتتتً ، 2020 لعام القادم الستتتنوي تقريرها يف ،تقدم أن اللجنةمن  وطلبت مقابل مصتتتاريف اإلقامة الداخلية
  .أسرة لكل أقصى مبلغ مراعاة مع ،مقابل مصاريف اإلقامة الداخلية املقطوعاإلمجايل  املبلغايت ومستو  جلدول

 
 بدل املشقة

 
  ااعتبارً  املائة يف 2 بنستتتتتتتتتبة املشتتتتتتتتتقة بدل مبلغ بزايدة الدولية املدنية اخلدمة جلنة بقرار اعلمً  العامة جلمعيةخذت اأ -10

 .2020 الثاين كانون  /يناير 1 من
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 :هو على النحو اآليت (املتحدة الوالايت بدوالرات السنوية املبالغ) املنقح املشقة وبدل -11
 

 وما فو ( 1-)مد (5-وف 4-)ف (3-إىل ف 1-)ف ركز العملاخلاصة مبفئة املشقة 
 - - - ألف
 300 8 110 7 930 5 ابء

 410 15 040 13 680 10 جيم

 960 18 610 16 230 14 دال

 720 23 340 21 790 17 هاء

 

 حافر التنقل
 

 دوالر 6 700مببلغ  التنقل حلافز األدىن احلد   بتحديد الدولية املدنية اخلدمة جلنة بقرار اعلمً  العامة اجلمعيةخذت أ -12
 .2020 الثانري كانونيناير/ 1 من ااعتبارً  ،وايً سن( أمريكي دوالر 6 500 السابق األدىن احلدكان ) أمريكي

 
 وفعاليته التنقل وافزحل احلايل رًنمجال من للغرض شاماًل  ااستعراضً أن جتري  على اللجنة العامة اجلمعية وحثت -13

 لعام تقريرها يف الستعراضا نتائجمعلومات مفصلة عن  تقدمأن و  امليدانية العمل مراكز إىل املوظفن تنقلل اتشجيعً  وكفاءته
2021. 

 
 بديلةال تدابريال تطبيق يف النظر علىاملوحد  املتحدة ألمما نظاماملنظمات املشاركة يف  العامة اجلمعية شجعتو  -14

 .املوظفن تنقل لتعزيز املالية، غري احلوافز ذلك يف مبا املوظفن، تنقل لتحفيز
 

 (:املتحدة الوالايت بدوالرات السنوية املبالغ)اآليت ك  هي التنقل حلافز اجلديدة واملبالغ -15
 

 وما فو ( 1-)مد (5-وف 4-)ف (3-إىل ف 1-)ف عدد االنتداابت
 050 10 375 8 700 6 3 إىل 2

 563 12 469 10 375 8 6 إىل  4

7 + 10 050 12 563 15 075 

 
  ابلنسبة املاليةاثر اآل تقد ر املائة، يف 3 بنسبة التنقل حافز وارتفاع املائة يف 2 بنسبة املشقة بدل زايدةمع و  -16

  .البندين ذينهل سنوايً  أمريكي دوالر 126 500 حوايلإمجايل قدره  مببلغ نظمةامل إىل
 

 املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق جملس
 

 نريويب، كينيا. يف 2019 متوز/يوليو يف نوالستسادسة الته دور  الصندو  جملس عقد -17
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 :كما يلي  الصندو  جملسا هلاوتتتناليت  سيةتتالرئي ودتتالبنكانت و  -18
 

 للصتتتتندو  والثالثن اخلامس االكتواري التقومي بتقييم املتعلقة واالف اضتتتتات املنهجيةها في مبا االكتوارية، املستتتتائل 
 ؛2019 األول كانون/ديسمر 31 حىت

  أداءعن  لصتتتتتندو أصتتتتتول ا ستتتتتتثماراملعين اب العام األمن مثل تقرير ذلك يف مبا الصتتتتتندو ، استتتتتتثمارات إدارةو 
 ؛االستثمارات جلنةيف  عضويةالو  ،2018 األول كانونديسمر/ 31 يفاملنتهية  واحدةال سنةال لف ة االستثمار

  واخلصوم؛ األصول إدارة ودراسة واخلصوم األصولرصد  جلنة تقاريرو 

  ألممالتابع ل الداخلية الرقابة خدمات ومكتب احلستتتتتتتتتتتتتتاابت مراجعي وجملس احلستتتتتتتتتتتتتتاابت مراجعة جلنة تقاريرو 
 ؛املتحدة

  ؛2020 لعام امليزانية تقديراتو 

  اإلداريالنظام و  األستتتاستتتي النظامما ي تب عليه من تغيريات يف ما خيص و  حلوكمةالفريق العامل املعين اب تقريرو 
 للصندو ؛

 التقاعدية املعاشات استحقاقات مدير/التنفيذي الرئيس عينوت. 
 

 العامة اجلمعية ىعل ُعرضتتتت واليت والستتتتن الستتتادستتتة دورته يف اجمللس اختذها اليت والقرارات التوصتتتيات بن منو  -19
 عشتتر، احلادي املرفق الثاين، اجلزء) للصتتندو  اإلداري والنظام األستتاستتي النظام على تعديالتال ،بعد ذلك عليها ووافقت
 الرئيسمن  كل    أدوار فصتتتتتتتتتتتتتتلإبراز  منتاستتتتتتتتتتتتتتب بشتتتتتتتتتتتتتتكتلكي يتم ل( التوايل على للعلم، عشتتتتتتتتتتتتتتر، الثتاين واملرفق للموافقتة،
 .اجمللس وأمن التقاعدية املعاشات استحقاقات مدير/التنفيذي

 
 األستتتتتتاستتتتتتي النظام من( أ) 7 للمادةطبًقا  املتحدة، لألمم العام األمن اآلراء، بتوافق ،الصتتتتتتندو  جملسأوصتتتتتتى و  -20

 وقت ويف. ستتتنوات مخس لف ة للصتتتندو  التقاعدية املعاشتتتات استتتتحقاقات مدير/جديد تنفيذي رئيس بتعين للصتتتندو ،
 كندا،ة من  مواطن ،Rosemarie McClean الستتتتتيدة املتحدة لألمم العام األمن عن   ،2019  ب/أغستتتتتطس يف الحق،
 .املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املش   للصندو  التقاعدية املعاشات إلدارة ةتنفيذي ةكرئيس

 
 2019 تشتتتتتتتترين الثاين/نوفمر يف اجتماعن التقاعدية املعاشتتتتتتتتات جمللس لتابعةمراجعة احلستتتتتتتتاابت ا جلنة عقدتو  -21

 احلساابت راجعةاملتعلقة مب واخلارجية السابقة الداخلية والتوصيات النهائيةختصاصات اال واستعرضت 2020 شباط/وفراير
 .2020 لعام العمل طةوضعت الصيغة النهائية خلو اليت مل تنفذ بعد 

 


