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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها للقراراتإلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  

  
  )١٤٠/٤٨ت مالوثيقة ساسي للموظفين والئحة الموظفين (تعديالت النظام األ  :القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 أي وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنامج من حصيلة أي في بيان الرجاء  -١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج

  .ال ينطبق
إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢

والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة فــــي برنــــامج العمــــل  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم  المقررات اإلجرائيةعن  ١٤٠/٤٨م تتنبثق التعديالت الموصوفة فى الوثيقة 
بناًء  ٢٠١٥،١ ديسمبركانون األول/  ٢٣في  ذي تم اعتمادهال ٧٠/٢٤٤المتحدة في دورتها السبعين في القرار 

 اإلجرائيــة وعــن المقــررات ٢٠١٥،٢علـى التوصــيات المقدمــة مــن لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة فــي تقريرهــا لعــام 
المتوقــع أن تتخــذها الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الحاديــة والســبعين بنــاًء علــى التوصــيات المقدمــة مــن اللجنــة فــي 

  ٢٠١٦.٣ تقريرها لعام
اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ ( بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجزات مستهدفة الرجاء بيان   -٣

  ؟إضافية
إلعادة ترتيـب النظـام واختبـاره، مـن المتوقـع تنفيـذ القـرار علـى كشـوف المرتبـات في ضوء الوقت الالزم 

. ٢٠١٧كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١بـــأثر رجعـــي للنفـــاذ اعتبـــارًا مـــن  ٢٠١٧الشـــهرية لشـــهر أيـــار/ مـــايو 
 واالسـتحقاقات المتصـلة بهـاعناصر األجـر،  منقحة من مجموعة( ١القرار  شروعموسيطبق هذا على 

 وأجـررتـب فـي غيـر المصـنفة  المـوظفين فـي الوظـائفأجـور ( ٣ومشـروع القـرار ) فينومرتبات المـوظ
  المدير العام).

                                                      
كــانون الثــاني/  ١٦تــم االطــالع فــي ( http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244انظــر    ١

 .)٢٠١٧يناير 

 .)٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٦تم االطالع في ( http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdfانظر    ٢

 .)٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٦تم االطالع في ( http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdfانظر    ٣
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لمعينــين فــي ابالنســبة للمــوظفين  ٦٥بتنفيــذ تمديــد الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى ســن  وفيمــا يتعلــق
فســـــتدخل أو قبلـــــه، مـــــع األخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار حقـــــوقهم المكتســـــبة،  ٢٠١٤كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير  ١

  التعديالت ذات الصلة حيز النفاذ:
علـى  ٢مشـروع القـرار ( فـي هـذه الحالـة، ُيعـرض  ٢٠١٨كانون الثـاني/ ينـاير  ١اعتبارًا من   (أ)

 ؛المجلس التنفيذي العتماده)

( فـي هـذه الحالـة، ينبغـي بنـاًء  ٢٠١٨في تاريخ أخر، سيتم تحديده، بعد كانون الثاني/ يناير   (ب)
  ).٢روع القرار مشعلى ذلك تعديل 

  اآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية  باء:
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الثنائية الحالية  -١

 يرجى مالحظـة أن تكـاليف كشـوف المرتبـات عـادة مـا تخضـع لـبعض التغييـر نتيجـة تسـوية مقـر العمـل،
واالســـتحقاقات الخاصـــة بمـــنح التعلـــيم  مـــن حيـــث بـــدالت اإلعالـــة المتنـــوعين المـــوظفين ،أســـعار الصـــرف

ضــمن عوامــل أخــرى، بحيــث يــتم اســتيعاب هــذه التكــاليف اإلضــافية فــي ســياق التفاوتــات الكليــة لميزانيــة 
  .المرتبات

الثنائيــة الحاليــة بماليــين يرجــى بيــان مســتوى المــوارد المتاحــة لتمويــل تنفيــذ القــرار المقتــرح فــي   )١(
  الدوالرات األمريكية:

 ما مدى توافر الموارد لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ -

  انظر أدناه.

  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  انظر أدناه.

  
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

  ١التعويضات المنقحة الممنوحة للموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا، واالستحقاقات ذات الصلةحزمة 
  

جميــع علــى نطــاق  فيلافــي التكــالســنوية وفــورات أن مجمــوع ال ٢٠١٥لعــام قــدرت اللجنــة فــي تقريرهــا 
مليـون دوالر أمريكــي (خفــض فــي  ١١٣,٢يبلــغ المنظمـات المشــاركة فــي النظــام الموحـد لألمــم المتحــدة 

الجمعيــــة العامــــة لألمــــم  قــــرار). ومــــع ذلــــك، يــــنص ٪٣و ٪٢تكــــاليف المــــوظفين بنســــبة تتــــراوح بــــين 
ســيما ، وال٢٠١٥فــي تقريــر اللجنــة لعــام  علــى زيــادات فــي االســتحقاقات غيــر واردة ٧٠/٢٤٤ المتحــدة

بــد مــن تعــديل توقعــات اللجنــة فــي ونتيجــة لــذلك، المــن صــافي األجــر.  ٪٦بــدل الوالــد الوحيــد بنســبة 
خاضـعة للتغييـر فيمـا يخـص  تقريـر اللجنـةفـإن األرقـام الـواردة فـي الوقت المناسب. وعالوة علـى ذلـك، 

  .أعداد الموظفين

                                                      
  .٣٣و ٣٢، الفقرتان ١٤٠/٤٨م تانظر الوثيقة    ١
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نظم تخطــيط لــ تحســيناتفــي شــكل  تكــاليف التنفيــذوجــدير بالــذكر أنــه لــن تتحقــق وفــورات فوريــة بســبب 
 والتكـــاليف االنتقاليـــة(تنـــاهز قيمتهـــا مليـــوني دوالر أمريكـــي بالنســـبة إلـــى المنظمـــة)  مـــوارد المؤسســـيةال

علـــى ذلـــك، فـــإن الوفـــورات فـــي التكـــاليف الناشـــئة عـــن إدخـــال  باســـتحقاقات المـــوظفين. وبنـــاءً المرتبطـــة 
مـنح التعلـيم  وخفـض تكـاليف بـين الزيـادات فـي الـدرجات ضـمن الرتبـة الوظيفيـة التـواترالتغييـرات علـى 

فيمـا يتصـل بالمصـروفات المسـموح بهـا األقـل وبــدالت السـفر واإلقامـة فـي المـدارس الداخليـة المحــدودة 
وعلى الرغم من أن المنظمة تتوقـع مالحظـة الفوائـد مـن حيـث تعزيـز لن تتحقق إال في األجل الطويل. 

(التـي يسـتغرق تطبيقهـا خمـس سـنوات الفعالية والبساطة في إدارة االسـتحقاقات، فـإن التـدابير االنتقاليـة 
فــي بعــض الحــاالت) المتخــذة لتفــادي التــأثير الضــار فــي المــوظفين عنــد إدخــال التغييــرات ســتؤدي إلــى 

  تعقيد إداري في نظام كشوف المرتبات خالل عدة سنوات.
  

 لمـوظفين المعينـينلسـنة بالنسـبة  ٦٥التعديالت المتعلقة بتمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى 
  ١أو قبله ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١في 

  
حيـث  وظفين العـاملين علـى الميزانيـة مـنلمـلسـنة  ٦٥تمديد السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة إلـى  سيؤثر
 للثنائيـةإعادة تنظيم هيكل الموظفين بالمنظمة ليكون أكثر فعالية مـن حيـث التكـاليف. وبالنسـبة  تأخير
 ٢٠١٨عــام موظفــًا فــي  ١٨٢، ســيتقاعد الخدمــةإلنهــاء  ، فوفقــًا للســن اإللزامــي الحــالي٢٠١٩-٢٠١٨
فـــــي  ٪٥١مـــــن إجمـــــالي عـــــدد المـــــوظفين مـــــنهم  ٪٩,٥أي مـــــا يمثـــــل  ٢٠١٩فـــــي عـــــام  ١٨٧ونحـــــو 

  .ممن يعملون في الفئة الفنية والفئات العليا ٢٠١٩في عام  ٪٤٢و ٢٠١٨ عام
  

أن  ٢٠١٦ عــامو  ٢٠١٥وعــام  ٢٠١٤فــي عــام  لتعاقــب المــوظفينوتظهــر عمليــات التخطــيط الســنوية 
لها الموظفـون المتقاعـدون تـم التخطـيط إللغائهـا. مـع احتمـال أن يظـل من الوظـائف التـي يشـغ ٪١٢,٨

في الوظـائف الموظفين  إما باإلبقاء على وقد تقوم المنظمة، ٦٥حتى سن  يعملونالموظفون الحاليون 
مـن دفع المسـتحقات العاليـة التكلفـة (، أو في حالة الغاء الوظائف مع ذلـك، بـأللغيتتقاعدهم  لوال التي

فتــرة إعــادة االنتــداب، وفتــرة اإلشــعار وتعــويض إنهــاء الخدمــة) التــي كــانوا سيحصــلون عليهــا فــي قبيــل 
  .٦٢أو  ٦٠حالة تقاعدهم في سن 

  
ماليـين  ١٠و ٩مـا يتـراوح بتكـاليف إضـافية للمنظمـة تتـراوح بـين تقدر التكـاليف الكليـة لهـذه التغييـرات ب

  :على أساس دوالر أمريكي
الموظــف الــذي كــان ســيتقاعد مقارنــة بــالموظف األصــغر ســنًا والــذي كــان أعلــى مرتــب لدرجــة   )١(

  ؛سيعين ليحل محله
تقدير للتكاليف اإلضـافية إلنهـاء خدمـة المـوظفين الـذين يختـارون البقـاء وُتلغـى مناصـبهم فـي   )٢(

إلــى  ٣وقــت الحــق ويعمــل أكبــر عــدد مــنهم فــي إطــار المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال (مــن 
ماليــين دوالر أمريكــي مــن التكــاليف اإلضــافية). ومــع  ١٠إلــى  ٩ماليــين دوالر أمريكــي مــن أصــل  ٤

  ذلك، من المحتمل تأثر بعض البرامج األخرى أيضًا نظرًا إلى التوقعات المالية اإلجمالية).
  

ي تجديد حيوية القوى العاملة. ويشغل موظفـون مـن المتوقـع تقاعـدهم فـوستكون هناك أيضًا آثار على 
العديد من الوظائف في الوقت الحالي ويمكن تخفـيض رتبـة الوظـائف فـي السـنوات التاليـة  ٢٠١٨عام 

  مما يتيح فرصًا إضافية أكثر مردودية للتوظيف على مستوى المبتدئين.
                                                      

 .٥٦-٥٣و ٥١، الفقرات ١٤٠/٤٨م تانظر الوثيقة    ١
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أن  ٢٠١٤١والحظــت اللجنــة إذ قــدمت توصــيتها إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي تقريرهــا لعــام 
ســنة بالنســبة إلــى المــوظفين العــاملين أمــر ســيكون لــه أثــر  ٦٥اميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى اإللز رفــع الســن 

وبعبـارة أخـرى، لـن الخدمـة.  انتهـاء بعـد الصـحي بالتـأمينإيجـابي متمثـل فـي احتـواء الخصـوم المتعلقـة 
الخدمـة. انتهـاء  بعـد الصـحي أمينبالتـ خصـومًا متعلقـةيسـتتبع إبقـاء المـوظفين فـي الخدمـة لمـدة أطـول 

المنظمة المقـدرة فـي األجـل الطويـل والتمويـل  خصومصعب تقدير اآلثار على يوفيما يخص المنظمة، 
الخدمة. فمن جهة، هناك أثر إيجابي لرفع السـن اإللزاميـة ألن انتهاء  بعد الصحي بالنسبة إلى التأمين

اشــتراكات إضــافية بم النظــا مّدونالمــوظفين العــاملين لمــدة ثــالث ســنوات أو خمــس ســنوات إضــافية ســي
بعـض فإن (تتحمل المنظمة ثلثي تكاليف النظام بينما يدفع الموظفون ثلث تكاليفه). ومن جهة أخرى، 

سنة أو  ٥٤سنة أو  ٥٣الموظفين الملتحقين بالمنظمة في وقت متأخر من مسارهم المهني (لدى بلوغ 
 لعشــر ســنوات الــدنيا مــن الخدمــةفتــرة اوغيــر المتوقــع بلــوغهم ســنة مــن العمــر علــى ســبيل المثــال)  ٥٥

مما  في الوقت الحالي هذا النظام مؤهلين لالستفادة منليكتسبوا أهلية االستفادة من النظام سيصبحون 
وستعتمد اآلثار الفعلية على الموظفين الذين يختارون تمديد سـن تقاعـدهم ة. سلبي ةر مالياثيسفر عن آ

خبــراء اكتواريــون مســتقلون دهم فــي المنظمــة. وســيتولى فتــرة خــدمتهم الســابقة لتقاعــعلــى ســنة و  ٦٥إلــى 
 تقيــيم الوضــع ويقــدمون افتراضــات بشــأن هــذه المتغيــرات وغيرهــا مــن المتغيــرات المــؤثرة فــي التــأمين

  الخدمة.انتهاء  بعد الصحي
  

صــندوق المعاشــات التقاعديــة فــي وقــد يكــون الوضــع ممــاثًال بالنســبة إلــى مصــادر الخصــوم واإليــرادات 
للمعادلــة بــين فتــرة الخدمــة األطــول واإليــرادات اإلضــافية بزيــادة مــدفوعات المعاشــات التقاعديــة نتيجــة 

الناشــئة عــن اشــتراكات المعاشــات التقاعديــة المســتحقة الـــدفع لمــدة ثــالث ســنوات إضــافية التــي تعتمـــد 
  ل ثلثيها.مجددًا على الموظفين لتمويل ثلثها وعلى المنظمة لتموي

  (عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  ).١(١انظر اإلجابة 

ــة   -٣ ــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــات المســتقبلية بعــد الثنائي ــد الل ــدرة،  -(عن ــة المق المتطلبــات الميزني
  بماليين الدوالرات األمريكية

  ).١(١انظر اإلجابة 
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