
  ١إضافة  ١٤١/١١تم   المجلس التنفيذي    
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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها للقراراتإلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
  
  

  
  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 سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج

  :٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة عشر الثاني العام العمل برنامج من حصيلةال
  .توجدال 
  :٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرجال

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

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

العامـة لألمـم المتحـدة فـي ي اتخذته الجمعية الذ القرارعن  ١٤١/١١م تتنبثق التعديالت الموصوفة فى الوثيقة 
بنـــاًء علـــى  ٢٠١٥،١ كـــانون األول/ ديســـمبر ٢٣فـــي  ذي تـــم اعتمـــادهالـــ ٧٠/٢٤٤دورتهـــا الســـبعين فـــي القـــرار 

   ٢٠١٥.٢التوصيات المقدمة من لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها لعام 

                                                      
 .)٢٠١٧ أيار/ مايو ١٠في تم االطالع ( http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244انظر    ١

 .)٢٠١٧ أيار/ مايو ١٠تم االطالع في ( http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdfانظر    ٢
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فيما يتعلق بأية منجزات مستهدفة الشهور) ببالسنوات أو اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
  .إضافية

سـنة بالنسـبة إلـى المـوظفين  ٦٥ستدخل التعديالت المتصلة بتمديد السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة إلـى 
 حيــز ،المكتســبة هممــع مراعــاة حقــوق، أو قبــل هــذا التــاريخ ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١المعينــين فــي 

  النفاذ اعتبارًا من أي من التاريخين التاليين:
مشــــروع ســــُيدعى المجلــــس فــــي هــــذه الحالــــة إلــــى اعتمــــاد ( ٢٠١٨كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١  (أ)

 ؛)١ القرار

مشــــروع (ســــُيدعى المجلــــس فــــي هــــذه الحالــــة إلــــى اعتمــــاد  ٢٠٢٠كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١  (ب)
  .)٢ القرار

  اآلثار الميزنية   باء:
   :بماليين الدوالرات األمريكيةلتنفيذ القرار في حال اعتماده التكلفة اإلجمالية المقدرة   -١

ماليــين دوالر  ١٠إضــافية تنــاهز قيمتهــا  تزامــاتالأن تتحمــل المنظمــة  مكــني، ١فــي حــال اعتمــاد القــرار 
  ).٣(انظر الفرع  ٢٠١٩-٢٠١٨لثنائية في اأمريكي 

  :بماليين الدوالرات األمريكيةة الحالية يفي الثنائالمتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة   أ-٢
  .ال تترتب أي آثار ميزنية للثنائية الحالية

  يرجى بيان مستوى الموارد المتاحة في الثنائية الحالية:  ب-٢

ــة لتمويــل  - ــة الحالي ــوافر المــوارد فــي الثنائي ــذ مــا مــدى ت ــين  اعتمــادهفــي حــال القــرار تنفي بمالي
 الدوالرات األمريكية؟

  ال ينطبق.

  ما مقدار ثغرة التمويل بماليين الدوالرات األمريكية؟  -
  ال ينطبق.

  
ــر المتاحــة بعــد،   - ــدرة، غي ــين و مــا هــي المــوارد المق التــي ستســاعد فــي ســد ثغــرة التمويــل بمالي

   الدوالرات األمريكية؟
  ال ينطبق.

(عنـد اللـزوم) بماليـين الـدوالرات  ٢٠١٩-٢٠١٨فـي الثنائيـة اإلضـافية المقـدرة  المتطلبات الميزنية  -٣
  :األمريكية

ســـنة بالنســـبة إلـــى المـــوظفين المعينـــين فـــي  ٦٥الســـن اإللزاميـــة إلنهـــاء الخدمـــة إلـــى ســـينطوي تمديـــد 
إعــادة مواءمــة علــى آثــار ميزنيــة مــن حيــث تــأخير  أو قبــل هــذا التــاريخ ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١

  هيكل موظفي المنظمة ليكون أكثر فعالية من حيث التكاليف.
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  :٢بالنسبة إلى القرار 
موظفـًا مـن مـوظفي الفئـة الفنيـة  ١٦٤( ٢٠١٩و ٢٠١٨موظفـًا فـي عـامي  ٣٥٩نظرًا إلى توقـع تقاعـد 

موظفًا فنيًا وطنيًا) فـيمكن للمنظمـة  ٤٤موظفًا من موظفي فئة الخدمات العامة و ١٥١والفئات العليا و
ـــد لمـــدة ســـنتين أن  ـــأخير التمدي ـــاهز قيمتهـــا تتفـــادى التزامـــات إضـــافية فـــي حـــال ت ماليـــين دوالر  ١٠تن

  استنادًا إلى ما يلي: ٢٠١٩-٢٠١٨في الثنائية  أمريكي

تقــدير للتكــاليف اإلضــافية لإلنهــاء النظــامي لخدمــة المــوظفين الــذين يختــارون البقــاء  )١(
نهم فـي إطـار المبـادرة العالميـة الستئصـال وُتلغى مناصبهم في وقت الحق ويعمـل أكبـر عـدد مـ

ماليـين دوالر أمريكـي  ١٠ماليين دوالر أمريكـي مـن أصـل حـوالي  ٤إلى  ٣شلل األطفال (من 
مــن التكــاليف اإلضــافية). ومــع ذلــك، مــن المحتمــل تــأثر بعــض بــرامج المنظمــة األخــرى أيضــًا 

 نظرًا إلى التوقعات المالية اإلجمالية)؛

درجة الموظفين الذين يتوقع تقاعدهم مقارنـة بـالموظفين األصـغر  أعلى مرتب لرتبة/ )٢(
المـوظفين المتوقـع تقاعـدهم فـي عـامي مـن  ٪٥١وصـل (سنًا الذين يتوقع تعيينهم ليحلوا محلهم 

 )؛أعلى درجة في رتبهمإلى  ٢٠١٩و ٢٠١٨

العديـد مـن الوظـائف التـي يشـغلها فـي الوقـت الحـالي موظفـون إمكانية تخفيض رتبـة  )٣(
وفـــي الســـنوات التاليـــة ممـــا يتـــيح فرصـــًا إضـــافية أكثـــر  ٢٠١٨ وقـــع تقاعـــدهم فـــي عـــاممـــن المت

 مردودية للتوظيف على مستوى المبتدئين؛

من الوفاء  ٢٠١٩و ٢٠١٨من الموظفين المتوقع تقاعدهم في عامي  ٪١٢,٥تمكن  )٤(
ممـا يزيـد  الخدمـةانتهـاء  بعـد الصـحي التـأمينسـنوات لالسـتفادة مـن  ١٠بشـرط األهليـة طـوال 

  .التزامات المنظمة التي كان من الممكن تفاديها بخالف ذلك

يبــدو أن أثــر التمديــد ، الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدةوفيمــا يتعلــق ب
ـــادة  مـــن المتوقـــع :يترتـــب علـــى أي تكـــاليف ال نتيجـــة لفتـــرة الخدمـــة مـــدفوعات المعاشـــات التقاعديـــة زي

يســـمح بـــالتعويض عـــن اإليـــرادات اإلضـــافية الناشـــئة عـــن اشـــتراكات المعاشـــات التقاعديـــة ممـــا األطـــول 
المســتحقة الــدفع لمــدة ثــالث ســنوات إضــافية التــي تعتمــد علــى المــوظفين لتمويــل ثلثهــا وعلــى المنظمــة 

  .لتمويل ثلثيها

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدرج ذلك في الميزانية البرمجية المقترحة 

  ال ينطبق.

   :بماليين الدوالرات األمريكية(عند اللزوم)  المقبلةالثنائيات في الميزنية اإلضافية المقدرة  المتطلبات  -٤
  .٣انظر الفرع 

  
  

=     =     =  


