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 تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السن اإللزامية إلنهاء الخدمة

 السياق -أوال
 70/244،1القرار  2015تانون األول /ديسمبرف: المعقودة اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة ف: دورتها السبعين  -1

من السن اإللزامية إلنهاء خدمة  ألمم المتحدةلنظام الموحد المنظمات المشارتة ف: ال بموجبه أن ترفع قررت الذي
المتتسبة. وسيدخل لموظفين احقوق مراعاة مع  ،سنة 65إلى  2014 يناير/تانون الثان: 1قبل ُعين من الموظفين 

. ويستند القرار إلى تقرير وتوصيات لجنة الخدمة 2018 يناير/تانون الثان: 1هذا القرار حيز التنفيذ ف: موعد أقصاه 
 2015.2المدنية الدولية لعام 

 يناير/تانون الثان: 1يحتفظ الموظفون المعينون قبل  ،70/244لحقوق المتتسبة المشار إليها ف: القرار ا لتطبيقو  -2
ف: سن التقاعد العادية  ،فيما يتعلق باستحقاقاتهم التقاعدية جزاءدون أي أثر سلب: أو  ،بالحق ف: التقاعد 2014

 للصندوق المشترك للمعاشاتالنظام المال: والقواعد المالية  دون تغيير ف: ت: ظلتال - سنة( 62أو  60السارية )
 سنة. 65 سنو  ةهم العاديأو بين سن تقاعد -التقاعدية لموظف: األمم المتحدة 

وبالتال: فهو غير ملزم ، لجنة الخدمة المدنية الدوليةل :، عدم االلتزام بالنظام األساسإنشائهوقرر الصندوق، عند  -3
تأسيس الصندوق وسياسة الموارد استنادا إلى الصالحيات المخولة للرئيس بموجب اتفاقية غير أنه بتوصياتها.  اقانون

السن اإللزامية  رفععلى  2016أبريل/نيسان  25ف: وافق الرئيس  ،لجنة اإلدارة التنفيذية للصندوق تأييد منوبالبشرية 
هذه الموافقة بشرط تحديد موعد التنفيذ ف:  وجاءتلجميع الموظفين ف: الصندوق.  سنة 65 ليصبح إلنهاء الخدمة
الحادي عشر لموارد الصندوق وبما يحقق أفضل  دالمالية لفترة التجديوالموارد الموظفين  منالموارد سياق تخطيط 

من  اعتباراسنة  65 إلىالخدمة  السن اإللزامية إلنهاء رفعقرر الرئيس  ،2018 مارس/آذار 1ف: و مصالح الصندوق. 
 .2020 يناير/تانون الثان: 1

 الخلفية-ثانيا
: يمتن تالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظف: األمم المتحدة ال ا: يحددهتالسن ال :للتقاعد ه العادية السن -4

لنظام المال: والقواعد المالية لوفقا  التاملالمتتسبة باستحقاقات التقاعد  عندها والحصول علىللموظفين التقاعد 
 :تما يل:حاليا المحددة  للتقاعد العاديةالسن و . التقاعدية لموظف: األمم المتحدةللصندوق المشترك للمعاشات 

 60 ف: الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظف: األمم المتحدة  مبدأت مشارتته للموظفين الذينبالنسبة  سنة
 ؛1990 يناير/تانون الثان: 1أو استؤنفت قبل 

 62  التقاعدية لموظف: األمم المتحدة أو شات ف: الصندوق المشترك للمعا مبدأت مشارتته للموظفين الذينبالنسبة
 ؛2014 يناير/تانون الثان: 1قبل لتن و أو بعد ذلك  1990 يناير/تانون الثان: 1استؤنفت ف: 

 65  التقاعدية لموظف: األمم المتحدة ف: الصندوق المشترك للمعاشات  مبدأت مشارتته للموظفين الذينبالنسبة سنة
 .ذلك أو بعد 2014 الثان:يناير/تانون  1أو استؤنفت ف: 

                                                      
1
 https://undocs.org/A/RES/70/244 انظر  

2
 http://undocs.org/A/70/30 انظر  
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ساهم تون يالسن العادية للتقاعد أو أعلى و  :ه إنهاء الخدمةتون سنه عند تالذي  للمشتركالتقاعد  استحقاقاتدفع تُ و  -5
 خمس سنوات أو أتثر. ف: الصندوق لمدة

ف:  الموظفبعدها بال يجوز االحتفاظ الت: و  ،تل منظمة ا: تحددهتالسن ال ه:السن اإللزامية إلنهاء الخدمة و  -6
 ما لم يقرر رئيس المنظمة خالف ذلك. ،الخدمة الفعلية

السن اإللزامية إلنهاء تتون  وال ينبغ: أن. السن اإللزامية إلنهاء الخدمةنفس للتقاعد  العاديةالسن عادة ما تتون و  -7
التامل عند  يلتقاعدا معاشهألن هذا يعن: أن الموظف قد ال يستفيد من  ،أبدا للتقاعد العاديةالسن أقل من  الخدمة
ذا استمرالمنظمة.  ترك  .تتراتمالمعاش التقاعدي  تظل استحقاقات ،للتقاعد العاديةالسن بعد الموظف ف: الخدمة  وا 

ف: جزء منها لجميع الموظفين  65إلى  برفع السن اإللزامية للتقاعدلجنة الخدمة المدنية الدولية  توصيةوجاءت  -8
عند  : يمتن لألشخاص التقاعدتالحتومات الوطنية والمنظمات الدولية لرفع السن الاستجابة لالتجاهات ف: تل من 

تناولت اللجنة أيضا  ،وقع. وباإلضافة إلى ذلكالمت العمرذلك مع استمرار ارتفاع متوسط ومواصلة القيام ب ،بلوغها
أو إعادة تعيين الموظفين  يةهم العادممارسة المنظمات المتمثلة ف: تمديد تعيين الموظفين إلى ما بعد سن تقاعد

 السابقين الذين تقاعدوا.

 -جميع الموظفين من طلب لن يُ  أنهيعن: بالنسبة للموظفين العاملين  65إلى  السن اإللزامية إلنهاء الخدمة رفعو  -9
الصندوق ف: خدمة الالتقاعد من  -سواء تانوا ف: الفئة الفنية الدولية أو الفئة الفنية الوطنية أو فئة الخدمات العامة 

للتقاعد  العاديةالسن  تأي ما يصل إلى ثالث سنوات إضافية إذا تان ،سنة 65حتى يصلوا إلى السن على أساس 
ولن  سنة. 60 ف: حالتهمللتقاعد  العاديةالسن  تأو ما يصل إلى خمس سنوات إضافية إذا تانسنة  62 ف: حالتهم

سواء اختاروا البقاء ف: الخدمة لفترة أطول أو  التقاعدي شهمبمعافيما يتعلق  جزاءيتون هناك أي تأثير سلب: أو 
 .للتقاعد العادية همسنالتقاعد ف: اختاروا 

على النحو الذي أوصت به  ،2018 يناير/تانون الثان: 1ف:  70/244األمم المتحدة القرار  منظماتنفذت غالبية و  -11
لجنة الخدمة القرار وتوصيات  باعتمادقانونا  ةملزم تونهارغم  ،وقررت منظمات أخرى. لجنة الخدمة المدنية الدولية

قامت منظمة الصحة  ،فعلى سبيل المثال سنة. 65 إلى السن اإللزامية إلنهاء الخدمة رفعتأجيل  ،المدنية الدولية
دول: اإليدز ومنظمة الطيران المدن: ال/العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعن: بفيروس نقص المناعة البشرية

. وأبلغت منظمة 2020حتى عام  بالتأجيلقامت المنظمة العالمية للملتية الفترية و  ،2019بتأجيل التنفيذ حتى عام 
 .2018 مايو/أيارلها ف:  التابعةالصندوق بأنها ستقدم مقترحات إلى لجنة المالية  األغذية والزراعة لألمم المتحدة

. لجنة الخدمة المدنية الدوليةوتوصيات  2015إلى التقرير السنوي لعام  70/244يستند القرار  ،1تما ذتر ف: الفقرة و  -11
، وبالتال: فهو لجنة الخدمة المدنية الدوليةل :النظام األساساعتماد ، عدم 1978عام  وقرر الصندوق، عند إنشائه

وافق  ،بين الصندوق واألمم المتحدة ةالمبرم يةوفقا لالتفاقبتوصياتها. وعلى الرغم من ذلك،  اغير ملزم قانون
المتعلقة بتنظيم وتنسيق شروط خدمة  لمسائلبشأن الجنة الخدمة المدنية الدولية الصندوق على التعاون مع 

بصالحية وضع وتنفيذ القواعد واإلجراءات  ،، بموجب اتفاقية إنشاء الصندوقورئيس الصندوق مخول الموظفين.
فيما يتعلق بالضمان  ا ضرورية لتسيير أعمال الصندوق بتفاءة وفعالية، ووضع أحتامالت: يراهالمتعلقة بالموظفين 

 .بهذا المبدأ االتزام السن اإللزامية إلنهاء الخدمة تمدواعتُ ورفاههم.  نموظفيلاالجتماع: ل
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 في الصندوق سنة 65 إلى السن اإللزامية إلنهاء الخدمةرفع -ثالثا
سنة للموظفين العاملين  65إلى  ة إلنهاء الخدمةاإللزامي السنتمديد رئيس الصندوق  نفذ ،2018ف: مارس/آذار  -12

مع مراعاة  ،2020 يناير/تانون الثان: 1اعتبارا من على أن يبدأ التنفيذ  ،2014 يناير/تانون الثان: 1قبل  المعينين
 65ة إلنهاء الخدمة اإللزامي السنستتون ، 2020 يناير/تانون الثان: 1وبناء على ذلك، اعتبارا من  حقوقهم المتتسبة.

 لجميع موظف: الصندوق.سنة 

ف: الحصول على استحقاقات المتتسب الحق  لهمالسن اإللزامية إلنهاء الخدمة الخيار للموظفين الذين  ى رفعوأعط -13
أو  ،سنة 65سن عند أو  السنذلك  عندت: يقرروا ما إذا تانوا سيتقاعدون سنة  62أو  60التامل ف: سن بالتقاعد 

ذا قرروا   الحصول علىفسوف يستمرون ف:  ،سنة 65 حتى بلوغهم سن لالعم مواصلةف: أي وقت بينهما. وا 
مما قد يزيد من  ،معاشاتهم التقاعدية لألمم المتحدة حتى ذلك الحيناشتراتات واستحقاقاتهم والمساهمة ف:  مرتباتهم

ذا اختاروا التقاعد بينو استحقاقاتهم التقاعدية.  سيتون عليهم إخطار فسوف يقدمون استقالتهم و  ،65و 60/62 سن ا 
 سوف يحصلون على معاشاتهم التقاعدية تاملة. ،للتقاعد إنهاء الخدمةعند و ثالثة أشهر. المنظمة قبل ذلك ب

 على النحو التال:: السن اإللزامية إلنهاء الخدمةسيستمر تطبيق  ،2019 /تانون األولديسمبر 31حتى و  -14

 60 ؛1990 يناير/تانون الثان: 1وظفين المعينين قبل سنة للم 

 62  يناير/تانون الثان:  1ولتن قبل  ذلك أو بعد 1990 يناير/تانون الثان: 1للموظفين المعينين ف: سنة
 ؛2014

 65 ذلك. أو بعد 2014 يناير/تانون الثان: 1للموظفين المعينين ف:  سنة 

تحقيقا  السن اإللزامية إلنهاء الخدمة فيما يتجاوزخدمة الموظفين  تمديد مدةيجوز للرئيس  ،حاالت استثنائية ف:و  -15
 .لمصلحة الصندوق

 األساس المنطقي للقرار-رابعا
تما هو الحال مع  ،القرارهذا قرر تنفيذ و سنة  65 البالغةء الخدمة لسن اإللزامية إلنهال عد اإليجاب:يقر الصندوق بالبُ  -16

التجديد العاشر لموارد لنهاية فترة  الماليةالموظفين والموارد الموارد من تخطيط  سياقوف:  المنظمات األخرى.
الموارد للقرار وآثاره على قام الصندوق بتقييم اآلثار المالية  ،لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقلالصندوق و 

 الذي اعتُبر ،2020 ن الثان:يناير/تانو  1عتبارا من سنة ا 65 إلىء الخدمة السن اإللزامية إلنها وقرر رفع ،البشرية
 .تاريخ للمنظمةأنسب 

السن اإللزامية تانت سنة،  65 البالغةالسن اإللزامية إلنهاء الخدمة المتعلق بلقرار وبعد ا ،2018 مارس/آذار وف: -17
 لمحةأدناه  1الجدول  ويعرض .سنة 65 ه:ف: المائة من موظف: الصندوق  95.6ما يقرب من لإلنهاء الخدمة 

 .2014منذ عام  المعينين بعقود محددة المدةلموظفين لالتغييرات ف: السن اإللزامية إلنهاء الخدمة  عنعامة 
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 1 الجدول
 2014إلنهاء الخدمة للموظفين منذ عام  ةاإللزامي السن

 بالنسب المئوية((
السن اإللزامية 
 إلنهاء الخدمة

يناير/كانون 
 2014الثاني 

يناير/كانون 
 2015الثاني 

يناير/كانون 
 2016الثاني 

يناير/كانون 
 2017الثاني 

يناير/كانون 
 2018الثاني 

مارس/آذار 
2018 

60 6 4.7 4.2 3.6 2.3 0.5 
62 94 82.8 74.7 69.2 65.3 3.9 
65 0 12.5 21.1 27.2 32.4 95.6 

 .تعيينإعادة /تعيين تاريخعلى أساس آخر  إلنهاء الخدمة: يتم احتساب السن اإللزامية ملحوظة

تم النظر ف:  ،ف: دورته الحادية واألربعين المحافظينالذي وافق عليه مجلس  2018برنامج العمل لعام ل ومراعاة -18
 يناير/تانون الثان: 1عتبارا من سنة ا 65إلى ء الخدمة السن اإللزامية إلنهاالمتعلق برفع قرار الالمتغيرات التالية ف: 

2020: 

  سياق عملية الالمرتزية  من الموظفين ف:الصندوق واحتياجات : الصندوق فاستراتيجية الموارد البشرية
 ؛الجارية

  ؛الصندوقف:  ومجموعات المهارات للقوة العاملة العمريالهيتل 

 ؛بين الجنسين التتافؤ 

 .التنوع الجغراف: ونقص التمثيل 

 الموظفين فيمن واحتياجات الصندوق في الصندوق استراتيجية الموارد البشرية  -خامسا
 سياق عملية الالمركزية الجارية

ذلك تصميم وتنفيذ عملية إلعادة هيتلة  ترتب علىيو لنتائج بشتل جيد. من أجل تحقيق االتميز التشغيل:  عملية تسير -19
على أرض المطلوبة لزيادة القدرة التشغيلية للصندوق التغيرات ف: الموظفين هيتلية و التغييرات الالمنظمة تشمل 

 ،2019و 2018ف: عام:  المقررين ،التشغيلية المواءمةإعادة  ةالالمرتزية وعملي تطبيقعملية  نشر. وسيتطلب الواقع
المقر المرونة ف: إدارة الوظائف لتمتين الصندوق من اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن التخفيضات التنظيمية ف: 

 لقوة العاملة.األخرى لمتطلبات وال

على قدرة الصندوق على  اإيجابي تأثيرا 2020 يناير/تانون الثان:إللزامية إلنهاء الخدمة حتى السن ا رفع ويؤثر تأجيل -21
 فعال.بشتل لهيتل الالمرتزي الجديد اتنفيذ 

( EB 2017/122/R.2)الوثيقة  2017 /تانون األولوتوضح وثيقة برنامج العمل المعروضة على المجلس ف: ديسمبر -21
ف: عدد الوظائف ف: سياق الهيتل الالمرتزي المتوقعة وتوضح أن الزيادة  2018متطلبات التوظيف لعام بالتفصيل 

 ،لى ذلكوباإلضافة إوظيفة ف: المقر ف: السنوات الالحقة.  15إلى  12 البالغ منالمقرر يقابلها االنخفاض سالجديد 
 نظرا ألنه صغيرة جدا، 2019الالمرتزية ف: عام  نتيجةزيادة متوقعة ف: عدد الموظفين أي تون تمن المتوقع أن 

الوظائف ف: المقر ممتنا من عدد ف: وظائف المقر. ومن المتوقع أن يتون تخفيض  التقليصسيقابلها المزيد من 
ف: المقر ف: إطار اإلصالح الحال:. وسيضمن مرهونة بغيرها  وظائفإلغاء  وال ُيتوقع. التناقص الطبيع:خالل 
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المنظمة اإللغاء غير الضروري والمتلف لتعيين ب ن  ج  وسيُ  هملوظائفلحاليين لموظفين ااعدم فقدان  التناقص الطبيع:
 .أمريت: مليون دوالر 1.5إلى تتلفته صل قد ت والذي ةالتنظيمي المواءمةن إعادة موظفين ف: مناصب لم تعد جزءا م

 العاديةالسن الذين تبلغ موظفا من  34من المقرر أن يتقاعد ما مجموعه  ،2019و 2018وف: الفترة ما بين عام:  -22
 موظفا من فئة الخدمات العامة 13، والفئة الفنية والفئات العلياف:  ادولي اموظف 15)منهم  سنة 62أو  60 هملتقاعد

 رجال. 12و امرأة 22 ، هناكوطنيين(. ومن بين هؤالءالفنيين ال موظفينمن ال 6، وف: المقر

الصندوق مرونة  يتون لدىس ،2020 يناير/تانون الثان: 1ف: سنة  65إلى السن اإللزامية إلنهاء الخدمة وعند رفع  -23
وظيفة من وظائف الخدمات العامة  13سيتم استخدام ما ال يقل عن  نظرا ألنه ،أتبر لخفض الوظائف ف: المقر

 عملية إعادة مواءمة هيتل الموظفين.الموظفين تجزء من  المقرر أن تصبح شاغرة نتيجة تقاعد

طبقة داخليا خالل التجديد العاشر العاملة المُ  ةأثبتت إجراءات إدارة القو واستنادا إلى التجارب السابقة، وف: هذا الصدد  -24
التناقص من خالل بشتل سلس العامة  الخدماتوظائف من  10لموارد الصندوق أنها أداة إدارية فعالة لخفض 

 .وظائفان مما يضمن عدم فقد ،الطبيع:

بسبب تقاعد الموظفين بما  تصبح شاغرةالوظائف الت:  بإلغاءووفقا لما ورد أعاله، سيسمح التناقص الطبيع:  -25
الت: تصبح الوظائف درجة يمتن تخفيض  ،وف: الوقت نفسه موظف: الصندوق.الجديد المتوقع لهيتل اليتماشى مع 

 قاعدواتالمقرر أن يخمسة من الموظفين صل و أقل ) بدرجةولتن  الرتبةشاغرة أو شغلها من قبل مرشحين من نفس 
تأثير باسم  ما ُيعرفهذا و للمنظمة.  مما يولد وفورات ،(أعلى درجة ف: رتبتهمبالفعل إلى  2019و 2018خالل الفترة 

 .وترك الوظيفة التعيين نتيجةاإليجابية للتغيرات ف: التعويض  اآلثارأي  ،الناعورة

 الصندوقفي  ومجموعات المهارات للقوة العاملة العمريالهيكل -اسادس
من أجل التعامل بفعالية مع النموذج المال: المتطور والحاجة إلى اتتساب مهارات جديدة ف: المجاالت التقنية  -26

تأثير ف: سياق  ،هاومجموعات مهاراتقوته العاملة يحتاج الصندوق إلى أن يتون قادرا على إدارة ترتيبة  ،الناشئة
ف:  العاملةقوة الالوظيفية فرصا لتجديد  االستعراضاتو  التناقص الطبيع: وستوفر معدالتميزانية. ال علىمحايد 

عادة  الشاغرة لتالئم بشتل أفضل االحتياجات والمهارات المتطورة الت: تحتاجها المنظمة  شغل الوظائفالصندوق وا 
 .التغيير واإلصالح هذا الوقت منف: 

 .الفئة الفنية والفئات العليا لموظف:سنة  47.5 الحال:وق ف: الوقت ويبلغ متوسط عمر القوة العاملة ف: الصند -27

 بين الجنسين التكافؤ-سابعا
بين الجنسين بهدف تحقيق  التتافؤاستراتيجية على نطاق المنظومة بشأن  2017ف: عام اعتمدت األمم المتحدة  -28

بحلول عام  المثلىومن الناحية  2026: ربما بحلول عام 2030قبل عام  بأسرها التتافؤ بين الجنسين ف: المنظومة
تمشيا مع  اأو تجديده بوضع خططها بشأن تحقيق التتافؤ بين الجنسين. وُتلفت المنظمات الفردية 2021

أقرت لجنة اإلدارة التنفيذية للصندوق ف:  ،على نطاق المنظومة. ونتيجة لذلكالموضوعة ستراتيجية اال
 .2018لتنفيذها ف: عام  بين الجنسين التمايز بشأنلصندوق ا خطة عمل 2017تشرين الثان: نوفمبر/ 30

وما فوقها ف: تل من التجديد العاشر  5-ف: المائة من النساء ف: وظائف الرتبة ف 35 نسبتهحدد الصندوق هدفا و  -29
يناير/تانون  1(. وف: 2021-2019لصندوق )التجديد الحادي عشر لموارد ا( و 2018-2016لموارد الصندوق )
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الفئة الفنية المدة ف:  محدودةغير /الموظفين المعينين بعقود محددة المدة بين النساء تانت نسبة ،2018 الثان:
 .ف: المائة فقط 26.4 قدرها والفئات العليا

 يعتبربطيئا. و تان التقدم  غير أنتحسينات ف: التوازن بين الجنسين ف: الصندوق. ُأقر بحدوث  ،2010منذ عام و  -31
 رصة لتحسين التوازن بين الجنسين.فللموظفين  المقرر التناقص الطبيع:

 التمثيل الجغرافي العادل-ثامنا
 بعض الدول األعضاء.ل وعدم التمثيل التاف:يلتزم الصندوق أيضا بتحسين التمثيل الجغراف: العادل  -31

ف:  53.3هناك  ،2019و 2018 عام: ف: الفترة بين همتقاعدالمقرر  الفئة الفنية والفئات العليا من بين موظف:و  -32
ف: المائة من  40و ف: المائة من بلدان القائمة ألف 60هو المائة من بلدان القائمة ألف. والتوزيع الجغراف: الحال: 

 .تينجيم مجتمع ئمةبلدان القائمة باء والقا

لمرشحين من القائمتين باء وجيم مع ااالستباق:  التواصليمتن تعزيز فرص التمثيل الجغراف: العادل من خالل و  -33
 الوظائف الشاغرة. بطلبات لشغلللتقدم 

 43. وهذا يعن: أن مختلفةجنسية  100 يحملون نيموظفيضم  الصندوق تان، 2017ديسمبر/تانون األول  31 وف: -34
أعضاء وال سيما  ،والتثير منها ممثلة تمثيال ناقصا ،ف: المائة على األقل من الدول األعضاء فيه غير ممثلة

 باء وجيم. القائمتين

وسوف يتيح  .الرتبلتمثيل الناقص ف: جميع ومعالجة اويمتن بذل مزيد من الجهد لتحسين التمثيل الجغراف:  -35
 الطبيع: للصندوق فرصة لمعالجة االختالالت الجغرافية ونقص تمثيل بعض البلدان. التناقص

 االستنتاجات-تاسعا
ويرى  سنة. 65 إلىء الخدمة السن اإللزامية إلنها لرفععد اإليجاب: بالبُ  ف: ضوء هذه االعتبارات، أقر الصندوق -36

 2020 يناير/تانون الثان: 1السن اإللزامية اإلضافية إلنهاء الخدمة لجميع الموظفين اعتبارا من  رفعالصندوق أن 
األمم المتحدة ويعتس االتجاهات السائدة ف: الحتومات الوطنية  منظماتأمر أساس: لضمان التنسيق بين 

 2019-2018المتوقعة ف: الفترة الطبيع: تناقص الالصندوق أن معدالت  يرىوف: الوقت نفسه، والمنظمات الدولية. 
 ية.الالمرتز  عمليةعلى تنفيذ إعادة الهيتلة التنظيمية الجارية تجزء من  إيجاب: على قدرته أثرسيتون لها 

 يعتبر ،وف: الوقت الذي يحتاج فيه الصندوق إلى المرونة ف: تنفيذ نموذج األعمال الجديد الذي أقرته الدول األعضاء -37
أقل الطرق ضررا  التناقص الطبيع:يشتل و مواءمة الموارد البشرية واألولويات المؤسسية. أساسيا لتخطيط التعاقب 

 لعاملة.ا لخفض القوةفعالية من حيث التتلفة  هاوأتثر 

السن  رفعتأجيل لوبالنظر إلى اآلثار اإليجابية  ،التنفيذ الممتنة مجموعة تواريخنظر الصندوق ف: ، ووفقا لذلك -38
 .لجميع الموظفين 2020 يناير/تانون الثان: 1 هو تنفيذالتاريخ  أن يتونقرر  سنة، 65 إلىء الخدمة اإللزامية إلنها


