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الدورة اخلامسة والعشرون
كينغستون 26-1 ،متوز/يوليه 2019
البند  16من جدول األعمال
مسائل أخرى

مقرر جلمعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن تعديل للنظام األساسي ملوظفي السلطة
إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ أتخذ يف اعتبارها توصيات جملس السلطة الدولية لقاع البحار(،)1
 - 1توافق على تعديل البند  4-9من النظام األسا ا ا اااسا ا ا ااع قوبسع السا ا ا االطة اقتعل سا ا ا اان
اقبَّي يف مرف هذا اققرر؛
التقاعد والسن اإللزامية إلهناء اخلدمة ،على حنو ما اعتمده اجمللس وعلى النحو ن
تقرر أن يبدأ نساذ هذا التعديل يف  1تشرين األول/أكتو ر 2019؛

-2
-3
شاملة جنسانياً.

تطلب إىل األمَّي العام إعادة إصاادار النظام األساااسااع قوبسع الساالطة لساات دام لغة
اجللسة 186
 26متوز/يوليه 2019
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املرفق
تعديل البند  4-9من بنود النظام األساسي ملوظفي السلطة الدولية لقاع البحار
البند احلايل 4-9

البند اقعدنل  4-9اعتبارا من  1تشرين األول/أكتو ر 2019

ال جيوز اسااتبقاء اقوبسَّي يف اخلدمة
عد س اان اليانية والس ااتَّي ،ويف ال
تعيينهم تاريخ  1كانون الياين/يناير
 2016أو عده ،ال جيوز استبقاؤهم
عد س ا ا اان اخلامس ا ا ااة والس ا ا ااتَّي .ويف
اااالت اسا ا ا ا ا ا ااتينااا يااة ،جيوز ل مَّي
العام حتقيقاً قص ا ا ا االحة الس ا ا ا االطة أن
ميدد السن القصوى لل دمة.

(أ) الس ا ا ا ا ا لن العادية للتقاعد هع  60عاما .وتكون هذه الس ا ا ا ا اان
 62عاما للنساابة للموبسَّي الذين التحقوا للعمل يف الساالطة و دأ
اشرتاكهم يف الصندوق اقشرتك للمعاشات التقاعدية قوبسع األمم
اقتح اادة يف  1ك ااانون الي اااين/ين اااير  1990أو ع ااد ذل اار الت اااريخ
ولكن قباال  1كااانون الياااين/يناااير  ،2014و  65عااامااا للنس ا ا ا ا ا ا ابااة
للموبسَّي الذين التحقوا للعمل يف الس ا ا ا ا ا االطة و دأ اشا ا ا ا ا ا ارتاكهم يف
ص ااندوق اقعاش ااات التقاعدية أو اس اات ن يف  1كانون الياين/يناير
 2014أو عد ذلر التاريخ؛
(ب) ال جيوز اسا ا ا ا ا ا ااتبقاااء اقوبسَّي يف اخلاادمااة السعليااة عااد سا ا ا ا ا ا اان
اخلامساة والساتَّي .وجيوز ل مَّي العام ،حتقيقاً قصالحة السالطة ،أن
ميدد السن القصوى لل دمة يف االت استينا ية.
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