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 مقدمة
دم ذه ُتق ات ه رض المعلوم سير بغ ى التي ين عل ن المنتفع صندوق م شترك ال ات الم  للمعاش

م  لموظفي  التقاعدية ى  وترمي . المتحدة  األم اول  إل ر  تن ئلة  أآث ا  في  شيوعاً  والمواقف  األس  م
ة  الطوارئ  بحساب يتعلق ا  واإلجاب رد . عليه ادئ  الملحق  في  وت ة  المب م  التي  العام  عمل  تحك
ساب وارئ ح ذآرة (الط ف "الم ة" أل نظم الملحق د ب صندوق وقواع شترك ال ي). الم ة وف  حال

واردة  المعلومات  بين التضارب أو االتساق عدم أو الغموض ا  ال واردة  المعلومات و هن  في  ال
ى  بناًء القرار يؤخذ ،"ألف "المذآرة ذآرة  عل ا  المشار  الم واردة  المعلومات  ال إليه ذا  في  ال  ه
 .الكتيب
 المحتويات بيان
 الطوارئ؟ حساب ُأنشئ متى
 الطوارئ؟ حساب ُيمول آيف
 الطوارئ؟ حساب من الغرض ما
 الطوارئ؟ حساب من بلغم على الحصول أهلية تحديد في المستخدمة المعايير هي ما

 الطوارئ؟ حساب من مساعدة على للحصول بطلب أتقدم آيف
 بالطلب؟ التقدم عند تقديمها ينبغي التي المساندة المستندات هي ما

 الطلبات؟ ُترفض أساس أي على
 الطلب؟ في النظر يجري آيف
 شيوعًا؟ الطوارئ حساب يتلقاها التي الطلبات أنواع أآثر ماهي
 ؟طلبي في النظر لعملية المتوقع الوقت هو ما
 شخصية؟ قروضًا الطوارئ حساب يقدم هل

سب و المشترك  الصندوق في عضو منظمة في موظفًا بصفتي ى    ًامنت صندوق،  إل ي  هل  ال  أن ل
 الطوارئ؟ حساب من مساعدة على لحصولطلب اأ

 ؟لي الطوارئ حساب بما يدفعه المتعلقة بالمعلومات أخرى ةجه سُتبلغ هل
صندوق  وقواعد  نظم عن   " ألف "لمذآرةا: المحلق ة  للمعاشات  المشترك  ال  لموظفي  التقاعدي
 .به الخاص التقاعدية المعاشات تسوية ونظام المتحدة األمم

 
 الطوارئ؟ حساب أنشئ متى
 عشرة  الثامنة دورته في المتحدة، األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق قرر
شاء  ،1973 تموز /ليويو في فيينا في ُعقدت التي ستخدم  طوارئ  حساب  إن ديم  ُي ساعدة  لتق  الم

ة ين المالي ذين للمنتفع ون ال ي يتلق ستحقات الحاضر الوقت ف ة م ن دوري صندوق م ذين ال  وال
سبب  متوقعة غير مشقة يواجهون ا  أو العجز  أو المرض  ب ابه،  م ن  ش د  مّم وا  ق  باألساس  عمل

 .غيرًاص تقاعديًا معاشًا ويتلقون المتحدة األمم لدى
 الطوارئ؟ حساب ُيمّول آيف
ر     الطوارئ،  حساب يمول ذي ال يعتب  التقاعدي  المعاش  مستحقات  نظام  من  أصيالً  جزءاً  ال

صندوق شترك، لل ن الم وال م صندوق أم شترك ال ن الم هامات وم ة اإلس ن الطوعي الل م  خ
اد غ اعتم ي دوالر 200 000 مبل ل أمريك رة آ ة فت ي دوالر 100 000 أي (مالي ي أمريك  ف
 .المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرت حسبما) السنة
 الطوارئ؟ حساب من الغرض ما
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ديم  هو  الطوارئ  حساب من الغرض ساعدة  تق ة،  الم ى  المالي سرعة  وجه  عل  اللجوء  ودون ال
ة  إجراءات إلى دة،  إداري ا  معق ى  المعاشات  صندوق  انتهى  حيثم ة  أن إل تثنائية  ظروف  ثم  اس

دعيم  مصدرًا يشكل أن منه الغرض ليسو. رديةف أوضاع في آبيرة مشقة تسبب  المعاشات  لت
ر  أو قروضًا الحساب يقدم الو آافية، غير أصحابها يعتبرها التي التقاعدية ديالً  يعتب أمين  ب  للت
 .الطبي
ا ي م ايير ه ستخدمة المع ي الم د ف ة تحدي صول أهلي ى الح غ عل ن مبل ساب م  ح

 الطوارئ؟
ى  يهدف ال الطوارئ حساب أن إلى اإلشارة ينبغي اء  إل ره  إعف  مؤسسات  أو منظمات  من  غي
ة  القانونية التزاماتها من حكومات أو ا  في  واألدبي ق  م ا  يتعل ا  أو بموظفيه شقة ال"و. مواطنيه  م

ر ة غي ر هي" المتوقع رر ال أم ه يتك ة وذات حدوث ة طبيع ع طارئ ي تق االت ف ة؛ ح ا فردي  أم
شقةال ي م شأ الت صادية األوضاع جراء تن ة االقت ة أو العام ال المحلي ديم يمكن ف ساعدات تق  م

 .الطوارئ حساب من بشأنها مالية
ا ذآر، سلف وآم اة يجب ال ذا .الطوارئ لحساب الغرض األساسي مراع  من فالمقصود ول
م  أشخاص من المقدمة الطلبات استبعاد" المتحدة األمم لدى باألساس عملوا قد مّمن  "عبارة  ل
د  العمل  في  المهنية حياتهم معظم يقضوا م  ىل ذ  ،المتحدة  األم دة  اول  يحتسب  التي  خدمتهم  فم
املون  وهؤالء. محدودة أساسها على المعاش د  الع م  يكون  ق ا  أخرى،  دخل  مصادر  له  في  بم
ك اش ذل دي مع ات أو تقاع ة معاش ن تقاعدي ر م م غي دة األم اش"و. المتح دي المع  التقاع

 الموظف  ودرجة  المعاش  هاعلي يحتسب التي المدة وطول اإلقامة بلدل بالنسبة ُيقدر" الصغير
ان  إذا ما بينها من أخرى عوامل إلى باإلضافة السابق، ع  آ صندوق  من  المنتف د  المشترك  ال  ق
تبدل ستحقات من جزءًا اس ة هم ى الدوري غ إل ستلم مبل ة ُي دة دفع ا واح غ يقلص مم  المعاش مبل
 .سنويًا المستحق التقاعدي
دم،  سن: تياآل هي الحالة على للحكم ُتستخدم التي والعوامل ة  سنوات  وعدد  المتق  التي  الخدم
د  المشترك،  الصندوق من الدورية مستحقاتال وقيمة أساسها، على المعاش ُيحتسب ة  وبل  إقام
احب اش ص دي، المع ا التقاع د وم د ق ن يوج صادر م افية م دخل إض ساعدة، أو/و لل  للم
 .االستثنائية بالمصروفات المحيطة والظروف

دنيين  الموظفين  لرابطة المحلي ثلالمم دعم أو تأييد شأن ومن دوليين  الم سابقين  ال م  أو ال  لألم
ى  المشترك  الصندوق يعين أن المتحدة دير  عل ة  تق ة  الطبيع ل  وأن للطلب  الطارئ  النظرب  يعّج

 .طلبأي  في
 

 الطوارئ؟ حساب من مساعدة على للحصول بطلب أتقدم آيف
ا  المتحدة  ماألم  في) سابق لموظف زوجًا أو (سابقًا موظفًا آنت إذا امج  (ومنظومته م  برن  األم

 ،)الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية للطفولة، المتحدة األمم ومنظمة اإلنمائي، المتحدة
صندوق  إن حيث  جنيف /نيويورك في "صندوقال" إلى مباشرة طلبك تقدم أن يمكنك ر  ال  ُيعتب
ان  وإال. المتحدة  لألمم التقاعدية المعاشات لجنة دم ت أن عليك  آ ة  بواسطة  طلبك  ق ة  أمان  اللجن

ان  أو (سابقًا فيها تعمل آنت التي للمنظمة التقاعدية للمعاشات المحلية ا  يعمل  آ زوج  فيه  أو ال
ة ب). الزوج ضم أن ويج ك ي ات طلب ن معلوم روف ع ة الظ شقةبال المحيط ة م ي المالي  الت
 .المتكبدة اليفوالتك المساعدة إلى الحاجة تؤيد التي المستندات إلى باإلضافة تواجهها

 بالطلب؟ التقدم عند تقديمها ينبغي التي المساندة المستندات هي ما
 :اآلتية األصلية بالوثائق بيةط بتكاليف المتعلقة الطلبات ُتشفع أن يجب
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هادة -1 ة ش ادرة مؤرخ ن ص ب ع نص طبي ى ت شخيص عل رورة الت اع وض سار إتب  م
 بعينه؛ عالجي

سخ -2 اتورة من أصلية ن سخ أو( صيليتف حساب آشف/ف ق ن دة األصل طب  عن) معتم
 المصروفة؛ األدوية أو/و المقدمة الخدمات جميع

ع  الكامل الدفع تظهر مؤرخة إيصاالت شكل في لذلك مطابق دفع إثبات -3 واتير  لجمي  الف
 المقدمة؛

ات -4 أمين خطط من بيان ة صحية خطط أو/و ت ر وطني اتالن تظه ي فق اتتحمل الت  من ه
 ؛جيبك الخاص

 معاشات  خطط  من  منح/مبالغ أي ذلك في بما ألسرتك اإلجمالي الدخل عن ماتمعلو -5
ة رى تقاعدي ط أو أخ أمين خط اعي الت ة، االجتم تثمارات وأي الوطني دخرات أو اس  أو م
صادر رى م دخل أخ ر لل ك وغي ذ (ذل ات هوه د ال المعلوم ن ب ديمها م ا إذ تق سمح إنه  ست
د سبة بتحدي اليف ن ة التك ى الطبي ك إل و الي،اإلجم دخل ا وه ساعد م دوره ي ى ب دير عل  تق

 ).تواجهها التي المالية مشقةال

 و) 2( النقاط في المذآورة الوثائق تقديم يجب ،مشقةال تسبب التي األخرى للطوارئ وبالنسبة
 ).5 (و) 3(

 الطلبات؟ ُترفض أساس أي على
ا  في  بالنظر يقوم للطلب، الصندوق استالم لدى ان  إذا م ايير  يلبي  آ للحصول   ساسية األ المع

 .الطوارئ حساب من لمساعدةعلى ا
ة  للخطوط وفقًا استالمها يجوز ال حاالت هي المرفوضة للحاالت العظمى واألغلبية  التوجيهي

شورة، ثًال المن ت، إذا فم ساعدة آان ة الم راض مطلوب لة ألغ يم مواص ةلتكم أو ،التعل  ل
 .اإلطالق على مساندة وثائق ُتقدم لم أو الزواج، نفقات على لإلعانة أو ،الشهرية مستحقاتال

 ؟طلبي في النظر يجري آيف
ات  المشترك للصندوق التابعة العمالء خدمة وحدة تتناول في المرحلة األولى،   واردة  الطلب . ال

. بتوصية  مشفوعة  المختص المسؤول إلى وُترسل الحاالت ُتوّثق المبدئي، االستعراض وبعد
 .النهائي بالقرار الطلب صاحب يبلغثم 
 
 شيوعًا؟ الطوارئ حساب يتلقاها التي الطلبات أنواع أآثر هي ما

شكل ات ت ة الطلب اليف المتعلق ة بالتك ة الطبي ه إال. الحاالت أغلبي دم أن ذلك ُتق ات آ ة طلب  متعلق
 .الملحق من 3 القسم في المفصلة الطوارئ قبيل من ،مشقةال تسبب أخرى بطوارئ
 .مثًال الطبية التكاليف

ي  يمكن  هل ة  المساعدة  أطلب  أن ل م  إن المالي ة  بصورة  أستطع  ل اء  مؤقت  بمصاريفي  الوف
 االستثنائية؟ الطبيعة ذات الطبية التكاليف مثل طارئ ظرف بسبب األساسية

م، ك نع سعى أن ل ى ت صول إل ى الح ساعدة عل ن م ساب م وارئ ح ابع الط صندوق الت  لل
شقة ال ةمواجه  حاالت في المالية المساعدة لتقديم أنشئ الذي المشترك، ى  م ين  إل ذين  المنتفع  ال
ى  اإلطالع  منك وُيرجى. الصندوق من صغيرة دورية مستحقات يتلقون  حساب  توصيف  عل

 .الملحق في الوارد الطوارئ
 .مثًال الوفاة تكاليف

صندوق  إبالغ يجب هل ا  إذا المشترك  ال وفي  م ة  أو أرمل  ُت صندوق  يمكن  وهل  ؟أرمل  أن لل
 احتياجات؟ من وغيرها دفنال نفقات على الفقيد أسرة يساعد
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 دفع لتفادي السرعة وجه على المشترك الصندوق إبالغ يجب المعاش، صاحب وفاة حالة في
ة  مشقةال حاالت في الطوارئ حساب من المساعدة تقديم يمكن نعم،. زائدة أقساط ى  لإلعان  عل
م  إذا أي ،مشقةال تإثبا أمكن إذا المعولين المباشرين لألقرباء أو المنتفعين ألحد الوفاة نفقات  ل
ن زوج يمك ة أو لل اء أو الزوج رين األقرب ولين المباش م إن ،المع ف ل احب يخل اش ص  المع
وا أن ،ازوج ات يتكفل ازة بنفق وز وال. الجن ى  أن يج غيتخط د    المبل سديده الح ن ت ذي يمك ال

 ).الحالي الوقت في أمريكيًا دوالرًا 932 وهو (األقصى المحدد
 ؟طلبي في النظر مليةلع المتوقع الوقت هو ما

ى  الطوارئ  حساب  من  مساعدة على الحصول طلبات في النظر يجري ة،  أساس  عل  األولوي
شرط تالم ب ع اس ائق جمي ساندة الوث ع وُيخطر. الم ى المنتف ه عل سرعة وج ا ال ت حالم ي ُيب  ف
 .األمر
 شخصية؟ قروضًا الطوارئ حساب يقدم هل
 .القروض لتقديم أو التقاعدي المعاش تكملةل مصدرًا ليس الطوارئ فحساب ال،

صفتي ًا ب ي موظف ة ف ضو منظم ي ع صندوق ف شترك ال ات الم ة للمعاش  التقاعدي
وظفي م لم دة األم شترك المتح صندوق الم ي ال شارآًا ف ل ،وم ي ه ب أن ل  أطل

 الطوارئ؟ حساب من مساعدة على لحصولا
ى  للحصول التقدم يجوز فال ال، ساعدة  عل ين  إال الم ذين  للمنتفع و  ال اً  نيتلق  من  مستحقات  حالي

 .غيرهم دون المعاشات صندوق
 المساعدة؟ بطلب لها أتوجه أخرى جهة ثمة هل بالرفض طلبي قوبل ما إذا
سابقين  الدوليين المدنيين الموظفين رابطة (إقامتك بلد في للمتقاعدين رابطة هناك آان إذا  ،)ال

ك ا  يمكن صال به سؤالو االت ا ال ان إذا عّم ديها آ رامج ل دي ب ساعدة ملتق ين الم ذين للمنتفع  ال
ا  يمكنها ظروف وثمة. مشقة يواجهون ديم  فيه ساعدة  تق يما  وال الم ان  إن س يس  الموضوع  آ  ل

سنوي  الخطاب يورد العادة وفي .فيه هميساعد أن بالضرورة المشترك للصندوق يمكن مما  ال
ة  سنة  آل المشترك لصندوقل التنفيذي الرئيس يصدره الذي ع  قائم  لمتقاعدين ا رابطات  بجمي

 .بها لالتصال الالزمة والمعلومات
 ؟لي الطوارئ حساب بما يدفعه المتعلقة بالمعلومات أخرى ةجه سُتبلغ هل
دفوع،  المبلغ فهذا ال، ان  وإن الم صندوق  وقواعد  نظمل  يخضع  ال آ اً  يعامل  ، المشترك  ال  وفق

ى  اإلشارة  تجدر  آان وإن. السرية على للحفاظ صارمة لقواعد صندوق  إدارة مجلس  أن إل  ال
 من  أو المنتفعين أسماء أن على المدفوعة، المبالغ تفاصيل األحيان بعض في يطلب المشترك
 .قط تعلن ال يعولون
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 الملحق
 ∗ألف المذآرة

 
 المتحدة األمم لموظفى التقاعدية للمعاشات المشترك للصندوق التابع الطوارئ حساب

 
 عامة مقدمة -1

ول وارئ حساب يم ن الط وال م صندوق أم شترك ال ات الم ة للمعاش وظفي التقاعدي م لم  األم
ة،  اإلسهامات  ومن المتحدة ستخدم  الطوعي وفير  في  الحساب  وُي ساعدة  ت ة  الم ين  المالي  للمنتفع
ة  مستحقات  الحاضر  الوقت  في  يتلقون الذين صندوق  من  دوري ه  والغرض . ال وفير  هو  من  ت

ة  حاالت في اإلغاثة شقة  تواجه  فردي دة  م ا  أو العجز  أو ضالمر  جراء  مؤآ ابه،  م ا  ش  في  بم
 غير يعتبر قد الذي التقاعدي تكملة للمعاش  يشكل أن منه الغرض وليس. الجنازة تكاليف ذلك

اٍف، ا آ سبب إم صادية األوضاع ب ة االقت ة أو العام سبب أو المحلي دة قصر ب ة م ي الخدم  الت
روض،  درآمص  الطوارئ  حساب  استخدام يمكن ال وآذلك. أساسها على المعاش يحتسب  للق

دم  التي   الدراسية للمنح أو سه  للمتقاعد  تق ين  أو نف ه  للمنتفع  مواصلة  أو الدراسة  ألغراض  من
يم، اء أو التعل ت لبن شرائه أو بي سينه أو ل ان إذا إال (لتح ك آ داٍع ذل ي ل ور أو ،)طب  أو للمه
اليف اف تك تم. الزف ي النظر وي ات ف ة الطلب دون المقدم وء ب ى اللج ة إل ن مجموع دالقوا م  ع
ى  يحسب التي الخدمة وسنوات السن، مثل العوامل من عدد مراعاة وتتم الجامدة،  أساسها  عل
اش، ةو المع ستحقاتال قيم ن م صندوق م شترك ال ات الم ة للمعاش وظفي التقاعدي م لم  األم
يم  الذي والبلد المتحدة، ه  يق وافر  المتقاعد،  في أمين،  وت وافر  الت دخل  أخرى  مصادر  وت  أو/و لل

درات  من  للتحقق  رسمي  إجراء  يوجد وال. بالمصاريف المحيطة الظروفو المساعدات،  الق
دمين  اختيار في المرونة من آبير قدر ويتحرى للمتقاعد، المالية ذين  المتق ى  يحصلون س ال  عل

 .الطوارئ حساب من المساعدة
 
 الحاالت مع التعامل إجراءات -2
ة  اإلنمائي، متحدةال األمم برنامج (ومنظومتها المتحدة لألمم بالنسبة )أ( م  ومنظم  المتحدة  األم

ى  مباشرة الطلبات ُتقدم ،)الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية للطفولة، صندوق  إل  في  ال
ة  المعاشات لجنة ُيعتبر الصندوق إن حيث جنيف،/نيويورك م  التقاعدي سبة . المتحدة  لألم  وبالن
ق   أمكن، حيثما الطلبات، ُتقدم األخرى، األعضاء للمنظمات ات  عن طري ة  اللجان  أمان  المحلي
ه    أو السابق الموظف عن نيابًة التقاعدية للمعاشات وم . عن طريق ورثت ات  وتق  بدراسة  األمان
ة  عن  معلومات  وتقدم الطلب، ة  طبيع ة،  الحال ة  وعن  الطارئ أمين  تغطي د  الطبي  الت اء  بع  انته
 التأمين هذا مثل شأن من نآا التي أو المصاريف من التأمين هذا يغطيها التي والنسبة الخدمة

ا أن ان إن يغطيه د آ وافر، ق ي الظروف وعن ت شقةبال تحيط الت ي م ا الت ع يالقيه  وأي المنتف
ا  التثبت  يمكن  صلة  ذات أخرى معلومات د  وفي . منه ار  الحاالت  من  العدي ع  يخت  عدم  المنتف
 وفي  أخرى؛  تأمين خطط من التغطية لتوافر الخدمة انتهاء بعد الصحي التأمين في االشتراك

 .األخرى الجهات دفعته اعم المعلومات ُتستقصى الحالة هذه
 

                                                      
وهي ال تعتبر بأي شكل من األشكال . لعمل حساب الطوارئ وتطبيقاتهتقدم هذه المذآرة معلومات عن المبادئ العامة   ∗

 .الخاصة بهصياغة مفصلة ودقيقة للنظم والقواعد المنطبقة 
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ام إذا )ب( د ق ين أح ن المنتفع ذين م وا ال ل  عمل ن قب ع م دى م ات إح ضاء المنظم ي األع  ف
صندوق ر (ال م غي دة األم ة) المتح صندوق بمخاطب ًا ال صورة آتابي رة، ب ال مباش ر، يح  األم
ى  وللحصول  للتوضيح طلبًا المعنية قاعديةالت المعاشات لجنة أمانة إلى مبدئيًا، د  عل  من  المزي

 .أعاله) أ (في المبين النحو على المعلومات
 
ي )ج( شفع أن ينبغ ع ُت ات جمي ائق الطلب ساندة بوث ا؛ م ي له االت وف ي الح وي الت ى تنط  عل

 طبيًا بيانًا الوثائق هذه تشمل أن يجب طبية، تكاليف
 
ة  عن  المستشفى أو/و الطبيب يقدمهفيما يتعلق بما     )د( وع  المرض،  طبيع ببه،  العالج  ون  وس

ذه  من بكل الخاصة والمدفوعات لمصروفاتا إثبات إلى باإلضافة ود  ه ان  إذا، ف  البن  الطلب  آ
دمًا ر مق ة عب دى أمان ان إح ات لج ة المعاش وظفين، التقاعدي ن للم ي التغاضي يمك  بعض ف
أمين  خطة  إن إذ ،بعينها وثائق عن األحيان ة  في  الصحي  الت د  ستكون  المنظم ا  تحققت  ق  منه
ى  المتحدة األمم منظومة في الحاالت إحالة يجري المنوال نفس وعلى. بالفعل وأقرتها سم  إل  ق
 .المتحدة باألمم التأمين

 
ى  الصحي التأمين إجراءات خالل من بالفعل ُتقّيم لم التي الوثائق ُتحال )هـ( دير  إل شؤون  م  ال

 المعاشات لمجلس الطبي المستشار بصفته وتقييمها فيها لرأيا إلبداء المتحدة األمم في الطبية
 .حالة آل حسب جنيف، في المشترآة الطبية الدائرة إلى تحال أو التقاعدية،

 
ي )و( ان بعض وف وم األحي ات تق رى، جه ل أخ دين رابطات مث االت أو المتقاع ة وآ  الخدم

ديم  االجتماعية، ات  بتق ة  طلب ين  عن  بالنياب ى . المنتفع بي  فعل ال  لس دمت  المث ات  بعض  تق  الهيئ
ا . أعضائها  عن  نيابة بطلبات السابقين الدوليين المدنيين الموظفين رابطة المنتسبة إلى   وحيثم

ة  المؤيدة الوثائق على الحصول في المنظمات ههذ تساعد أمكن، ة  بصفة ( الالزم اول  عام  يتن
ساعدة  طلبات جنيف في الصندوق مكتب واردة  الم ا  من  ال شرق  اوأفريقي  أوروب  األوسط،  وال

 ).األمر اقتضى حسبما نيويورك في المرآزية األمانة مع بالتنسيق
 
يم يجري )ز( االت تقي ي الح ى تنطوي الت اليف عل ر تك ة غي نفس طبي ة ب ي الطريق  ضوء ف

 .المقدمة المستندات
 
 الطوارئ حساب مساعدات تغطيها التي المصروفات أنواع -3
صنيفها  يمكن الطوارئ حساب من مساعدات تقديم نهابشأ يجوز التي المصروفات أنواع إن  ت

 :التالية الفئات في عامة بصورة
 الطبية المصروفات ) أ

 :التأمين من نوع إذا لم تكن مغطاه بأي
اليف )1( ة التك رة الطبي اب: المباش اء أتع ن األطب دواء وثم اليف ال شفى وتك  المست

 ؛والمختبرات الفحوص ومصروفات والجراحة
اليف )2( ة تك رى طبي ي: لمث أخ ة الكراس راف المتحرآ صناعية واألط زة ال  واألجه

 التعويضية؛
اليف )3( دمات تك ل الخ ريض: مث ساعدة أو/و التم ة الم ي المقدم ت ف اء البي رة أثن  فت

 .الحاالت بعض في متواصلة؛ بصورة المقدمة تلك أو الالزمة النقاهة



 

K2972/a/DOCS/08 

ا  مت  التي المستشفى من إسعاف بسيارة النقل تكاليف: معينة مواصالت تكاليف )4(  فيه
ا  يقطن  التي المدينة في معينة طبية خدمة تتوافر لم ذاوإ. وإليها العالج دم  فيه  المتق
ذ  يمكن  بالطلب، ديم  عندئ ساعدة  تق اليف  في  الم ين  المواصالت  تك ة  ب ة  مدين  اإلقام
 المناسب؛ العالج فيه يتوافر محل وأقرب

 التجميل؛ أغراض لمجرد وليس صحية ألسباب الضروري: األسنان عالج )5(
ك  في بما: العيون لعالج الطبية التكاليف )6( اليف  ذل ة،  النظارات  تك يس  ولكن  الطبي  ل

 .التجّمل ألغراض المشتراة الثمن الغالية طاراتاإل
 الجنازة تكاليف ) ب

ن ديم يمك ساعدة تق ي الم االت ف شقةال ح ة م ى لإلعان اليف عل ازة تك اء الجن  لألقرب
غ  األقصى والحد. المعولين المباشرين ذي يم   للمبل سديده   ال ذي  ،كن ت  تحرك  يعكس  وال

ام  من األمريكية المتحدة الواليات في المعيشة نفقات مؤشر دما  (1974 ع  أضيفت  عن
ذه ساعدة ه ى الم ات إل ي النفق ن الت سديدها يمك ى) ت ام إل و ،2001 ع  دوالرًا 932 ه

 .أمريكيًا

 أخرى مصاريف) ج
سبب  قد ولكنها ابقةالس الفئات تشملها ال أخرى طارئة حاالت في النظر أيضًا يمكن شقة ال ت . م

ى  األمر  أول في  تحال  أن ينبغي  مشقةال تسبب التي اإلقليمية والكوارث ة  المنظمات  إل  الدولي
 :اآلتي ذلك على األمثلة بين ومن. المحلية السلطات أو/و الكوارث حاالت في لإلغاثة

سبب  يكون قد طارئة حالة بسبب النقل نفقات )1( ا  ال ار  فيه  أو يق حر في  المسكن  انهي
ى  فيضان، ال،  سبيل  عل سبب  أو المث ال  ب ى  االنتق د  محل  إل ة  جدي اءً  لإلقام ى  بن  عل
 المتكبدة؛ بالتكاليف مفصلة وثائق تقديم بشرط طبية، دواع

ه  الحاجة دعت الذي المؤقت اإليواء نفقات )2( ار  نتيجة  إلي  حدوث  أو/و المسكن  النهي
اع  من  األدنى الحد استبدال ونفقات به، بالغ ضرر ي ا المت ة  في  لمنزل  الحريق  حال

 الطبيعية؛ الكوارث أو
ات )3( الح نفق ر أو إص رن تغيي ة ف ا التدفئ دوثل تالفي ع ح شكل وض رًا ي ى خط  عل

 الصحة؛
ه  المباشر، بالمعنى السكن إيجار لدعم إمكانية توجد ال أنه حين في )4( ديم  يمكن  فإن  تق

ساعدة ي الم االت بعض ف ي الح اج الت ا يحت ات أصحاب فيه ى المعاش ةاإلقا إل  م
 يجب الخدمة هذه وتغطية. المسنين دور أو الصحية الرعاية دور في الوقت بعض
شفاً  المنشأة تقدم أن ويجب آاملة بصورة موثقة تكون أن ات  مفصالً  آ  وفي . بالنفق
ر  ال التي  المصاريف  سدادل مجال هناك ليس الصدد، هذا صلة بالصحة    "تعتب  "مت
ة  المكالمات مثل الصحي، التأمين يغطيها وال تئجار  ورسوم  الهاتفي از  اس ا  التلف  وم
 .شابه

 
 إضافية عامة معلومات -4

واب      أي تحت تقع التي الطلبات في النظر يجوز اب من األب ة  ب ذآورة  العام سم  في  الم  الق
ة،  بصورة ُتمنح ال المساعدة أن غير ؛3 ة  بصورة سواء    تلقائي ة،  أو آامل د من    و جزئي الب

ذ  عأخ صلة ذات العناصر جمي ي ال اراالع ف ى وصوللل تب رار إل ي الق ة ف ة الحال . المعني
ساعدة  على الحصول امكانيات جميع تقّصي يجري وآذلك ئن  أخرى؛  مصادر  من  الم  ول
 من غيره إلعفاء استخدامه يجوز فال الطوارئ، حساب عمل في ضرورية المرونة آانت

ة  التزاماتها من حكومات أو مؤسسات أو منظمات ة  القانوني  إعطاء  ضًاأي  ويمكن . واألدبي
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ين وان المنتفع ة عن وظفين رابط دنيين الم دوليين الم سابقين ال ة، ال ث المحلي ستطيع حي  ت
 .المشترك الصندوق يستطيع ال حيثما المساعدة األحيان بعض في المتقاعدين منظمات
ام،  وبوجه ستخدم  ال ع دفع  الطوارئ  حساب  ُي ساط  ل أمين  خطط  أق  ينبغي  إذ الصحي،  الت
ى  ات  عل ضا  المنظم اء  ءاألع ا  الوف اه  بالتزاماته ا  تج سابقين  موظفيه وفير  ال ة  بت  التغطي

ات  في النظر يمكن ذلك، ومع. الالزمة ى  الحصول  طلب ساعدة  عل ة  الطوارئ  في  م  الطبي
ة ن المقدم يس مم ديهم ل أمين ل ي ت ن أو ،طب ديهم مم أمين ل ذا الت ل ه نهم مث ون، ولك  يالق
 .التأمين يسدده ال الذي الجزء تغطية محاولتهم في مشقة شتى، ألسباب
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 المتحدة لألمم التقاعدية المعاشات بصندوق االتصال
 

 نيويورك
 31 69 963 (212)1+: بالهاتف
 46 31 963 (212)1+:بالفاآس

 unjspf@un.org:بالبريد االلكتروني
 *1DHP ،37 الدور: شخصية زيارة

 UNJSPF: العنوان البريدي
United Nations 
P.O.Box 5036 

New York, NY 10017 
USA 

 

 جنيف
 00 88 928 22(0)41+:بالهاتف
 99 90 928 22(0)41+:بالفاآس
 jspfgva@unog.ch:االلكتروني بالبريد
 *Du Pont de Nemours:شخصية زيارة

Chemin du Pavillon 2 
1218 Grand Saconnex 

Switzerland 
 UNJSPF:البريدي العنوان

c/o Palais des Nations 
CH – 1211 Geneva 10 

 
 للحصول على المزيد من المعلومات من موقع الصندوق المشترك على اإلنترنت

org.unjspf.www 
 

 للموظفين المشارآين من المنظمات األعضاء يد المساعدةأمانة صندوق المعاشات التقاعدية تقدم 
 

                                                      
 Dag Hammarskjold Plaza 1 للزيارة الشخصية ُيرجى االنتباه إلى أن مكتب الصندوق في نيويورك يقع في  *

(DHP) 48 ناحية، علىth Streetو Second Avenue. 
 ). دقيقة لكل موعد30 (17:00  الساعة إلى08:30  الساعةمن) باستثناء أيام الخميس( مواعيد الزيارات الشخصية يوميًا  *

 .رسالة إلكترونية أو إرسال 00 88 928 22 41+ولتحديد موعد للزيارة ُيرجى االتصال برقم 


