الوثيقة  -C 2013/3اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 4102-4102
وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 4102-4102
املذكّرة اإلعالميّة رقم  – 3مايو/أيار 4103

افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف – حتديث آخر

ملخص :نظرا لآلثار املرتتبة عن القرارات األخرية اخلمسة املتعلقة برواتب املوظفني ومستحقاتهم ،يتم ختفض جامال
التقديرات اخلاصة بزيادة التكالضف مببل خر قضمته  4ماليني دوالر أمريك من  44.6ملضون دوالر أمريك جىل 43.6
ملضون دوالر أمريك  ،وهكذا ،فإنه جيري ختفض صايف اعتمادات املضزانضة املقرتحة (مع الزيادات يف التكالضف) لفرتة
السنتني  4102-4104من  0 123.4ملضون دوالر أمريك جىل  0 122.4ملضون دوالر أمريك (مبعدل سعر الصرف
الوارد يف مضزانضة الفرتة .)4104-4104
أوالً-

مقدمة

نُشرت الوثضقة  C 2013/3املعنونة اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  4102-4104وبرنامج العمل واملضزانضة للفرتة
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 4102 -4104يف  3فرباير/شباط  ،4104قبل  00شهراً تقريباً من بداية فرتة السنتني  4102-4104اليت تنطبق
علضها .ويشمل برنامج العمل واملضزانضة للفرتة  4102-4104الزيادات املتوقعة يف التكالضف ،1اليت تشكل جزءًا ال يتجزأ
من جامال مستوى املضزانضة .ويف األشهر اليت تتلو نشر الوثضقة ،تقوم األمانة برصد االجتاهات والقرارات اليت ميكن أن
تؤثر على الزيادات املقدرة يف التكالضف للفرتة  .4102-4104وأي تغضريات ملحوظة يف افرتاضات وتقديرات الزيادات
يف التكالضف الناشئة عن معلومات أو قرارات جديدة تُبّل جىل األجهزة الرئاسضة قبل انعقاد املؤمتر ،مع تأثريها على
مستوى املضزانضة املقرتح .ويتعني على األعضاء أن يأخذوا هذه التطورات األخرية يف االعتبار لدى مداوالتهم بشأن برنامج
العمل واملضزانضة للفرتة .4102-4104

 -4وباتت جمموعة من هذه املعلومات متاحة يف مارس /ذار  :4104التقضضم اإلكتواري النهائ لاللتزامات اخلاصة
باملوظفني يف سنة  .24104واستعرضت جلنة املالضة ذلك يف دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة جنبا جىل جنبا معلومات

جضافضة بشأن زيادات التكالضف املتوقعة .وقدمت املعلومات جىل امضع األعضاء يف املذكّرة اإلعالمضّة
رقم  -0أبريل/نضسان  ،4104وه تبني أنه نتضجة للتقضضم اإلكتواري النهائ لسنة  ،4104مت ختفض زيادات
التكالضف املقدرة مببل  01.8ملضون دوالر أمريك .
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الفقرات من  482جىل  414من الوثضقة
الوثضقة FC 148/5

C 2013/3

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org

ويعرض القسم ثانضاً أدناه مخسة قرارات اختذت مؤخرا بشأن رواتب ومستحقات املوظفني و ثارها على
-4
الزيادات املقدرة يف التكالضف للفرتة  ،4112-4114وهو ما يسفر عن ختفيض آخر للزيادات املقدرة يف التكاليف
مببلغ  2ماليني دوالر أمريكي ،كلّها خالل فرتة السنتني.
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ونتضجة لذلك ،ختفض الزيادات املقدرة يف التكاليف لفرتة السنتني  4102-4102على النحو التالي:
( )1مببل  11.8ملضون دوالر أمريك من  24.4ملضون دوالر أمريك جىل  44.6ملضون دوالر أمريك على حنو ما
هو وارد يف هذه املذكّرة اإلعالمضّة رقم 1؛
( )4مببلغ  2ماليني دوالر أمريكي من  23.6مليون دوالر أمريكي إىل  33.6مليون دوالر أمريكي على حنو ما
هو وارد يف هذه املذكّرة اإلعالمضّة رقم .4
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وجير ختفيض آخر يف صايف اعتمادات امليزانية املقرتحة (مع زيادات التكاليف) لفرتة السنتني

 ،4102-4102واليت اخنفضت من  1 12151ملضون دوالر أمريك جىل  1 12354ملضون دوالر أمريك يف املذكّرة
اإلعالمضّة رقم  ،1إىل  0 12254مليون دوالر أمريكي (بسعر الصرف الوارد يف املضزانضة للفرتة .)4114-4114
ثانياً -التغيريات يف عناصر تكاليف املوظفني مع اآلثار املرتتبة على
الزيادات املقدرة يف التكاليف للفرتة 4102-4102

منذ جعداد املذكّرة اإلعالمضّة رقم  ،1قامت املنظمة بتقضضم ثار تطبضق القرارات األخرية املنبثقة عن توصضات
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جلنة اخلدمة املدنضة الدولضة والقرارات السضاسضة األخرية اليت اختذها املدير العام على تكالضف املوظفني .وتسفر أربعة
من أصل مخسة من اجملاالت املستعرضة عن تعديالت فعلضة يف تكالضف املوظفني يف فرتة السنتني احلالضة -4114
 4114وبالتال تؤثر يف مكون فرتة السنتني للزيادات املقدرة يف التكالضف يف الفرتة  .4112-4114ويرد ملخص لعناصر
تكالضف املوظفني ذات الصلة يف اجلدول  1واملزيد من التفاصضل أدناه.

اجلدول  :0حملة عامة عن التغيريات املتعلقة بعنصر تكاليف املوظفني وأثر ذلك على الزيادات يف التكاليف يف
الفرتة ( 4102-4102ماليني الدوالرات األمريكية)
عنصر تكالضف املوظفني
 -1أجور موظف الفئة الفنضة والفئات العلضا الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي (جلنة اخلدمة املدنضة الدولضة)
 -4أجور موظف الفئة الفنضة والفئات العلضا املوجودين يف روما (جلنة اخلدمة املدنضة الدولضة)
 -4تكالضف التغطضة الطبضة (نظام التأمني الصح األساس ) (منظمة األغذية والزراعة)
 -4وقف األجور املدفوعة مقابل عمل جضايف (منظمة األغذية والزراعة)
 -2خطة جعانة اإلجيار يف روما(منظمة األغذية والزراعة)
اجملموع
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أجور موظف الفئة الفنضة والفئات العلضا الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي :اخنفاض مببلغ  4مليون دوالر

أمريكي حتت جطار فرتة السنتني بسبب زيادة أدنى مما هو مدرج يف املضزانضة يف عام  .4114ووفقا للمادة ( 24ب) من
الئحة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف األمم املتحدة ،يعدل جدول األجر الداخل يف حساب املعاش
التقاعدي للموظفني من الفئة الفنضة والفئات العلضا عندما يتم تعديل صايف األجور يف نضويورك للموظفني ضمن الفئتني
املذكورتني أعاله .وعقب جعالن جلنة اخلدمة املدنضة الدولضة لزيادة يف تسوية املقر يف نضويورك اعتبارا من  1فرباير/شباط
 4114من  62.2جىل  ،6852أصدر اجلدول املعدل لألجور الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي للموظفني من الفئة
الفنضة والفئات العلضا .وتبل الزيادة الشاملة يف اجلدول  1.34يف املائة قضاسا جىل  4.6يف املائة املدرجة يف مضزانضة عام
 4114و  4.4يف املائة لعام  4114اعتبارا من أغسطس /ب .3وستحدث الزيادة اآلن مرة واحدة يف فرتة السنتني
 ،4114-4114وبنسبة أقل مما كان متوقعا.
أجور موظف الفئة الفنضة والفئات العلضا املوجودين يف روما :زيادة مببلغ  0مليون دوالر أمريكي حتت جطار
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فرتة السنتني ناامة عن التغري يف تسوية املقر .ووفقا للمنهجضة اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنضة الدولضة واليت وافقت
علضها اجلمعضة العامة لألمم املتحدة يف دورتها اخلامسة واألربعني ،مت منح زيادة يف تسوية املقر ،اعتبارا
من  1أبريل/نضسان  ،4114للموظفني من الفئة الفنضة والفئات العلضا يف روما .وتربز الزيادة تطبضق قاعدة الـ  14شهرا،
أي املقارنة بني احلركة يف مؤشرات تكالضف املعضشة يف روما ونضويورك خالل عام  .4114وجن متوسط الزيادة الناتج يف
صايف األجور خالل الشهر السابق يعادل  4.48يف املائة مقارنة بالزيادة املدرجة يف املضزانضة والبالغة  4يف املائة.4
تكالضف التغطضة الطبضة :اخنفاض مببلغ  0.2مليون دوالر أمريكي حتت جطار فرتة السنتني ناجم عن
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االستمرار املتوقع ملعدالت األقساط احلالضة خلطة التأمني الط ي األساس  ،باالستناد جىل أحدث املعلومات املتاحة عن
الوضع العام للخطة الطبضة .وهكذا ،مل يعد من الضروري جدراج زيادة  2يف املائة املدرجة يف املضزانضة لعام .54114

 -11وقف األجور املدفوعة مقابل عمل جضايف املدرجة يف املضزانضة حتت جطار صايف أجور موظف اخلدمة العامة:
اخنفاض مببلغ قدره  0.2مليون دوالر أمريكي حتت جطار فرتة السنتني .ويف سضاق مسح أجور فئة اخلدمات العامة يف
روما لعام  ،4114استعرضت جلنة اخلدمة املدنضة الدولضة أسلوب األجور املدفوعة مقابل عمل جضايف ،وأوصت بوقفه.
ومتاشضا مع هذه التوصضة ،قرر املدير العام أن يوقف األجور املدفوعة مقابل عمل جضايف اعتبارا من  1مارس /ذار .4114
ويتوقع استضعاب أية تكالضف جضافضة تتعلق بالعمل اإلضايف ناامة عن األجور املدفوعة مقابل عمل جضايف ضمن
االعتمادات الصافضة املعتمدة ،حتت جطار مرفق اإلنفاق األمين باألساس ،نظرا جىل أنها تتعلق يف املقام األول باخلدمات
األمنضة.
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الفقرة ( 434هـ) من الوثضقة  C 2013/3والفقرة ( 441د) من الوثضقة
الفقرة ( 434ج) من الوثضقة C 2013/3
الفقرة ( 434و) من الوثضقة C 2013/3

C 2011/3
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 -11خطة جعانة اإلجيار يف روما :أثر تغضري السضاسة األخري .عقب استعراض خطة جعانة اإلجيار ،أصدر املدير
العام تغضريا يف السضاسة املعتمدة .ومت تعديل مستويات اإلجيار القصوى املعقولة ،حلساب جعانات اإلجيار ،لك تربز
حجم األسرة بدال من درجات املوظفني يف اخلطة السابقة .ومتثل اهلدف من عملضة القضاس اليت اعتمدت اعتبارا
من  1مارس /ذار  4114يف املواءمة مع املمارسة املتبعة يف النظام املوحد لألمم املتحدة .وستطبق املستويات املعدلة على
املوظفني املعضنني أو املنقولني جىل روما يف  1مارس /ذار  4114أو بعد هذا التاريخ أو املؤهلني للحصول على جعانة اإلجيار
حتت جطار القوة القاهرة يف أو بعد  1مارس /ذار  .4114ويتوقع أال يكون األثر املال كبريا يف الفرتة .4112-4114
 -14يعرض اجلدول  4أدناه اجلدول املتصل بزيادة التكالضف الوارد يف وثضقة برنامج العمل واملضزانضة (اجلدول )2
واملذكرة اإلعالمضة رقم  ،1مع خر األرقام باالستناد جىل املعلومات الواردة أعاله .وقد أدى األثر اإلامال ملبل  2ماليني
دوالر أمريكي جىل اخنفاض تكالضف خدمات املوظفني حتت جطار فرتة السنتني جىل  0مليون دوالر أمريكي كما هو مبني
يف اخلانة  4من العمود (باء) وجامال زيادة التكالضف جىل  33.6مليون دوالر أمريكي.

اجلدول  :4موجز الزيادات املعدّلة يف التكاليف مبوجب االعتمادات الصافية يف الفرتة  4102-4102مبعدل سعر
الصرف الوارد يف ميزانية الفرتة ( 4103-4104مراجعة للجدول  2يف الوثيقة  C 2013/3واجلدول  3يف املذكرة
اإلعالمية رقم )0
(ماليني الدوالرات األمريكية)
برنامج العمل
وامليزانية للفرتة توزيع

النسبة املئوية النسبة املئوية لزيادة
زيادات يف
4102-4102
يف يف التكاليف تُعزى إىل
لزيادة
صايف االعتمادات التكاليف التضخم التكاليف
كل عنصر من عناصر
التكاليف
على فرتة
للفرتة
املقرتحة
الكلفة
( 4102-4102كل سنتني)
السنتني
بتكاليف الفرتة
4103-4104

ألف
 -0خدمات املوظفني
 -4الرواتب والبدالت واالشرتاكات يف
صندوق املعاشات التقاعدية
 -4مستحقات ما بعد انتهاء اخلدمة
 -2جمموع خدمات املوظفني
 -2جمموع السلع واخلدمات
لصايف
امليزانية
 -6مستوى
االعتمادات واملتطلبات اإلضافية

جيم

باء

دال=باء
+جيم

21252

0

41

44

2456

358

-

359

26950

0159

40

3059

42252

-

258

259

0 10256

0159

4959

3356
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هاء=دال/ألف

واو

 350يف املائة

 22يف املائة

 0956يف املائة
 250يف املائة
 354يف املائة

 42يف املائة
 91يف املائة
 41يف املائة

 353يف املائة

 011يف املائة
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وخالصة القول ،ونظرا آلثار القرارات األخرية اخلمسة املتعلقة برواتب املوظفني ومستحقاتهم ،فإنه:




جتر مراجعة التقديرات اإلمجالية لزيادة التكاليف خلفضها مببلغ آخر قيمته  2ماليني دوالر
أمريكي من  23.6مليون دوالر أمريكي إىل  33.6مليون دوالر أمريكي ،ويرد ذلك جمدداً
يف اجلدول 4؛
تتم مراجعة صايف اعتمادات امليزانية املقرتحة (مع الزيادات يف التكاليف) لفرتة السنتني
 4102-4102لتخفّض من  0 12354مليون دوالر أمريكي إىل
(مبعدل سعر الصرف الوارد يف مضزانضة الفرتة .)4114-4114
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0 12254

مليون دوالر أمريكي

