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 موجز
ملوظفي منظمة  عاما   65تعرض هذه الوثيقة معلومات ذات صلللللللللللللللة ومق ا لتنفيذ السللللللللللللللن ا لزامية   ا  ا دمة عند 

 :2014يناير/كانون الثاين  1األغذية والزراعة الذين مت تعيينهم قبل 
 من مواردها، مباشلللرة بقدرة املنظمة على  املائةيف  75 يرتبط التوظيف يف منظمة األغذية والزراعة، الذي يشلللكل

، والتكيف مع أسللللللللالي  2030مواجهة التحديات واألولويات العاملية مبا يف ذلك خطة التنمية املسللللللللتدامة لعام 
  العمل اجلديدة.

  ،الداقع واملرونة ويتطل  وضللع الطرا اجلديدة للعمل، من خالف قرا متعددة التخصللصللات وسللياسللة تنقل قوية
تعيني املوظفني  وأيف امليزانية  املدرجة الوظائفحتديد من حيث  انسللللوا  أك لتجديد املوارد البشللللرية يف املنظمة،

 مللئها.
 يف قرار اجلمعية العامة  ية   ا  ا دمة، املنصللللللللللو  عليهوترى ا دارة أنه جي  أن يأخذ تنفيذ السللللللللللن  ا لزام

الرئاسلللية  األجهزة، يف االعتبار األهداف والسلللياسلللات ذات الصللللة ال  وضلللعتها 70/244لألمم املتحدة رقم 
املنظمللة يف مللا يتعلق بللاملوظفني، والقللدرات الفنيللة، والتوانين بني اجلنسللللللللللللللني، والتمثيللل اجل رايف، والوقورات  يف
 التكاليف، والكفا ة والفعالية الالنيمة لتحقيق هذه األهداف. يف

  يناير/كانون  1تحديد تاريخ التنفيذ بالنسللللبة للسللللن  ا لزامية   ا  ا دمة للموظفني املعينني قبل بيف ما يتعلق و
قرارات تتعلق مبوظفيها يف ضللللللللو   للمنظمات املشللللللللاركة يف النظام املوحد جهزة الرئاسللللللللية، تتخذ األ2014الثاين 

للصلللللللللللندوا الدول للتنمية الزراعية واملنظمة العاملية  2020يناير/كانون الثاين  1ظروقها ومصلللللللللللا ها ا اصلللللللللللة: 
ملنظملللة الط ان امللللدين اللللدول ومنظملللة الصللللللللللللللحلللة العلللامليلللة؛  2019ينلللاير/كلللانون الثلللاين  1للملكيلللة الفكريلللة؛ و

 للمنظمات األخرى. 2018يناير/كانون الثاين  1و
 65 ، قإن املوعد املثال لتنفيذ السلللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة عند سلللللللللن  ومن وجهة نظر منظمة األغذية والزراعة 

ومن شأن ذلك . 2021يناير/كانون الثاني  1هو  2014يناير/كانون الثاين  1للموظفني الذين مت تعيينهم قبل 
أن يوقر للمنظمة أقصلللى قدر من املرونة لتعديل تشلللكيلة موظفيها وقدراقا التقنية ذات الصللللة بأولويات ال ام  

، وكذلك تيسلللللللللللل  حتقيق أهداقها بشللللللللللللأن التوانين بني اجلنسللللللللللللني والتمثيل 2019-2018وطرا العمل يف الف ة 
 اجل رايف يف قوقا العاملة.

 /سللليمكن ذلك أيضلللا  املدير العام اجلديد وقريق ا دارة العليا التابع له/ ا 2019حزيران ويف أعقاب مؤمتر يونيو ،
للمواققة عليها من قبل  2021-2020من إجرا  تعديالت يف  اية املطاف على برنام  العمل وامليزانية للف ة 

 . 2020ف عام ، والبد  يف تنفيذ مثل هذه التعديالت خال2019اجمللس يف ديسم /كانون األوف 
  إىل وقورات يف التكاليف، مبا يف ذلك تكاليف  2021يناير/كانون الثاين  1وأخ ا ، سلللللللللللللليؤدي تاريخ التنفيذ يف

املوظفني، با ضللللللللللللللاقة إىل الوقورات اتتملة األخرى املتعلقة مبزايا واسللللللللللللللتحقاقات املوظفني. وجيري حاليا  حتليل 
 البيانات ذات الصلة، وسيتم تقدميها إىل جلن  ال نام  واملالية، وإىل اجمللس.
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 معلومات أساسية
 
نظام األمم  عضلللو يفملدنية الدولية، وبذلك قإ ا األغذية والزراعة النظام األسلللاسلللي للجنة ا دمة اقبلت منظمة  -1

املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واملزايا. وينص النظام األسلللاسلللي للجنة ا دمة املدنية الدولية على نوعني من ا االت. 
الدولية أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارات بشلللللللللأن املسلللللللللائل املتعلقة أوال ، ا االت ال  تتخذ قيها جلنة ا دمة املدنية 

باملرتبات والبدالت واملزايا، وهي ملزمة للمنظمات، مبا يف ذلك أجهزقا الرئاسللللية. وثانيا ، ادد النظام األسللللاسللللي اجملاالت 
الدولية، يف ممارسلللتها ملهامها،  دف تطبيق  . وتسللل شلللد جلنة ا دمة املدنية1ال  تقدم قيها اللجنة توصللليات إىل املنظمات
 معاي  وأسالي  وترتيبات مش كة للموظفني.

 
عناصلللر التوظيف. وتواقق  أحدة قيها املوظفون ا دمة الفعلي ينهيا لزامية ال  جي  أن  القانونيةتشلللكل السلللن  و  -2

لى السن  ا لزامية   ا  ا دمة، عغذية والزراعة( األجهزة التشريعية املختصة يف املنظمات )أي اجمللس يف حالة منظمة األ
 مة.مع مراعاة ا طار املؤسسي املذكور أعاله، وكذلك االحتياجات واألولويات ا اصة باملنظ

 
دا ، مبرور الوقت، سلللللوا  يف السلللللن  ا لزامية   ا  ا دمة، وهي مسلللللألة و يكن  ا توحيد أب مسلللللألةوقد تطورت  -3

 والزراعة أو منظومة األمم املتحدة:منظمة األغذية 
 

، اسلللللتنادا  62السلللللن  ا لزامية   ا  ا دمة عند سلللللن   1958حدد جملس منظمة األغذية والزراعة يف عام  أ()
  1975.2إىل حتليل شامل، قبل إنشا  جلنة ا دمة املدنية الدولية وقبوف نظامها األساسي يف عام 

تحدة واألجهزة التشلللللللريعية جلنة ا دمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة لألمم املأوصلللللللت  1989ويف عام  ب()
 عاما   62إىل  60 دمة من يف املنظملات األخرى التلابعلة للنظلام املوحد بزيادة السللللللللللللللن  ا لزاميلة   ا  ا

 أو بعده. 1990يناير/كانون الثاين  1للموظفني املعينني يف 
اجمللس السللللللللللللللن  ا لزاميللللة   للللا  ا للللدمللللة ملوظفي املنظمللللة الللللذين مت تعيينهم ، حللللدد 2013ويف عللللام  ج()

، متشلللللللللللللليللللا  مع قرار  عيللللة األمم املتحللللدة عللللامللللا   65أو بعللللده عنللللد  2014ينللللاير/كللللانون الثللللاين  1 يف
( وتوصلللللللللللللية جلنة ا دمة املدنية الدولية، بعد مراجعة وحتليل شلللللللللللللاملني من قبل الكيانات 67/257 )القرار

الصلللللللندوا املشللللللل ق للمعاشلللللللات التقاعدية ملوظفي األمم  األمم املتحدة، وال سللللللليما جملس يفاملختصلللللللة 
  3.الذي واققت معهاملتحدة، 

ة جلنة ا دمة املدنية ، توصللللي69/251، أقر ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبوج  القرار 2014ويف عام  د()
ينلاير/كانون الثلاين  1 قبلل للموظفني املعينني عاما   65الدوليلة، برقع السللللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة إىل 

 دوليللة العودة إليهلا، مع مراعللاة ا قوا املكتسللللللللللللللبللة للموظفني، وطلبللت من جلنللة ا للدمللة املللدنيللة اللل2014
 يتعلق مبوعد التنفيذ بعد التشاور مع  يع منظمات النظام املوحد. ما يف

                                                      
، 16و اجلمعية العامة القرارات. ومبوج  املادة من النظام األساسي، تتخذ جلنة ا دمة املدنية الدولية أ 13إىل  10وبالتال، مبوج  أحكام مثل املواد   1

بشلللأن مسلللائل أخرى قد تراها ضلللرورية لتحقيق  جيوني للجنة ا دمة املدنية الدولية، بعد إجرا  املشلللاورات املناسلللبة، أن تقدم هذه التوصللليات إىل املنظمات
 ي.أهداف النظام األساس

 . 30/29CL، و  17/29CL تان، والوثيق REP /29CL الوثيقة  177إىل  175 من الفقرات  2
 . 12/151FC، و 6/148CL تانوالوثيق،  REP/148CLالوثيقة من  داف-12الفقرة   3
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الصلللللللللللللللللللادر يف  70/244املتحللللللدة، مبوجلللللل  القرار ، أقر ت اجلمعيللللللة العللللللامللللللة لألمم 2015ويف عللللللام  ه()
 ، توصلللللللللللللليللة جلنللة ا للدمللة املللدنيللة الللدوليللة ال  تنص على مللا يلي:4 2015ديسللللللللللللللم /كللانون األوف  23

 2014يناير/كانون الثاين  1برقع السلللللللن ا لزامية   ا  خدمة املوظفني الذين دخلوا ا دمة قبل  " )...(
 على أبعد تقدير، مع مراعاة حقوا املوظفني املكتسبة". 2018يناير/كانون الثاين  1عاما  حبلوف  65إىل 

 
يف  يكونس، وجي  أن جمللا واققةمملراجعة و من جان  منظمة األغذية والزراعة  70/244القرار  تنفيذوخيضللللللللللللللع  -4

ذات صلة ومق حات لتنفيذ  في املنظمة. وتعرض هذه الوثيقة معلوماتشكل تعديل للنظام األساسي ملوظيف  اية األمر 
 . 2014ون الثاين يناير/كان 1عاما  ملوظفي املنظمة املعينني قبل  65السن  ا لزامية   ا  ا دمة عند 

 
 لخدمةاألساس لقرارات جمعية األمم المتحدة بشأن السّن اإللزامية إلنهاء ا –ألف 

 
بشلللللأن السلللللن  ا لزامية   ا  ا دمة نتيجة لعملية شلللللاملة،  2013صلللللدر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام  -5
: وحدة التفتيش 2008يف ذلك عملية اسلللللللللللتعراض من قبل خمسلللللللللللة كيانات ةتلفة تابعة لألمم املتحدة اعتبارا  من عام  مبا

املش كة، واللجنة االستشارية لشؤون ا دارة واملالية، وأمانة األمم املتحدة، وجلنة ا دمة املدنية الدولية، والصندوا املش ق 
للمعاشللات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. وبا ضللاقة إىل ذلك، أجرى الصللندوا املشلل ق للمعاشللات التقاعدية ملوظفي 

ة حتليال  كميا  شامال ، مبا يف ذلك تقييما اكتواريا واستعراضا من جان  قريق عمل، قد ر أن رقع السن  ا لزامية األمم املتحد
من شلللأنه أن اسلللن  2014يناير/كانون الثاين  1  ا  ا دمة للموظفني اجلدد يف مؤسلللسلللات األمم املتحدة املعينني بعد 

  5للصندوا.الوضع االكتواري 
 
، الذين يسللللللعيان 2015و 2014ال يبدو أن مثل هذا األسللللللاد موجود لقراري اجلمعية العامة لعامي ل، ويف املقاب -6

عاما  اعتبارا  من  65إىل  2014بشكل قعاف إىل رقع السن  ا لزامية   ا  ا دمة "بأثر رجعي" للموظفني املعينني قبل عام 
يل كم ي أو اكتواري من قبل ا يئات املختصلللللللللللللة يف األمم املتحدة . وو يتم العثور على أي حتل2018يناير/كانون الثاين  1

لدعم توصللللللللللية جلنة ا دمة املدنية الدولية. وعلى وجه ا صللللللللللو ، و يتم حتديد أي قائدة مالية كب ة  تملة للصللللللللللندوا 
، 2015املتحدة لعام  املشلل ق للمعاشللات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وو يطل  الصللندوا قرار اجلمعية العامة لألمم

. وبدال  من ذلك، اسللللتندت جلنة ا دمة املدنية الدولية يف توصللللياقا املرقوعة إىل 2013كما كان ا اف بالنسللللبة لقرار عام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل مداوالقا ا اصللللللللللللللة، مبا يف ذلك وجهات نظر ثالثة احتادات للموظفني. وقد أعربت 

رية جمللس حدة مرارا  وتكرارا  عن حتفظاقا إىل جلنة ا دمة املدنية الدولية من خالف شلللللللللللبكة املوارد البشلللللللللللوكاالت األمم املت
  2015.6و 2014و 2013الرؤسا  التنفيذيني يف األعوام 

 
                                                      

لألمم املتحدة: تقرير جلنة ا دمة املدنية  "النظام املوحد، 2015ديسلللم /كانون األوف 23 الصلللادر يف  244/70قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   4
 . /244/70https://undocs.org/A/RES الدولية"؛

 ./31R./60JSPB، و/35R./59JSPB( و2013 ،60( و)2012 ،59تقارير دورات جملس صندوا املعاشات التقاعدية )  5
ومن املهم   https://icsc.un.org/library/default.asp?list=AnnualRep. 2015و 2014و 2013نظر تقارير جلنة ا دمة املدنية الدولية لألعوام ا  6

من النظام األسللاسللي للجنة ا دمة املدنية الدولية، أشللارت الشللبكة إىل أن أي  16"وإذ تشلل  إىل املادة : 2015ا شللارة إىل مالحظات الوكاالت يف عام 
يقع على عاتق تاريخ للتنفيذ يتفق عليه النظام املوحد لألمم املتحدة )...( سلللللليكون دالليا  يف أحسللللللن األحواف، ألن القرار النهائي بشللللللأن هذه املسللللللألة 

 . 2015، تقرير جلنة ا دمة املدنية الدولية لعام 21الفقرة  نظمات"،األجهزة الرئاسية يف امل

https://undocs.org/A/RES/70/244
https://icsc.un.org/library/default.asp?list=AnnualRep
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وبالتال، يتعني على املدير العام إبالغ األجهزة الرئاسلللللللللللية يف منظمة األغذية والزراعة بسثار رقع السلللللللللللن  ا لزامية  -7
، لكي تتمكن من اختاذ قرار 2014يناير/كانون الثاين  1عاما  ملوظفي املنظمة الذين مت تعيينهم قبل  65  ا  ا دمة إىل 

 7الصلة عند ممارسة وظائفها الدستورية.مستن  يف ضو   يع االعتبارات ذات 
 

 االنعكاسات على منظمة األغذية والزراعة –باء 
 السياا

 
دمة املدنية الدولية يف عام يف البداية، يتم التأكيد مرة أخرى على أن املنظمة قبلت النظام األسلللللللاسلللللللي للجنة ا  -8

نظمة األغذية والزراعة ملتزمة ماألمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واملزايا. ولذلك، قإن نظام  عضللللللو يفوهي  1975
كيد على أن املنظمة ملتزمة بتنفيذ القرار متاما  مبوا مة سللياسللاقا وممارسللاقا مع تلك املعتمدة يف النظام املوحد. كما يتم التأ

نظمة باعتبارها منظمة قائمة أجل املوانينة بني احتياجات وأولويات امل. واملسللللألة تتعلق بإجياد توقيت مناسلللل  من 70/244
 على األعضا ، ومصاحل موظفيها والنظام املوحد. 

 
وظفي منظمة ىل مإلنسلللللللبة عاما  با 65إىل  القاضلللللللي برقع السلللللللن ا لزامية   ا  ا دمة 2013ر عام و يكن لقرا -9

و ميزانية أو مالية املنظمة. ويتيح أي تأث  مباشللللللللللللللر على برام  أ 2014يناير/كانون الثاين  1األغذية والزراعة املعينني بعد 
د مسللتمر، قرصللة للمنظمة واملوظفني تطبيق السللن  ا لزامية   ا  ا دمة اجلديدة على املوظفني املعينني حديثا ، على أسللا

ذ القرار اجلديد للسللللللللللللللن  ا لزامية ما يتعلق بتنفي ا اف يفاملعنيني لتعديل التوقعات والتخطيط وققا  لذلك. وليس هذا هو 
ذي يضللللللللللع قيودا  كب ة على ، ال70/244حبسلللللللللل  القرار  2014يناير/كانون الثاين  1  ا  ا دمة للموظفني املعينني قبل 

 إدارة األمانة.
 
يف جمموعة من  واضلللللللللحأسلللللللللندت األجهزة الرئاسلللللللللية والية وتوجيهات واضلللللللللحة للمدير العام لتحقيق تقدم وقد  -10

مة معرقية تتسللللللم وبوصللللللفها منظ الصللللللعبة للقضللللللا  على اجلوع والفقر يف العاو ونييادة إنتاجية واسللللللتدامة الزراعة.األهداف 
ؤهالت العالية واملتنوعة، الذين يتم بالواقعية، تنفذ منظمة األغذية والزراعة واليتها من خالف جمموعة من املوظفني ذوي امل

حددت األجهزة هذا الصلللللدد،  يفاد الكفا ة ولكن مع مراعاة التوانين بني اجلنسلللللني والتمثيل اجل رايف. و تعيينهم على أسللللل
على الكفا ات والفعالية ألي نييادة  أهداقا  لتعيني املوظفني، ينب ي حتقيقها يف إطار ميزانية امسية ثابتة تعتمدالرئاسللللللللللللللية 

 عدد املوظفني الفنيني. يف
 

                                                      
"ينب ي على جلنة ا دمة املدنية الدولية  على أنه 2018وشللللللللللددت شللللللللللبكة املوارد البشللللللللللرية يف دورة جلنة ا دمة املدنية الدولية املنعقدة يف مارد/ ذار   7

جي  عرضللللها على اجلمعية العامة لألمم  ممارسللللة واليتها على النحو املتوخى يف نظامها األسللللاسللللي. وجي  أن يكون هناق متييز واضللللح بني املواضلللليع ال 
سلللللللللائل ال  ميكن أن تصلللللللللدر جلنة ا دمة املدنية لية لوحدها، واملاملتحدة الختاذ قرار بشلللللللللأ ا، واملسلللللللللائل ال  ميكن إن تبت قيها جلنة ا دمة املدنية الدو 

، جيوني للجنة، بعد إجرا  املشاورات املناسبة، أن للنظام األساسي للجنة ا دمة املدنية الدولية 16الدولية التوصيات بشأ ا إىل املنظمات. ومبوج  املادة 
دنية الدولية رقع املسلألة إىل اجلمعية العامة تذك ها باألسلاد القانوين، قررت جلنة ا دمة املتقدم التوصليات إىل املنظمات. ومع األسلف، على الرغم من 

ية العامة إنيا  دور األجهزة الرئاسللللللللللللللية يف لألمم املتحدة الختاذ قرار بشللللللللللللللأ ا، األمر الذي يبدو أنه أدى إىل بعم سللللللللللللللو  الفهم يف ما يتعلق بدور اجلمع
 الوكاالت املتخصصة".
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ردها، يرتبط مباشللللللللرة بقدرة من موا املائةيف  75وبالتال، قإن التوظيف يف منظمة األغذية والزراعة، الذي يضللللللللم  -11
، والتكيف مع 2030لعام  املنظمة على التصللللللللللللللدي للتحديات واألولويات العاملية، مبا يف ذلك خطة التنمية املسللللللللللللللتدامة

 أسالي  العمل اجلديدة.
 
كلها التشلللللللل يلية وا دارية ونة األخ ة، لعملية جتديد تنطوي على تقييم متعمق  يا وقد خضللللللللعت املنظمة، يف اآ -12

طويلة األجل، مبا يف ذلك  وأولوياقا ال اجمية. ونتيجة لذلك، اعتمدت األجهزة الرئاسللللللية خطط وسللللللياسللللللات اسلللللل اتيجية
 جتديد املوارد البشرية، لتعزيز تنفيذ والية منظمة األغذية والزراعة. 

 
 ة األجلللل للف ةا طلللار االسلللللللللللللل اتيجي وا طلللة املتوسللللللللللللللطللل 2017ومؤخرا ، أقرت األجهزة الرئلللاسلللللللللللللليلللة يف علللام  -13

مليات املنظمة. وقد مع التوجه االسلللللللللللللل اتيجي وع 2012، اللذين يدجمان الت ي ات ال  أجريت منذ عام 2018-2021
  اسللللللللل اتيجية شلللللللللاملة تؤثر على واملنفصللللللللللة إىل برامعن ال ام  التقنية الضللللللللليقة النطاا ابتعدت منظمة األغذية والزراعة 

ة تنقل قوية، الداقع ويتطل  وضللع الطرا اجلديدة للعمل، من خالف قرا متعددة التخصللصللات وسللياسللاملسللتوى القطري. 
 املوظفني مللئها.تعيني  وأيف امليزانية  من حيث حتديد املواقف املدرجةسوا  كان واملرونة لتجديد املوارد البشرية يف املنظمة، 

 
اللللذي واقق عليللله املؤمتر يف يوليو/متوني  2019-2018وقلللد جتلى هلللذا النه  يف برنلللام  العملللل وامليزانيلللة للف ة  -14

وظيفة قنية جديدة من خالف إل ا  عدد مماثل من الوظائف غ  الفنية، ومت ختفيم مسلللتويات  58، حيث مت  خلق 2017
 8أص ر سنا .  تاحة توظيف قنيني من ذوي الكفا ات العاليةالفئة الفنية من  وظيفة شاغرة 76
 
رار يف التكيف مع للسللللللماا للمنظمة باالسللللللتم 2021-2020وسللللللتكون هذه املرونة مطلوبة مرة أخرى يف الف ة  -15

 ؛خاب مدير عام جديد، سلللللللللللللليقوم املؤمتر يف نفس الوقت: )أ( بانت2019أسللللللللللللللالي  عملها اجلديدة. ويف يونيو/حزيران 
ال جمة املقررة يف منظمة األغذية . ووققا  لدورة التخطيط و 2021-2020املواققة على برنام  العمل وامليزانية للف ة  و)ب(

م  العمل وامليزانية هذا، وتقدميه إىل اجمللس والزراعة، جيوني للمدير العام اجلديد وقريق ا دارة العليا التابع له/ ا، تعديل برنا
يد على األقل إىل السنة األوىل . وبنا  على ذلك، سيحتاج املدير العام اجلد2019ديسم /كانون األوف  للمواققة عليه يف

نفيذ القرار اجلديد الصلللللادر للبد  يف تنفيذ هذه التعديالت، وسللللليتطل  ذلك املرونة يف ما يتعلق بت 2021-2020من ق ة 
 .2020  ا  ا دمة حىت  اية عام عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن السن  ا لزامية 

 
وبنا  على ذلك، يُعت  أن تاريخ التنفيذ للتطبيق الرجعي للسلللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة املنصلللللللو  عليه يف القرار  -16

ينب ي أن يأخذ بعني االعتبار األهداف واألولويات والسللللللياسللللللات ذات الصلللللللة ال  وضللللللعتها األجهزة الرئاسللللللية  70/244
 ، يف ما يتعلق باملوظفني والقدرات الفنية، والتوانين بني اجلنسللللللللللللللني، والتمثيل اجل رايف، والكفا ة والفعالية الالنيمةللمنظمة

  لتحقيق هذه األهداف.

                                                      
   PWB  21-2018MTP  3/2017C /2018-19الوثيقة  من 113إىل  108 من تالفقرا  8
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 التوظيف
 
ا  من الفئة الفنية والفئات موظف 121، كان لدى منظمة األغذية والزراعة 2018يناير/كانون الثاين  1اعتبارا  من  -17

من  املائةيف  4يف املتوسط، يبلغ حوال العليا يف وظائف مدرجة يف ميزانية برنام  العمل وامليزانية حبس  التونييع اجل رايف. و 
يلي ظفي املنظمة. ويرد يف ما من العمر كل سنة، وسيتقاعدون مبوج  النظام األساسي ا ال ملو  62هؤال  املوظفني سن  

 2020 األوفكانون /ديسم  31و 2018يناير/كانون الثاين  1تونييع حاالت التقاعد ا لزامي يف ق ة الثالث سنوات بني 
 حبس  الرتبة، ومدة ا دمة، واجلنس، ومنطقة اجلنسية: 

 
 املائةيف  12حالة تقاعد عند السللللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة، مما ميثل  9 124 من املتوقع أن يكون هناق أ()

  جمموع املوظفني ا اضعني للتونييع اجل رايف. من
وملللا قوا(،  1-ملللدمن حلللاالت التقلللاعلللد املتوقعلللة بلللاملوظفني من الفئلللات األعلى ) امللللائلللةيف  22يتعلق  ب()

 من الفئة الفنية. املائة يف 78و
( 56) 5-ف لفئةاهي من  – املائةيف  58 –أكثر من نصللللللللللللللف حاالت التقاعد املتوقعة من الفئة الفنية  ج()

 .4.41لفئة الفنية الدرجات للمتقاعدين من ا نقاط(. ويبلغ متوسط 29) 4-ف من الفئة املائةيف  30و
 دمة يف منظمة اد املتوقعة هي يف الدرجات العليا للفئات، ومتوسللللللللللللللط طوف مدة  يع حاالت التقاع د()

 سنة. 18األغذية والزراعة هو 
ويف املقر  الرئيسللللللللللللي  املتوقعة مونيعة بالتسللللللللللللاوي بشللللللللللللكل عام على نطاا اجملاالت املهنيةحاالت التقاعد  ه()

 واملكات  امليدانية.
ملوظفلللات ا نلللاث امن حلللاالت التقلللاعلللد املتوقعلللة، يف حني متثلللل  امللللائلللةيف  69ميثلللل املوظفون اللللذكور  و()

 .املائة يف 31
(، امللللائلللةيف  48مواطين اللللدوف األوروبيلللة )( هم من 60يقلللارب نصللللللللللللللف حلللاالت التقلللاعلللد املتوقعلللة )ملللا  ني()

قل. وتسللللللللللللللتأثر املناطق اجل راقية أمن البلدان املمثلة متثيال   2، ومنهم من البلدان املمثلة متثيال نيائدا   14و
(؛ املائةيف  9(؛  سللللللليا )ائةامليف  14(؛ أقريقيا )املائةيف  16األخرى بنسلللللللبة أقل بكث : أمريكا الشلللللللمالية )

؛ وجنوب غرب اتيط ا ادئ (املائةيف  2(؛ الشللللللللللللرا األدىن )املائةيف  8نية والبحر الكارييب )أمريكا الالتي
 (.املائة يف 2)

 
عاما  للموظفني املعينني قبل  62اعد املتوقعة للسلللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة عند وتتيح االجتاهات يف حاالت التق -18
، والتوانين بني اجلنسللللللللني، والتمثيل اجل رايف، والكفا ة والفعالية القدرات التقنية، قرصللللللللا  ملعاجلة 2014يناير/كانون الثاين  1
  التوظيف يف منظمة األغذية والزراعة. يف

                                                      
 .2020ديسم /كانون األوف  31إىل  2017ديسم /كانون األوف  18 االت التقاعد املذكور يف الوثائق السابقة بف ة  138يتعلق الرقم   9
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 القدرة الفنية

 
ة متطلبات املنظمة. ويف ق ة على تلبي الفنيةلقدرقم  –يتم تعيني املوظفني يف املقام األوف على أسللللللللللللللاد اجلدارة  -19

، ولكنه أشللار أيضللا إىل 2012م املسللتقل للقدرة الفنية يف املنظمة بالتحسللينات املدخلة منذ عا التقييم، أقر  2016-2017
 طرا عمل سريعة الت  .و التحدي الذي يواجه املنظمة يف ما يتعلق با صوف على النوع الصحيح من ا  ة يف بيئة 

 
طار العمل االسلللللللل اتيجي وا طة املتوسللللللللطة األجل املتوائمني مع أهداف التنمية املسللللللللتدامة، هناق إويف سللللللللياا  -20

حلاجلة ملحلة لتطوير القلدرات الفنيلة اللداخليلة للمنظملة يف جملاالت جلديلدة من ا  ة، مبلا يف ذللك الزراعلة ا يكولوجيلة، 
النظم ال ذائية، وا جرة، وا ماية االجتماعية. ومت البد  ومقاومة املضللللللللللللللادات ا يوية، والتنوع البيولوجي، وت   املنا ، و 

  ، ولكن يتعني القيام باملزيد.10 2019 - 2018بالعمل على ذلك يف برنام  العمل وامليزانية للف ة 

 
تقرير قدمته املنظمة  وقد ظهرت قجوة ا  ة الفنية هذه يف بعم األحيان بشللكل واضللح، وكان  خرها يف أوف -21

يف البداية ألنه اعت  أنه يركز  وعلى الرغم من أنه متت املواققة عليه اآن، ققد مت رقضللله ندوا األخضلللر للمنا .إىل الصللل
 الية. وباملثل، تواجه منظمة األغذية اأكثر مما يلزم على مناه  التنمية الريفية التقليدية، بدال  من متطلبات ت   املنا  

رات الفنية يف جماالت تنفيذ مشللللللللللاريع ميدانية  ددة بسللللللللللب  عدم كفاية القد والزراعة يف بعم األحيان صللللللللللعوبات يف
 عملها اجلديدة.

 
نظمة على نطاا واسع وتبذف ا دارة جهودا  مضنية لتحسني مؤهالت وخ ات موظفي املنظمة، وقد حسن ت امل -22

ني اجلدد ا اصلني على درجات نسبة املوظفمعظم املؤشرات املتصلة مبؤهالت املوظفني وخ اقم. وقد كان هناق نييادة يف 
ا  عاما  يف معظم ا دارات أكادميية متقدمة على مسللللللتوى ماجسللللللت  أو الدكتوراه أو الدراسللللللات العليا. ويعكس ذلك تطور 

مستوى من اجلودة من  الوطنية، حيث ارتفع مستوى مؤهالت املوظفني. ومع ذلك، جي  أن تستمر اجلهود لضمان أعلى
 ة الفنية يف األمانة.حيث ا   

 
( من الوظائف الشلللللللللللاغرة يف الفئات الفنية املائةيف  15وحتاقظ املنظمة على نسلللللللللللبة مئوية صللللللللللل  ة )ال تقل عن  -23
قوا املدرجة يف امليزانية، لكي تكون قادرة على االسلللللتجابة  ذه التحديات. وتنشلللللأ هذه الشلللللواغر بشلللللكل أسلللللاسلللللي  وما

سللللللللللللللنويلا (. وإذا مت تطبيق السللللللللللللللن  ا لزاميلة   لا  ا لدملة  امللائلةيف  4لزامي )حوال بسللللللللللللللبل  املعلدف الثلابلت للتقلاعلد ا 
، قإنه لن يكون من املمكن مل  هذه الوظائف الشللللللللللللللاغرة البالغ 2018يناير/كانون األوف  1عاما  ابتدا  من  65 عند

  زانية ثابتة.يف سياا مي 2019-2018، مثلما حدث يف برنام  العمل وامليزانية للف ة 124 عددها

                                                      
   2018PWB  3/2017C-19 بالوثيقة 4اجلدوف   10
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 يف برنللللام  العمللللل وامليزانيللللة للف ة 3.43التحوف ا للللابط ملعللللدف نقللللاط الفئللللة الفنيللللة )إىل  وجيلللل  أن يسلللللللللللللتمر -24
على توظيف املوظفني اجلدد، قضال عن املسامهة يف حتقيق وقورات  عادة االستثمار.  للتشجيع( لتوق  اجملاف 2018-2019

عاما  على مدى السللنوات  62ونظرا إىل متوسللط نقاط درجات املتقاعدين املرتفع نسللبيا ، قإن إخال  هذه الوظائف عند سللن  
تشللجيع املوظفني املبتدئني ذوي األدا  و ( 2) ؛رة( مزيد من التخفيم للوظائف الشللاغ1) األربع القادمة يتيح الفرصللة ملا يلي:

 تعيني موظفني مهنيني جدد وأص ر سنا  ميتلكون ا  ة الفنية املناسبة ال  تتطلبها املنظمة.و ( 3) ؛اجليد

 
ويف هذا الصللللدد، تقيم ا دارة بانتظام ا اجة املسللللتمرة إىل الوظائف ال  يتم إخالؤها، وإعادة حتديد أوصللللاقها،  -25

عند االقتضلللللللا ، وإعادة تصلللللللنيفها بدرجات أدىن )با ضلللللللاقة إىل نقل الوظائف من اجملاالت ا دارية إىل اجملاالت الفنية(. 
مؤهالت عالية جدا ، وهم مناسلللللبون  ديهمليتم تسلللللليط الضلللللو  على أن املنظمة جتذب اآن موظفني جدد أصللللل ر سلللللنا  و 

الستيعاب املوظفني الفنيني املبتدئني والفنيني املعاونني ذوي األدا  العال للوظائف يف الدرجات الدنيا. وذلك وسيلة أيضا  
مهامهم األولية. وسللللللللللليتم تقويم اجلهود الرامية إىل تأمني املهارات املطلوبة بسلللللللللللب  االقتقار إىل املرونة يف تعيني   ايةيف 

 املوظفني اجلدد من قبل ا دارة.

 
وميكنهم أن جيلبوا إىل املنظمللة  يلةالتعليم الكفللا ات اجللدد عموملا  بلأحلدث ومن حيللث الفعللاليللة، يتمتع املوظفون -26

خ ة حديثة مكتسلللللللبة مع الكيانات العامة وا اصلللللللة األخرى، مما يزيد من قعاليتهم يف معاجلة القضلللللللايا التقنية والعمل يف 
أكثر قدرة ورغبة يف و ا اليني أصللللللللل ر سلللللللللنا  عموما  من املوظفني هم اجلدد  املوظفنيالشلللللللللراكات. وعالوة على ذلك، قإن 

املوقع اجل رايف لتعيينهم لنقل املعرقة املشللللللاركة يف سللللللياسللللللة التنقل ا لزامي يف املنظمة، ال  تتطل  أن يقوم املوظفون بت ي  
 بني مواقع املنظمة وتوق  منو وخ ة للموظفني أنفسهم.

 
يناير/كانون  1التنفيذ الفوري للسلللياسلللة اجلديدة للسلللن  ا لزامية   ا  ا دمة للموظفني املعينني قبل شلللأن من و  -27

  .هذه اجلهود الرامية إىل حتسني كفا ة وقعالية املوظفنيأن يؤدي إىل تقويم  2014الثاين 

 
زامية   ا  ا دمة ملصلللللللللللللللحة وهناق حاالت قد يكون من املرغوب قيها التمديد للموظفني ما بعد السللللللللللللللن  ا ل -28

ويسللللمح املدير العام، يف حاالت اسللللتثنائية، بتمديد  املنظمة. وتتبع منظمة األغذية والزراعة  جا صللللارما يف هذا الصللللدد.
للوقا  باحتياجات براجمية أو إدارية  ددة، اددها مدرا  الشللع  من خالف السلللسلللة مثال السللن  ا لزامية   ا  ا دمة، 

ية. وجي  أن تقدم الطلبات معلومات مفصلللللللللللللللة عن أدا  املوظف واألسللللللللللللللباب ورا  التمديد املطلوب، مبا يف ذلك القياد
 السب  يف عدم الوقا  باملتطلبات املعتادة لتخطيط التعاق ، وملاذا يُفضل متديد تعيني املوظف.

 

 التوانين بني اجلنسني

 
حث ت األجهزة الرئاسللية، مبا يف ذلك املؤمتر، املدير العام على وجه ا صللو ، وا دارة بصللفة عامة، على معاجلة  -29

يف التوانين بني اجلنسللللللني داخل األمانة على  و نشللللللط وعاجل من أجل حتقيق التكاقؤ بني اجلنسللللللني. ويف هذا االختالف 
يق التكاقؤ بني اجلنسللللللللللللني يف القوى العاملة وموا مة  جها مع الصللللللللللللدد، تظل املنظمة ملتزمة مبواصلللللللللللللة جهودها  و حتق

االس اتيجية على نطاا املنظومة. وتدعم املنظمة وضع خطط تنفيذ ةصصة، باالستناد إىل السياا والتحديات اتددين 
 للمنظمة باعتبارها وكالة متخصصة.
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، أول اهتمللام خللا  للمرشللللللللللللللحللات يف عمليللة التوظيف والتعيني، مبللا يف ذلللك ا لزام بللإدراج 2012ومنللذ عللام  -30

على أسلللاد جنس املوظفني  50/50املرشلللحات يف املقابالت وعمليات التعيني يف الوظائف. وقد نت  ذلك عن توانينا  بلغ 
 املائةيف  43بل ت نسلللللللللللبة املوظفات ، 2017. ويف  اية ديسلللللللللللم /كانون األوف 2017و 2012اجلدد املعينني بني عامي 

 11يف املناص  العليا. املائةيف  26الوظائف من الفئة الفنية و يف

 
( موظفني من الذكور. وإن املائةيف  69وتشمل ال البية العظمى من حاالت التقاعد من الفئات الفنية وما قوا ) -31

سللللللللللللليحرم ا دارة من  2014الثاين  يناير/كانون 1عاما  للموظفني املعينني قبل  65رقع السلللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة إىل 
 املرونة الالنيمة لل اية لتحقيق التوانين الفعاف يف التكوين اجلنساين ملوظفي املنظمة.

 
 التمثيل اجل رايف

 
لية، للتأكد من أن متأل املنظمة لدو الطاملا اتبع معيار اجلدارة األساسي يف اختاذ قرارات التعيني يف املناص  الفنية  -32

ما نياف  من دسللتور املنظمة، 8دة من املا 3 مع الفقرة  يع املناصلل  بأقضللل املرشللحني املؤهلني. ويف الوقت نفسلله، ومتاشلليا  
 .ة للمنظمةيوىل االهتمام الواج  لضمان التمثيل اجل رايف املنصف للدوف األعضا  يف األمانة العام

 
ورتلله الثللانيللة والثالثني املنعقللدة داملنهجيللة املتبعللة يف املنظمللة الحتسلللللللللللللللاب متثيللل التونييع اجل رايف يف اعتمللد املؤمتر  -33
على أسللللللللللللاد العضللللللللللللوية،  من الوظائف املائةيف  40. ومبوج  هذه املنهجية، يتم تونييع 2003نوقم /تشللللللللللللرين الثاين  يف
 الش اكات.ا مبا يتناس  مع جدوف ئةاملايف  55على أساد عدد سكان البلدان األعضا ، و املائة يف 5و

 
ملمثلللة متثيال  نللاقصلللللللللللللللا  البلللدان غ  املمثلللة يف أمللانللة املنظمللة وتلللك ا، اخنفم عللدد 2017-2016وخالف الف ة  -34
ح منصلللللللللفا  اآن متثيل العديد من وعالوة على ذلك، أصلللللللللب نيائدا ، ما أدى إىل نييادة عدد الدوف املمثلة متثيال  منصلللللللللفا . أو

 ال  كانت دوما  ممثلة متثيال  ناقصا . البلدان

 
لدى تعيني املوظفني، . و ملائةايف  77، بل ت النسلللللللللللللبة املئوية للبلدان املمثلة متثيال  منصلللللللللللللفا  2017ويف  اية عام  -35

نظمة األولوية لتعيني وبشللللرط عدم إغفاف األمهية القصللللوى لضللللمان أعلى مسللللتوى من الكفا ة والتخصللللص الفين، متنح امل
ان غ  متمثلة موظفني على أسللللللللللاد ج رايف على أوسللللللللللع نطاا ممكن، وتبذف جهودا  خاصللللللللللة لتعيني مرشللللللللللحني من بلد

 متمثلة متثيال  ناقصا . أو

 
وطل  األعضللللللللللا  تصللللللللللحيحا  أكثر منهجية لالختالالت يف التونييع اجل رايف. وكما ذُكر أعاله، من بني حاالت  -36

منها  املائةيف  48، يتعلق 2014يناير/كانون الثاين  1للموظفني املعينني قبل  2021و 2018التقاعد املتوقعة بني عامي 
من الدوف املمثلة متثيال  نيائدا . وتتيح التقاعدات هذه قرصللا  لتوظيف مواطين  14مبوظفني من البلدان األوروبية، مبا يف ذلك 

  البلدان املمثلة متثيال  ناقصا  أو البلدان غ  املمثلة.
                                                      

  2016PIR  8/2019CL-17الوثيقة ب 5و 2 امللحقان  11



11 JM 2018.1/2 

 

 يف التكاليف الوقورات
 
خبفم منتظم ملناصلل  إىل القيام ركز التقييم ا ارجي املسللتقل وخطة العمل الفورية لتجديد املنظمة على ا اجة  -37

لضلللمان مزيد من الكفا ة والوقورات. وكما ذُكر أعاله، عندما  كوسللليلةا دارة العليا ومراجعة ا يكل العام ملوظفي املنظمة  
تصلللللبح وظيفة ما شلللللاغرة تتم مراجعة الوظائف ذات الصللللللة بشلللللكل منهجي. وتؤدي هذه اجلهود إىل وقورات يف الكفا ة 

 ونييادة يف الفعالية.

 
ق بالوظائف ، يف ما يتعل ا. أوال   مصللللللللللللللدران رئيسلللللللللللللليانتكاليف املوظفني، هناق ب املتعلقةلوقورات ومن حيث ا -38

املدرجة يف امليزانية، قإن االستعراض املنهجي ملهام الوظائف وختفيم الوظائف الشاغرة املدرجة يف امليزانية واملوضحة أعاله 
. ويعتمد هذا 2019-2018يؤديان إىل حتقيق وقورات  عادة االسللللللللللللللتثمار، كما حدث يف برنام  العمل وامليزانية للف ة 

 62االسللللللللللللتعراض وختفيم الوظائف جزئيا  على املوظفني الذين يقضللللللللللللون ق ة طويلة يف الوظائف قبل تركها عند السللللللللللللن  
 ا لزامية   ا  ا دمة.

 
درجللة املرتلل  ثللانيللا ، يف مللا يتعلق بللالتكلفللة الفعليللة للموظفني عنللد كللل درجللة، قللإن ذلللك يعتمللد على مسللللللللللللللتوى  -39

باق اض السن  ا لزامية   ا   2019-2018سبت تكاليف املوظفني يف برنام  العمل وامليزانية للف ة واالستحقاقات. وحُ 
. وسللللللللللللليؤدي رقع السلللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة 2104يناير/كانون الثاين  1عاما  للموظفني املعينني قبل  62ا دمة عند 

  ؤال  املوظفني إىل تكاليف إضاقية.

 
درجة للفئات الفنية والفئات  13يعتمد مسللللتوى الدرجة على عدد سللللنوات ا دمة يف الفئة، وت اوا وصللللوال  إىل  -40

تتعلق مبوظفني يف درجات النصللللللللللللللف األعلى من  2021و 2018العليا. وتقريبا   يع حاالت التقاعد املتوقعة بني عامي 
، قإن معظم املوظفني الذين يق بون يف أعلى درجة. وبالفعل املتوقعةنصلللللللللللف إ ال حاالت التقاعد  ما يقرب منالفئة، و 

 من التقاعد اصلون على أعلى رات  لفئتهم وسيستمرون يف ذلك حىت التقاعد.

 
من قئتهم.  1وبعكس ذلك، ووققا  للقواعد واملمارسللللللللللللللات املعموف  ا، يتم تعيني املوظفني اجلدد عند الدرجة  -41

عاما  إىل نييادات  تملة  65يق الوقورات عن طريق رقع السن  ا لزامية   ا  ا دمة إىل وسيؤدي تضييع هذه الفرصة لتحق
. وبينما تركز هذه الوثيقة على املوظفني يف الفئات الفنية والفئات العليا، تنطبق امليزانيةيف تكاليف املوظفني غ  مدرجة يف 

 اعتبارات متشا ة على قئات ا دمات العامة.

 
للموظفني يف الفئات الفنية والفئات العليا جمموعة من املزايا تشللللللللللكل جز ا  من التكلفة الفعلية للموظفني يف اق   -42

مسللللامهة املنظمة يف الصللللندوا املشلللل ق  الرات املنظمة. وتشللللمل تكاليف املزايا لكل من هؤال  املوظفني املتصلللللة مبسللللتوى 
وبرقع السن  ا لزامية   ا  ا دمة إىل   دمة وتسويات تكاليف املعيشة.للمعاشات التقاعدية والت طية الطبية بعد انتها  ا

، سلللللليتم تكبد تكاليف املناقع ال  ال تتعلق مبسللللللتوى املرتبات 2014يناير/كانون الثاين  1عاما  للموظفني املعينني قبل  65
السللفر )على سللبيل  اسللتحقاا ذلكعلى أسللاد كل حالة ققط إذا كانت الظروف متاحة لكل قرد من املوظفني. ويشللمل 

  التعليم. ةاألسرة، ومنح وعالوةاملثاف إجانية نييارة الوطن( 
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عاما  للموظفني  65ند عتطبيق السلللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة  طط الضلللللللللللللمان االجتماعي، قإنويف ما يتعلق خب -43
لع   الصللللللللايف على املنظمة ا، قإن لحقاملأمر معقد جدا . وكما هو موضللللللللح يف  2014يناير/كانون الثاين  1املعينني قبل 

أن كون ذلك إىل   ىيعز يزداد مع نييادة سلللللللللن التقاعد، مع أن عكس ذلك اصلللللللللل يف حالة موظفي ا كومات الوطنية. و 
ن أي ع   على املنظمة ". ومن ناحية أخرى، ال يشللللللللكل املتقاعدو دخلالموظفي املنظمة ال يدقعون ما يعادف "ضللللللللريبة 

 تقاعدهمدة يدقع معاشللللللات أن الصللللللندوا املشلللللل ق للمعاشللللللات التقاعدية ملوظفي األمم املتح إىل نظرا الكلفةمن ناحية 
 وليس املنظمة.

 
الطبية  بإجرا  اسللتعراض اكتواري لألثر اتتمل على تكلفة الت طيةتكليفا   املنظمة أصللدرتوبا ضللاقة إىل ذلك،  -44

 ا لزامية   ا  ا دمة لن يكون له سللللللللللوى تأث  هامشللللللللللي على إىل أن هذا الت ي  يف السللللللللللن   بعد انتها  ا دمة، أشللللللللللار
عاما  للموظفني  65االلتزامات القائمة، سللوا  بالنسللبة للمنظمة أو املسللتفيدين. ويقدر أن نييادة السللن  ا لزامية للتقاعد إىل 

(، املائةيف  0.011إىل  0.005 سللتحقق وقورات ال ُتذكر للت طية الطبية بعد انتها  ا دمة )حوال 2014املعينني قبل عام 
وقد تزيد من االلتزامات املسللللللللللللتحقة للمنظمة. وعالوة على ذلك، يبدو من املعلومات املقدمة من الصللللللللللللندوا املشلللللللللللل ق 
للمعاشللات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة أن مثل هذا الت ي  على السللن  ا لزامية   ا  ا دمة لن يكون له سللوى تأث  

 12التقييم االكتواري للصندوا.هامشي على 
 

 المتخصصة األخرىموقف وكاالت األمم المتحدة  –جيم 
 
يناير/كانون  1ظفني املعينني قبل ويف ما يتعلق بتحديد تاريخ التنفيذ بالنسللللللبة للسللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة للمو  -45

ق مبوظفيها يف ضللللللللللللو  ظروقها قرارات تتعل املوحدجهزة الرئاسللللللللللللية للمنظمات املشللللللللللللاركة يف النظام ، تتخذ األ2014الثاين 
مة العاملية للملكية الفكرية؛ للصلللللللللللندوا الدول للتنمية الزراعية واملنظ 2020يناير/كانون الثاين  1ومصلللللللللللا ها ا اصلللللللللللة: 

ملنظمة  2018يناير/كانون الثاين  1الصلللللللحة العاملية؛ و ومنظمةملنظمة الط ان املدين الدول  2019يناير/كانون الثاين  1و
عيلللة التلللابعلللة لألمم املتحلللدة، العملللل اللللدوليلللة، ومنظملللة األمم املتحلللدة لل بيلللة والعلم والثقلللاقلللة، ومنظملللة التنميلللة الصللللللللللللللنلللا

 املتحدة. واألمم

 
ألمم املتحدة. كما يُظهر ويعكس نطاا تواريخ التنفيذ الظروف املت  ة ومصللللللاحل الوكاالت املتخصللللللصللللللة التابعة ل -46

ا، ويف الوقت نفسلله السللعي إىل حتقيق متنحها األجهزة الرئاسللية، ال  تعمل يف حدود سلللطاقا، لتلبية احتياجاقاملرونة ال  
 معقولة. ةنيالقواسم املش كة بشأن السن  ا لزامية   ا  ا دمة جلميع املوظفني خالف ق ة نيم

  

                                                      
 .95، الفقرة 2014نظر تقرير جلنة ا دمة املدنية الدولية لعام اعلى سبيل املثاف، يف سياا ةتلف قليال ،   12
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 مقترح -دال 

 
 65 ية   ا  ا دمة عند سلللللللللللن  ، قإن املوعد املثال لتنفيذ السلللللللللللن  ا لزاممنظمة األغذية والزراعةوجهة نظر ومن  -47

. ومن شلللللللللأن ذلك أن يوقر 2021يناير/كانون الثاني  1هو  2014يناير/كانون الثاين  1للموظفني الذين مت تعيينهم قبل 
الف ة  ات ال ام  وطرا العمل يفويللمنظمة أقصللى قدر من املرونة لتعديل تشللكيلة موظفيها وقدراقا التقنية ذات الصلللة بأول

والبد   2020 انية يف عامبتفصلللللللليل برنام  العمل وامليز  2019بعد مؤمتر عام  اجلديد؛ والسللللللللماا للمدير العام 2018-2019
 ثيل اجل رايف يف قوقا العاملة.بتنفيذ التعديالت الناجتة؛ وكذلك تيس  حتقيق أهداقها بشأن التوانين بني اجلنسني والتم

 
املنظمة من تنفيذ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2021يناير/كانون الثاين  1وسلللللللللللللليمكن اق اا تاريخ  -48

مبا يتماشى مع التزاماقا القانونية، ويف سياا    منسق ع  النظام املوحد لألمم املتحدة. وسيساعد هذا النه   70/244
واقع األمر، إن هللذا النه  املتوانين يف ة وموظفيهللا يف إطللار نيمين معقوف. ويف املتوانين يف تلبيللة احتيللاجللات كللل من املنظملل

يتعلق  ذه املسلألة يعكس  را  واسلتنتاجات جلنة ا دمة املدنية الدولية نفسلها عندما بدأت يف اسلتعراض مسلألة السلن   ما
  13ا لزامية   ا  ا دمة.

 
 اإلجراءات المقترحة

 
 القيام مبا يلي: إن األعضا  مدعوون إىل -49
 

  ؛تعليقات ومالحظات بشأ ا حس  االقتضا وتقدمي استعراض هذه الوثيقة  أ()
عاما  للموظفني  65 دمة عند التشلللديد على أنه ينب ي حتديد تاريخ تنفيذ السلللن  ا لزامية اجلديدة   ا  ا ب()

غذية والزراعة كما هو موضح مع مراعاة ا الة ا اصة ملنظمة األ 2014يناير/كانون الثاين  1املعينني قبل 
 يف هذه الوثيقة؛ 

املواققة على االق اا الذي يدعو إىل رقع السلللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة ملوظفي منظمة األغذية والزراعة،  ج()
، مع 2021يناير/كانون الثاين  1عاما  اعتبارا  من تاريخ  65، إىل 2104يناير/كانون الثاين  1املعينني قبل 

  مراعاة ا قوا املكتسبة للموظفني، وتعديل نظام موظفي املنظمة وققا  لذلك يف الوقت املناس .

                                                      
االعتبارات، "مثل  شددت جلنة ا دمة املدنية الدولية على أن مسألة السن  ا لزامية   ا  ا دمة هي مسألة معقدة تنطوي على جمموعة واسعة من  13

ا الة  ؛ و)ه()أ( التونييع اجل رايف؛ و)ب( التوانين بني اجلنسلللللللللللللللني؛ و)ج( جتديد القوة العاملة؛ و)د( التطوير الوظيفي والتخطيط لتطوير وترقيع املوظفني
 . 17، الفقرة A/64/30، 2009ية لعام االكتوارية لصندوا املعاشات التقاعدية؛ و)و( الوضع املال للمنظمات"، تقرير جلنة ا دمة املدنية الدول



JM 2018.1/2 14 

 

 ظفي منظمة األغذية والزراعة: تأثير السنّ اإللزامية إلنهاء الخدمة على خطط الضمان االجتماعي لمو الملحق
 
يكون له أثر مفيد على سللللللالفوري للسللللللن  ا لزامية اجلديدة   ا  ا دمة شللللللدد بعم األعضللللللا  على أن التنفيذ  -1

 التأمني الطيب. خطط الضمان االجتماعي، وعلى وجه ا صو  سيقلل إىل حد  كب  من التزامات املنظمة حياف
 
عاما   65 دمة إىل مية   ا  اأصللللدرت املنظمة تكليفا  بإجرا  اسللللتعراض اكتواري لألثر اتتمل لرقع السللللن  ا لزا -2

عاما  اعتبارا  من  65 عمرلت ي  إىل ل( األثر املقدر 1. وقيم ا  ا  االكتواريون ما يلي: )2014للموظفني املعينني قبل عام 
 ؛2021يناير/كانون الثاين  1عاما  اعتبارا  من  65( األثر املقدر للت ي  إىل عمر 2؛ و)2018يناير/كانون الثاين  1
 
االلتزامات المحاسبية متثل ". و 2016ديسم /كانون األوف  31من تقييم  اق اضات التقاعدوتستند األرقام إىل  -3

" التكلفة املسللللللتحقة للمزايا تكلفة خدمات المحاسطططططبة. وتعكس "14" االلتزامات يف ما يتعلق باملوظفني العاملنيالنشططططططة
 15الطبية للموظفني ا اليني.

 
و"تكلفة  مليون دوالر أمريكي( 467ويبني التقييم االكتواري أن كال  من "االلتزامات اتاسللللللبية النشللللللطة" )حاليا   -4

فيذ السن  ا لزامية اجلديدة   ا  مليون دوالر أمريكي(، ستبقى على حا ا تقريبا  سوا  مت تن 33 خدمات اتاسبة" )حاليا
سلللليكون له أثر صلللل   جدا   2021يناير/كانون الثاين  1أخرى، قإن التأجيل إىل  . وبعبارة2021أو  2018ا دمة يف عام 

 على التزامات التأمني الطيب. ضئيلأو 
 
ويف الواقع، يؤكد ما سللللبق ذكره أن الت ي ات يف السللللن  ا لزامية   ا  ا دمة ليس له سللللوى تأث  هامشللللي على  -5

وعموما ، يف إطار  ليات التمويل  طط التأمني الطيب،  16أو املسلللللللتفيدين.االلتزامات القائمة، سلللللللوا  بالنسلللللللبة للمنظمات 
الت ي  يف السللللللللللللن   نيسللللللللللللاهم كل من منظمات األمم املتحدة واملوظفني )أو املوظفني السللللللللللللابقني( يف هذه ا طط. غ  أ

ا لزامية   ا  ا دمة من شأنه أن يزيد بشكل كب  من التزامات املنظمة، ألنه من أجل االستفادة من الت طية الطبية بعد 
ا امسلللة وا مسلللني. انتها  ا دمة، يتعني على املوظف أن يعمل ملدة عشلللر سلللنوات إذا كانت خدمته سلللتنتهي بعد سلللن  

إىل استحقاقات يف الت طية الطبية  2014ي للسن  ا لزامية   ا  ا دمة للموظفني املعينني قبل عام وسيؤدي التنفيذ الفور 
 بعد انتها  ا دمة لعدد متزايد من املوظفني.

 

                                                      
ر التقديرات. ويعود  خر تقييم اكتواري ال يتم احتسلللللللللللللللاب تكاليف املوظفني املتقاعدين أل م قد تقاعدوا بالفعل، وإن الت ي  غ  جوهري من منظو   14

  ا دمة، ومتت إتاحته لألعضللللللللللللللللا ، إىل لزامية   اة تعكس الت ي ات يف السلللللللللللللللن  ا باملوظفني، الذي يدم  سللللللللللللللليناريوهات ةتلف املتعلقةلاللتزامات 
 (.2012مايو/أيار  11-7ة املالية )روما للجن 143، الدورة 2011. التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني لعام 2010ديسم /كانون األوف  31
خدماقم مقابل دقع هذه  ونالنشللللللللللللطحيث يقدم املوظفون  كل عام  وتنشللللللللللللأمتثل "تكلفة خدمات اتاسللللللللللللبة" عنصللللللللللللرا  قياسلللللللللللليا  لتكاليف املوظفني   15

الف ة ا الية. ومتثل "االلتزامات اتاسللللللللللبية  خدمة املوظف يفعن االسللللللللللتحقاقات يف املسللللللللللتقبل. وهي الزيادة يف القيمة ا الية اللتزام منفعة  ددة ناجتة 
  العاملني( غ  املؤهلني للتقاعد بعد.نتها  ا دمة يعزى إىل املشاركني النشطني )النشطة" جز ا من إ ال االلتزامات عن الت طية الطبية بعد ا

وتت   بشلللللكل طفيف وققا  ملا إذا كان  إن شلللللروط متويل خطة التأمني الطيب من قبل املشلللللاركني هي نفسلللللها إىل حد كب  يف منظمة األغذية والزراعة  16
 أو متقاعد. نشطاملشارق موظف 
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ويتسلللللللللللللق ذلك مع االسلللللللللللللتنتاجات الواردة يف تقرير األمني العام إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشلللللللللللللأن إدارة  -6
يف هذه االسلللللللتنتاجات يف اسلللللللتعراض الت ي   أن مدى النظر الصلللللللحي بعد انتها  ا دمة، على الرغم من التزامات التأمني

ما نياف غ  مؤكدا. وشللللللدد التقرير على أن أثر رقع  2014املق ا للسللللللن  ا لزامية   ا  ا دمة للموظفني املعينني قبل عام 
على التزامات األمم املتحدة سللليكون أقل  2014يناير/كانون الثاين  1ل السلللن  ا لزامية   ا  ا دمة للموظفني املعينني قب

  2011.17( من تقييم عام املائةيف  85.0) املائةيف  1من 
 
بالنسللبة جلميع املوظفني على الصللندوا املشلل ق للمعاشللات من الواضللح أن أثر رقع السللن  ا لزامية   ا  ا دمة  -7

هو خارج نطاا هذه الوثيقة. غ  أنه جتدر ا شارة إىل أن الصندوا املش ق للمعاشات  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،
، رقع السللن  ا لزامية   ا  ا دمة ققط للموظفني املعينني 2013و 2012طل  يف عامي  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

ب  االكتواري االسللتشللاري للصللندوا املشلل ق ، أو بعد ذلك. وعالوة على ذلك، أشللار ا 2014يناير/كانون الثاين  1يف 
أن رقع السلللللن  ا لزامية   ا  ا دمة سللللليؤدي إىل اخنفاض يف  2014للمعاشلللللات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يف عام 

 13.5من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، أو ما يعادف  املائةيف  0.13العجز االكتواري للصندوا يف حدود 
وأكد ا  ا  االكتواريون للصلندوا املشل ق للمعاشلات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة أن  18مليون دوالر أمريكي سلنويا .

  قرارات عدة منظمات بتأجيل تنفيذ رقع السن  ا لزامية   ا  ا دمة و تعد ف هذا التقدير.
 
قييمات االكتوارية مبا يف ذلك الت –ملعلومات سللللللللللللللعت منظمة األغذية والزراعة إىل ا صللللللللللللللوف على مزيد من ا -8

ولكن دون  –ملدنية الدولية التفصيلية وغ ها من الدراسات ال  قد صدر قيها تكليف أو أصبحت متاحة للجنة ا دمة ا
 جدوى.

 
نظم املتحدة، مقارنة بال وقد يكون هناق رأي غ  دقيق يف ما يتعلق خبطط الضمان االجتماعي يف منظومة األمم -9

 طط الضمان االجتماعي:الوطنية. وتوجد قروا واضحة بني برام  املعاشات التقاعدية املمولة وغ  املمولة، أو خ
 

ويلها متويال   متالسللح  على أصللوف منفصلللة وةصللصللة. وميكن طريق  عن الممولةالخطط  يسللتفيد متويل أ()
 عاشات أو املناقع األخرى.ما يتعلق بامل كامال ، أو ناقصا ، أو نيائدا ، حبس  حجم األصوف امل اكمة يف

 املسلللللللللللللتقبليونمن املسلللللللللللللامهات اجلارية ال  يدقعها املسلللللللللللللتفيدون  الخطط غير الممولةيسلللللللللللللتفيد متويل  ب()
يف حالة املعاشللللات التقاعدية(، أو من ا يرادات اجلارية مثل  املسللللتقبليونالتقاعدية املعاشللللات  )أصللللحاب
  19حويالت.الت الضرائ  أو

  

                                                      
  .27إىل 24، الفقرات 0132أغسطس/ ب  353/68A/ ،27 تزامات التأمني الصحي بعد انتها  ا دمة. تقرير األمني العامإدارة النظر ا  17
 . 95إىل  92، الفقرات 2014تقرير جلنة ا دمة املدنية الدولية لعام   18
“ systèmes parو “par capitalisation systèmes ”يشللللللللللللللللار يف الل للة الفرنسللللللللللللللليللة إىل هلذه املخططللات، رمبلا بطريقللة أكثر حرقيللة، بلاسلللللللللللللللم  19

répartition”. 
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تحدة على ا طط املمولة. النظم الوطنية خططا غ  ممولة، يف حني تعتمد منظمات منظومة األمم املتنفذ معظم  -10
طنية أو يؤثر إجيابا  على امليزانيات. غ  ويؤدي رقع السلللن  ا لزامية الوطنية للتقاعد عادة إىل حتقيق وقورات يف امليزانيات الو 

  أو قد يكون له تأث  غ  كب ، مة يف منظمات األمم املتحدة قد ال يكون له أي تأثأن رقع السللللللللللللن  ا لزامية   ا  ا د
 أو أنه قد يزيد من التكاليف بالنسبة للمنظمات.

 
ويف حني أنه يف حالة ا كومات الوطنية يسللللللللاهم دقع العامل للضللللللللرائ  إجيابا  يف امليزانية الوطنية، قإنه يف حالة  -11

ة يكون املوظف عبارة "ققط" عن تكلفة صللللللللللللللاقية مليزانية املنظمة أثنا  خدمته. وال يوجد "دخل منظمة األغذية والزراع
وظف ألن املوظف "ال يدقع ضرائ " للمنظمة، ويقدم اش اكات للمعاشات التقاعدية إضايف" للمنظمة من جرا  عمل امل

 منظمة األغذية والزراعة. وبعد التقاعد، مييل إىل الصللندوا املشلل ق للمعاشللات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وليس إىل
املتقاعد الوطين إىل أن يصللللللبح عبئا  على التكلفة الصللللللاقية للميزانية الوطنية، ويعتمد بصللللللورة متزايدة على املوارد الوطنية يف 

في منظمة شلللكل املعاشلللات التقاعدية أو مناقع أخرى. وبعكس ذلك، بالنسلللبة للمعاشلللات التقاعدية ال يوجد تكلفة ملوظ
  20األغذية والزراعة على املنظمة بعد تقاعدهم. وذلك ألن املنظمة ال تدقع املعاش التقاعدي للمتقاعدين.

 
ويف حللالللة منظمللة األغللذيللة والزراعللة، يكون االلتزام املللال الوحيللد للمنظمللة بعللد التقللاعللد هو الت طيللة الطبيللة بعللد  -12

سلللللللللليحقق  2014عاما  للموظفني املعينني قبل عام  65مية   ا  ا دمة إىل ويقدر بأن رقع السللللللللللن  ا لزا 21انتها  ا دمة.
، ال بل قد يزيد من 22( كما هو مبني أعالهاملائةيف  011.0إىل  005.0وقورات ال تذكر بالنسللللللللبة  ذه االلتزامات )حوال 

 االلتزامات امل تبة على املنظمة.
 

                                                      
 على الرغم من أ ا تساهم يف التأمني الطيب.  20
انتها  ا دمة حصللللللة املنظمة يف تكاليف مطالبات التأمني الصللللللحي ال  يتعني  أن تسللللللد دها نيابة عن املتقاعدين طواف  ميثل التزام الت طية الطبية بعد  21

وينب ي التمييز بينها وبني تكاليف ا دمة اجلارية، ال  هي مكون أسلللاسلللي يف تكاليف   م اسلللتنادا  إىل خدماقم السلللابقة مع املنظمة. ق ة العمر املتوقعة
ية بعد ية الطباملوظفني، وت طيها يف كل ق ة مالية اعتمادات ميزانية ال نام  العادي. وو ادث قط أن سلللللددت التزامات تكاليف ا دمة السلللللابقة للت ط
أي املبللالغ ال  انتهللا  ا للدمللة من اعتمللادات امليزانيللة أو من برنللام  العمللل. ويف حني يوقر برنللام  العمللل وامليزانيللة التمويللل لتكللاليف ا للدمللة ا للاليللة )

يه املوظفون يف ق ات سللابقة سلليحصللل عليها املوظفون خالف ق ة السللنتني ا الية(، توجد  لية للتمويل اجلزئي ققط من أجل متويل اجلز  الذي حصللل عل
، واقق املؤمتر على اش اكات إضاقية 2005-2004واعتبار ا من ق ة السنتني  .)أي التزامات ا دمة السابقة( من التزامات الت طية الطبية بعد  اية ا دمة

ة بعد انتها  ا دمة بشلللللللللللكل جزئي، واسلللللللللللتمرت هذه مليون دوالر أمريكي ب رض متويل التزامات ا دمة السلللللللللللابقة للت طية الطبي 14.1منفصللللللللللللة بقيمة 
 .2019-2018. وو يواقق املؤمتر على أي اش اكات إضاقية للف ة 2017-2016االش اكات حىت ق ة السنتني 

، وضلللللللللللعت منظمة األغذية والزراعة  لية جتعل هذه التكلفة غ  مادية للميزانية، وذلك بربط أقسلللللللللللاط التأمني الطيب للموظفني 2003اعتبارا  من عام   22
، ويبلغ حاليا  حوال 2003بتكاليف الت طية الطبية بعد انتها  ا دمة. ومع ذلك، هناق التزام للت طية الطبية بعد انتها  ا دمة يعود إىل ما قبل عام 

يف منظمة األغذية والزراعة سلليحقق  2014عاما  للموظفني املعينني قبل عام  65مليار دوالر أمريكي. ويقدر أن رقع السللن  ا لزامية   ا  ا دمة إىل 1.2
 ئة(.ايف امل 0.011إىل  0.005وقورات ال تذكر بالنسبة  ذه االلتزامات )حوال 


