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JM 2018.1/2 - تاريخ تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السّن اإللزامية إلنهاء الخدمة 
 2018مايو/أيار  – مذكرة إعالمية

 الوفورات في التكاليف
 

بعنوان تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشأأأألن الاأأأأمي اإللاامية إل اء  JM 2018.1/2على حنو ما جاء يف الوثيقة  -1
أن يتيح  2021يناير/كانون الثاين  1اعت ارًا مم  1سأأأأأأأأأنة 65اخلدمة، مم شأأأأأأأأألن تّ يإل الاأأأأأأأأأمي اإللاامية إل اء اخلدمة عند 

ر ملنظمة األغذية والاراعة )املنظمة( املرونة لتلمني قدرات فنية جديدة الزمة لألولويا ت الرباجمية ولّرق العمل، وأن يياأأأأأأأأأأأأأي
وسيؤدي ذلك أيًضا إىل وفورات يف التكاليف على فرتة الانتني تقدير حتقيإل هديف املااواة بني اجلناني والتمثيل اجلغرايف. 

 .ماليين دوالر أمريكي 8.6مبا ال يقلي عم 
 
، مم 2020ون األول دياأأأأمرب/كان 31 إىل 2018يناير/كانون الثاين  1وخالل فرتة الثالث سأأأأنوات املمتدة مم  -2

إللاامية إل اء اخلدمة، علًما أني اسأأأأنة وهس الاأأأأم  62موظًفا يف الفئة الفنية بعد بلوغهم  124املتوقع أن حيال إىل التقاعد 
ء ويتوزيع هؤالئأأأة الفنيأأأة. ( يف الف97يف املأأأا)أأأة ) 78ومأأأا فوق( و 1-( منهم هم يف الفئأأأات العليأأأا )مأأأد27يف املأأأا)أأأة ) 22

 الة تقاعد يف  71توقع  دوث املوظفون بشأأكل شأأ س متاأأاوت عرب جملتلف الاالت الوظيفية واملقار اجلغرافية،  يل مم امل
  الة يف املقار امليدانية. 53املقر الر)ياس و

 
لى يف املا)ة مم مواردها، يرت ط بشأأكل م اشأأر بقدرة املنظمة ع 75وإني تعيني املوظفني يف املنظمة، الذي يشأأمل  -3

للتنميأأة املاأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة، والتكييف مع  رق العمأأل  2030مواجهأأة التحأأديأأات واألولويأأات العأأامليأأة، مبأأا يف ذلأأك خّأأة عأأا  
وعليس، فإني املنظمة تاأأأأأأأأأأأأأأعى على الدوا  إىل إماد فر  إلعادة مواءمة وحتديد موااأأأأأأأأأأأأأأفات وظا)فها مبا يكفل اجلديدة. 

 وهأأذا مأأا برهنأأس برنأأامو العمأأل واملياانيأأة للفرتةات النأأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأة. اسأأأأأأأأأأأأأأتلأأابأأة املهأأارات الفنيأأة على أكمأأل وجأأس لال تيأأاجأأ
وظيفة فنية جديدة نتيلة إلغاء  58 ني متي إنشأأأأأأأأاء  2017 متوز/يوليوالذي وافإل عليس املؤمتر خالل شأأأأأأأأهر  2018-2019

يتيح إمكانية وظيفة شأأأأأأأأاغرة مم الفئة الفنية مبا  76عدد متاأأأأأأأأاوت مم الوظا)ف غ، الفنية، يف  ني جرر افي  درجات 
 .2تعيني موظفني فنيني ش اب مم ذوي الكفاءات العالية

 
سأأأأأأأنة وهس الاأأأأأأأم اإللاامية إل اء  62وظيفة اليت سأأأأأأأي ل  شأأأأأأأاغلوها  124وبالناأأأأأأأ ة إىل الوظا)ف ال ال  عددها  -4

فرتاض أني اخلدمة، أجري حتليل مماثل ومتي تقدير الوفورات احملتملة نتيلة إعادة حتديد موااأأأأأأأأأأأأأأفات تلك الوظا)ف على ا
  وظيفة كما هو مفصل أدناه. 60وظيفة ست قى عند نفس الرت ة يف  ني سيتم خف  درجات  64
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 درجات أدىن داخل الرت ة
 
ت ة، مم املتوقع تاأأأأأليل وظيفة اليت سأأأأأت قى عند نفس الدرجة داخل الر  64بالناأأأأأ ة إىل الوظا)ف ال ال  عددها  -5

ف الفعلية على ماأأأأتور الدرجة وتعتمد هذه التكاليوفورات نتيلة التغي،ات يف الكلفة الفعلية للموظفني ضأأأأمم كل رت ة. 
درجة املعنية وقد تصأأأأأأل إىل الدرجة وياأأأأأأتند ماأأأأأأتور الرت ة إىل سأأأأأأنوات اخلدمة يف الاليت بلغها األجر واملاايا املتصأأأأأألة  ا. 

 بالنا ة إىل الفئة الفنية والفئات العليا. 13
 
ألعلى مم الدرجة ضأأأأأأأأمم اتعين موظفني بلغوا اجلاء  2021و 2018وإني مجيع عمليات التقاعد تقريً ا بني عامس  -6

عمليأأات تعيني موظفني جأأدد  أني  وعلى افرتاضمم رت تهم.  1غ، أني املوظفني اجلأأدد يعينون عأأادة عنأأد الأأدرجأأة رت تهم. 
ات على فرتة الاأأأأأأأأأنتني ضأأأأأأأأأمم مم املوظفني على التقاعد، مم املتوقع أن ت ل  الوفور  64بعد إ الة  1سأأأأأأأأأتتم عند الدرجة 

 ة غالء املعيشة. ، مع مراعاة األجر الصايف وتاويماليين دوالر أمريكي 2.4التكاليف الفعلية للموظفني 
 

 عمليات خف  الرتب
 
وظيفة تقريً ا سأأأأأأتكون مناسأأأأأأ ة خلف  رت ها  60وظيفة إىل حتديد  124أظهر اسأأأأأأتعراض الوظا)ف ال ال  عددها  -7
وت ل  الوفورات على فرتة الانتني نتيلة وظيفة يف املقار امليدانية( لتعيني موظفني جدد.  19وظيفة يف املقر الر)ياس و 41)

 . مليون دوالر أمريكي 2.4( 3-ف 7و 4-ف 24و 5-ف 29هذه الوظا)ف ) 3خف  رتب
 

 املاايا واملاتحقات املرت ّة باألجر
 
الرتب املشأأار إليس و إضأأافة إىل فر  حتقيإل وفورات يف األجور وإعادة تصأأحيح الوظا)ف نتيلة خف  الدرجات  -8

ا عم التغي،ات يف تكاليف املاايا واملاأأتحقات بالناأأ ة ة تلك املتصأألة إىل املوظفني، خااأأ أعاله، مم املتوقع أن تنلم أيضأأً
 بشكل م اشر أكثر مباتور األجر. 

 
وتشأأمل أنواع املاايا اليت يتوقع فيها حتقيإل وفورات ماأأاملة املنظمة يف مدفوعات أقاأأام التلمني الّظ للموظفني  -9

والوقع احملتمل للكلفة احلالية للتغّية الّ ية بعد انتهاء اخلدمة وماأأأأأأأأأاملات املنظمة يف الصأأأأأأأأأندوق املشأأأأأأأأأرت  للمعاشأأأأأأأأأات 
رات احلالية، مبا فيها حتليل اجتاهات عمليات التقييم االكتواري، إىل أني التقاعدية ملوظفس األمم املتحدة. وتشأأأأأأأأأأأأأأ، التقدي
وقد تنشأأأأأأأأل وفورات إضأأأأأأأأافية عم ماايا أخرر . ( دوالر أمريكي2مليوني )الوفورات خالل فرتة الاأأأأأأأأنتني سأأأأأأأأتكون  دود 

  .لو مللموظفني غ، مرت ّة بشكل م اشر مباتور األجر، على غرار منحة التعليم واإلجازة لايارة ا
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 اخلالاة
 
يناير/كانون  1مم املتوقع أن يؤدي حتديد موعد فعلس لتّ يإل الاأأأأأأأأأأأم اجلديدة اإللاامية إل اء اخلدمة اعت ارًا مم  -10

يف املنظمة إىل وفورات نتيلة تعيني موظفني جدد عند درجات أدىن ضأأأأأأأأأأأأأأمم الرتب القا)مة وخف  رتب  2021الثاين 
قات املوظفني املرت ّة باألجر، مع إمكانية أن ياأأأأأري ذلك على ماأأأأأتحقات وظا)ف أخرر وتدين تكاليف ماايا وماأأأأأتح

وظيفة اليت سأأتصأأ ح شأأاغرة  124وسأأوف تنشأأل هذه الوفورات عم تعيني موظفني جدد يف الوظا)ف ال ال  عددها أخرر. 
 اأأأأأأأأأأأأأأنتني  أأدودوتقأأدير الوفورات اإلمجأأاليأأة خالل فرتة ال. 2020دياأأأأأأأأأأأأأأمرب/كأأانون األول  31إثر عمليأأات التقأأاعأأد    

 .مليون دوالر أمريكي 8.6
 


