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مسائل الموارد والمالية والميزانية
للنظر
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت (.)https://executiveboard.wfp.org

تحد ث عن تنفي ق ار الج ية ال ا ة 244/70
بشأن رفع السن اإللزا ية إل هاء خد ة وظف الب ا

ش وع الق ار



يحيط المجلس علما ً بالوثيقة المعنونة "تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي
الب ا ".

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد هللا

السيد J. Aylieff

نائب المدير التنفيذي

مدير

هاتف066513-2401 :

شعبة الموارد البشرية
هاتف066513-3468 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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خلفية
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في  23ديسمبر/كانون األول  ،2015قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة "أن ترفع المنظمات المشاركة في النظام الموحد لألمم
المتحدة السن اإللزامية إلنهاء خدمة من عُين من الموظفين قبل  1يناير/كانون الثاني  2014إلى  65سنة في موعد أقصاه
 1يناير/كانون الثاني  ،2018مع مراعاة حقوق الموظفين المكتسبة".

تحد ث
-2

معلومات

وطلبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي في اجتماعها المنعقد في  8ديسمبر/كانون األول  ،2017أن تقدم أمانة الب ا
إضافية عن كيفية تنفيذ الب ا لذلك القرار .وجرى إبالغ هيئة المكتب بأنه ،نظرا ً ألن الب ا يطبق نظامي الموظفين
األساسي واإلداري لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (ال نظ ة) ،فإن الب ا

يسير في الوقت الحاضر على خطى

ال نظ ة في مواصلة تطبيق السن اإللزامية إلنهاء الخدمة المحددة في النظامين ،وهي  62سنة للموظفين المعينين قبل
 1يناير/كانون الثاني  ،2014كما جرى إبالغ هيئة المكتب بأن المدير التنفيذي سيناقش هذه المسألة مع المدير العام لل نظ ة
بهدف المضي قدما ً بشكل مشترك .وطلبت هيئة المكتب مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل في اجتماعها الالحق وإعداد
وثيقة لتنظر فيها تتضمن معلومات عن التكاليف المترتبة على تنقيح سن التقاعد الحالي ،وعدد الموظفين المتأثرين بذلك ،ووجهة
النظر القانونية في هذا الشأن.
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وفي اجتماعها المنعقد في  10يناير/كانون الثاني  ،2018وعقب عرض اإلجراءات القانونية الخاصة بتنقيح السن اإللزامية
إلنهاء الخدمة وتأثير ذلك على الموظفين ،وبعد استعراض الخطوات واإلجراءات التي اتخذتها أمانة الب ا
هيئة المكتب على أنه يتعين على الب ا

حتى اآلن ،اتفقت

أن يعمل على نحو نشط إليجاد حل لتنفيذ قرار الجمعية العامة .وفي انتظار نتائج

المناقشات مع ال نظ ة ،شجعت أغلبية أعضاء هيئة المكتب المدير التنفيذي على أن يعلن في مالحظاته االفتتاحية في الدورة
العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  2018أن الب ا

يعتزم تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن وأنه يعمل باجتهاد على ذلك،

وأنه سيتم النظر بشكل إيجابي في الطلبات المقدمة من الموظفين الراغبين في تمديد مدة عملهم إلى ما بعد سن  ،62ريثما يتم
االنتهاء من هذه المسألة.
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وخالل مالحظاته االفتتاحية في الدورة العادية األولى لعام  ،2018أشار المدير التنفيذي إلى أنه تمشيا ً مع قرار الجمعية العامة
 ،244/70فإن الب ا سيطلب من مجلس ال نظ ة في اجتماعه في يونيو/حزيران  2018أن يرفع السن اإللزامية إلنهاء
الخدمة بالنسبة لموظفي الب ا إلى  65سنة .كما دعا المدير التنفيذي الموظفين الذين يبلغون سن الثانية والستين اعتبارا ً من
 1يناير/كانون الثاني  2018إلى تقديم طلبات لإلعفاء من السن اإللزامية الحالية إلنهاء الخدمة ،مشيرا ً إلى أن هذه الطلبات
سيُنظر فيها بشكل إيجابي.
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وفي اجتماعها المنعقد في  27مارس/آذار  ،2018جرى إبالغ هيئة المكتب بأن الب ا

دعا ال نظ ة إلى أن تطلب من لجنة

المالية ومجلس ال نظ ة تعديل مواد النظامين األساسي واإلداري لموظفي ال نظ ة ،التي تنطبق على موظفي الب ا  ،بغية
رفع السن إلى  65سنة .والتمست هيئة المكتب تقديم طلب الب ا
لمسائل الب ا  .كما أكدت أمانة الب ا

في اجتماع عادي للجنة المالية وفي اجتماع خاص لها مكرس

من جديد أن المدير التنفيذي سيستمر في النظر بشكل إيجابي في طلبات اإلعفاء من

سن التقاعد الحالي للب ا  ،مهما طالت المدة التي تستغرقها العملية.
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وحتى  4مايو/أيارُ ،منح  24موظفا ً إعفاءات من السن اإللزامية الحالية إلنهاء الخدمة.
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