
  ١٤١/١١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ مايو/ أيار ١٥  بعد المائة األربعونالحادية و الدورة 
    EB141/11  من جدول األعمال المؤقت ٢-٨البند 

  
  
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين 
  والئحة الموظفين

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
، قـدمت األمانـة ٢٠١٧في الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيـذي المعقـودة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير   -١

ــــي  ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي دورتهــــا الســــبعين ف ــــي اتخــــذتها الجمعي ــــرارات الت ــــذ الق التعــــديالت الضــــرورية لتنفي
الســن بمــا فــي ذلــك التعــديالت المتصــلة بتمديــد  ٢٠١٥،١األول/ ديســمبر كــانون  ٢٣المعتمــد فــي  ٧٠/٢٤٤ القــرار

  ٢٠١٤.٢يناير  كانون الثاني/ ١ قبل لموظفين المعينينإلى اسنة بالنسبة  ٦٥اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى 
  
، ناقش وٕاذ يؤيد المجلس التنفيذي التعديالت المتصلة بتمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة من حيث المبدأ  -٢

 ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ١تــاريخ تنفيــذها أي بتعبيــر آخــر مــا إذا كــان ينبغــي دخــول التعــديالت حيــز النفــاذ فــي 
أو في تاريخ الحق. وطلب مـن األمانـة تـوفير معلومـات إضـافية  ٧٠/٢٤٤على النحو المنصوص عليه في القرار 

ونيــة وآثــار مــن منظــور المســاواة بــين الجنســين والتنــوع عمــا لتنفيــذ التعــديالت فــي تــاريخ مؤجــل مــن آثــار ماليــة وقان
  ٢٠١٧.٣بهدف تمكين المجلس من اتخاذ قرار في دورته الحادية واألربعين بعد المائة في أيار/ مايو 

  
  الغرض من التعديالت المقترح إدخالها على الئحة الموظفين

  
 فـــي لمـــوظفين المعينـــينإلـــى اســـنة بالنســـبة  ٦٥الســـن اإللزاميـــة إلنهـــاء الخدمـــة إلـــى لقـــد رفعـــت المنظمـــة   -٣
  ٤أو بعد هذا التاريخ. ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١
  
نظـــام الأن ترفـــع المنظمـــات المشـــاركة فـــي ، قـــررت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ٧٠/٢٤٤فـــي القـــرار و   -٤

 ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١إلنهاء خدمة من ُعين من الموظفين قبل السن اإللزامية أيضًا ألمم المتحدة لالموحد 
  .، مع مراعاة حقوق الموظفين المكتسبة٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١سنة في موعد أقصاه  ٦٥إلى 

  
  

                                                           
تشـــرين الثـــاني/  ١(تـــم االطـــالع فـــي  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244 انظـــر   ١

  ).٢٠١٦نوفمبر 
 .٥٦إلى  ٣٤، الفقرات من ١٤٠/٤٨ت مالوثيقة    ٢

 (باإلنكليزية). ٣لجلسة السابعة عشرة، الفرع ا للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، انظر المحاضر الموجزة   ٣

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٣( ٦٧/٢٥٧) عقب القرار ٢٠١٣( ٣ق١٣٣ت مانظر القرار    ٤
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كـانون  ١قبـل ، سـيحتفظ الموظفـون المعينـون ٧٠/٢٤٤وتطبيقًا للحقوق المكتسـبة المشـار إليهـا فـي القـرار   -٥
 بالحق في التقاعد دون أي تـأثير ضـار فـي اسـتحقاقاتهم التقاعديـة أو فـرض أي غرامـة عليهـا ٢٠١٤يناير  الثاني/

الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات ســـنة) التـــي لـــم تتغيـــر فـــي قواعـــد  ٦٢ســـنة أو  ٦٠لـــدى بلـــوغهم ســـن التقاعـــد (أي 
  سنة. ٦٥أو في الفترة الفاصلة بين سن تقاعدهم وسن  التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

  
الســـن اإللزاميـــة الجديـــدة إلنهـــاء لتنفيـــذ  مـــن الئحـــة المـــوظفين ١-١٠٢٠ُعـــّدلت المـــادة علـــى ذلـــك،  وبنـــاءً   -٦

مـن  ٤١٠ُعـّدلت المـادة و  ٢٠١٤كـانون الثـاني/ ينـاير  ١سـنة بالنسـبة إلـى المـوظفين المعينـين قبـل  ٦٥الخدمة أي 
ســنة تمشــيًا مــع الســن  ٦٢بــدًال مــن  التوظيــف ســنلالعــادي ســنة كالحــد األقصــى  ٦٥لبيــان ســن  فينالئحــة المــوظ

  اإللزامية الجديدة إلنهاء الخدمة (انظر الملحق).
  
وفــــي الواقــــع، ســــيتمكن الموظفــــون المتمتعــــون بــــالحق المكتســــب فــــي الحصــــول علــــى كامــــل االســــتحقاقات   -٧

العمــر مــن اختيــار موعــد تقاعــدهم. وٕاذا اختــاروا العمــل حتــى بلــوغ ســنة مــن  ٦٢ســنة أو  ٦٠التقاعديــة لــدى بلــوغ 
الصــندوق المشــترك يحصــلون علــى مرتبــاتهم واســتحقاقاتهم ويــدفعون اشــتراكاتهم فــي ســنة مــن العمــر، ســيظلون  ٦٥

 حتـى ذلـك الحـين ممـا يزيـد اسـتحقاقاتهم التقاعديـة؛ وقـد يفـون بمتطلبـات للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
أما إذا اختـاروا إنهـاء التي ما كانوا ليفوا بها بخالف ذلك.  الخدمةانتهاء  بعد الصحي التأميناألهلية لالستفادة من 

إخطار المنظمة بذلك قبل ثالثة أشهر ويحصـلون علـى كامـل سنة من العمر، فسُيطلب منهم  ٦٥الخدمة قبل بلوغ 
  لتقاعدهم.استحقاقاتهم التقاعدية لدى إنهاء الخدمة نتيجة 

  
  تاريخ التنفيذ

  
، ُطرحــت ٢٠١٧فــي الــدورة األربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي التــي ُعقــدت فــي كــانون الثــاني/ ينــاير   -٨

سـنة بالنسـبة  ٦٥السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة إلـى مسألة ما إذا كان ينبغي أن تـدخل التعـديالت المتصـلة بتمديـد 
 ٢٠١٨كـانون الثـاني/ ينـاير  ١النفـاذ اعتبـارًا مـن  زحيـ ٢٠١٤ينـاير  ون الثـاني/كـان ١ قبـل لموظفين المعينينإلى ا

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أو فــي تــاريخ الحــق نظــرًا إلــى بعــض اآلثــار  ٧٠/٢٤٤عمــًال بــالقرار 
  الخاصة بالمنظمة.

  
التزامات المنظمة المالية المرتبطة بالموارد المجلس التنفيذي إلى زيادة وأشير في تقرير األمانة المقدم إلى   -٩

ماليـين دوالر أمريكـي إذا  ٤و ٣بما يتـراوح قـدره بـين  ل شلل األطفالالبشرية الممولة من المبادرة العالمية الستئصا
 ٢٠١٨موظفــًا والمتوقــع تقاعــدهم فــي عــامي  ٤٤اختــار الموظفــون الممولــون مــن المبــادرة العالميــة والبــالغ عــددهم 

وفـي  ٢٠١٨.١كـانون الثـاني/ ينـاير  ١نتيجة تمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة في  ن يبقوا في الخدمةأ ٢٠١٩و
ذلـــك الســـياق، ورد فـــي تقريـــر لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة المقـــدم إلـــى لجنـــة البرنـــامج 

  ٢اجتماعها الخامس والعشرين ما يلي:والميزانية واإلدارة في 
  

أحاطــت اللجنــة االستشــارية علمــًا بااللتزامــات غيــر الممولــة وبــرأي األمانــة فــي أن اعتمــاد التغييــر المقتــرح 
، سـيزيد ٢٠١٨كـانون الثـاني/ ينـاير  ١إدخاله على السياسة الخاصة بسـن التقاعـد، الـذي سـيبدأ نفـاذه فـي 

حسـب التقـديرات. وتوصـي اللجنـة ماليين دوالر أمريكي  ٤تكلفة االنتقال في مجال شلل األطفال بما قدره 
االستشــارية بــأن تحــدد اإلدارة علــى وجــه تــام إجمــالي التكلفــة الماليــة المقــدرة التــي ســتتكبدها المنظمــة، وأن 
تحدد أيضًا اآلثار المحتملة على المبادرات الخاصة بالموارد البشرية مثل التـوازن بـين الجنسـين. وشـجعت 

عضـاء علـى اآلثـار الكاملـة للتنقـيح المحتمـل، لضـمان اعتمـاد تغييـر إطـالع الـدول األاللجنـة األمانـة علـى 
  سن التقاعد في الوقت األنسب.

                                                           
  .٢، الملحق، التذييل ١٤٠/٤٦ت مقة انظر الوثي   ١
  .٣٣، الفقرة EBPBAC25/2الوثيقة    ٢
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، ُعقــدت مشــاورات غيــر رســمية ٢٠١٧كــي يتســنى للمجلــس التنفيــذي اتخــاذ قــرار مســتنير فــي أيــار/ مــايو و   -١٠
آثـار تأجيـل لسـنتين قـدمت خاللهـا األمانـة معلومـات عـن  ٢٠١٦آذار/ مـارس  ١٦مع ممثلـي الـدول األعضـاء فـي 

) مـن أجـل مراعـاة ٢٠٢٠ كـانون الثـاني/ ينـاير ١لدخول تمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة حيـز النفـاذ (أي حتـى 
بحلـول نهايـة  لمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـالاالظروف المحددة التي تواجههـا المنظمـة فـي سـياق اختتـام 

  اإلضافية. . وترد أدناه بعض المعلومات٢٠١٩عام 
  

موظفــًا مــن مــوظفي الفئــة الفنيــة  ١٦٤( ٢٠١٩١و ٢٠١٨موظفــًا فــي عــامي  ٣٥٩ونظــرًا إلــى توقــع تقاعــد   -١١
فـيمكن للمنظمـة فـي حـال  ٢موظفـًا فنيـًا وطنيـًا) ٤٤موظفًا من موظفي فئـة الخـدمات العامـة و ١٥١والفئات العليا و

  ماليين دوالر أمريكي. ١٠تناهز قيمتها تتفادى التزامات إضافية تأخير التمديد لمدة سنتين أن 
  

مــن خــالل تنــاقص المــوظفين الطبيعــي الــذي ســيتيح أيضــًا فرصــة إلعــادة تفــادي هــذه االلتزامــات ويمكــن   -١٢
مـــع أولويـــات المنظمـــة الجديـــدة. وجـــدير بالـــذكر فـــي ذلـــك الصـــدد أن المـــوظفين المتوقـــع  هيكـــل المـــوظفينمواءمـــة 

مــن القــوى  ٪٦مــن القــوى العاملــة فــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا و ٪٧ن يمثلــو  ٢٠١٩و ٢٠١٨تقاعــدهم فــي عــامي 
من القوى العاملة في المكتـب اإلقليمـي لشـرق  ٪٥لجنوب شرق آسيا و العاملة في المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي

. ويســمح والمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئألوروبــا  مــن القــوى العاملــة فــي المكتــب اإلقليمــي ٪٣والمتوســط 
فـــي  ٪١٢بإلغــاء المناصــب الشـــاغرة نتيجــة لتقاعــد المــوظفين (ُتلغـــى المناصــب الشــاغرة بنســبة التنــاقص الطبيعــي 

المتوسط حسب العمليات السنوية لتخطيط تعاقب المـوظفين فـي السـنوات األخيـرة) أو تخفـيض رتبهـا أو شـغلها مـن 
 ٢٠١٨صف الموظفين المتوقع تقاعدهم في عـامي جانب مرشحين بدرجات أقل في الرتبة ذاتها (وصل أكثر من ن

  أعلى درجة في رتبهم).) إلى ٪٥١بقليل ( ٢٠١٩و
  

إلى المرونة لتنفيذ الرؤية وفي فترة تشهد حاالت عدم اليقين المالي وفي زمن سيحتاج فيه مدير عام جديد   -١٣
لتنظـــيم إلـــى جانـــب احتمـــال إلغـــاء التـــي تعينـــه الـــدول األعضـــاء مـــن أجلهـــا، ينبغـــي توقـــع إعـــادة الهيكلـــة أو إعـــادة ا

  المناصب. ويعد التناقص الطبيعي الوسيلة األقل ضررًا واألكثر فعالية من حيث التكاليف لتخفيض القوى العاملة.
  

ـــود مســـتمرة  -١٤ ـــالي بحقـــوق إعـــادة  ٣وٕان إلغـــاء المناصـــب التـــي يشـــغلها موظفـــون معينـــون بعق ومتمتعـــون بالت
قانونية تقـع علـى عـاتق المنظمـة. وبالتحديـد، سـيظل الموظفـون المتمتعـون بحقـوق االنتداب يستتبع التزامات مالية و 

إعادة االنتداب الذين يتوقع تقاعدهم بخالف ذلك يحصلون لدى اإلخطـار بإلغـاء مناصـبهم علـى مرتـب لمـدة تسـعة 
ن خاللهـا الجهـود أشهر تمثل فترة إعادة االنتداب خالل ستة أشهر وفترة اإلخطار خالل ثالثة أشـهر ويجـب أن تبـيَّ 

المبذولة عن حسـن نيـة إليجـاد فرصـة أخـرى إلعـادة انتـدابهم. ويجـوز لموظـف تُنهـى خدمتـه نتيجـة لعـدم تحديـد أي 
سـنة مـن العمـر حتـى لـو أنـه سيحصـل  ٦٥فرصة إلعادة انتدابه أن يقدم طعنًا على أساس توقعه العمل حتى بلوغ 

ة دون فـــرض أي غرامـــة عليهـــا نظـــرًا إلـــى بلوغـــه ســـن التقاعـــد لـــدى إنهـــاء الخدمـــة علـــى كامـــل اســـتحقاقاته التقاعديـــ
  سنة. ٦٢سنة أو  ٦٠ أي

                                                           
  .٢٠١٧و ٢٠١٦موظف في عامي  ٣٠٠تقاعد أو سيتقاعد أكثر من    ١
  الواردين في الوثيقة المعنونة  ٩و ٨لالطالع على التوقعات بشأن تقاعد الموظفين انظر الجدولين    ٢

“Human resources: update: workforce data as at 31 December 2016”  والمتاحـة علـى الموقـع اإللكترونـي
نيســــــــــــــان/  ٢٨(تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enالتــــــــــــــالي: 

  ).٢٠١٧  أبريل
٪ مـــن ٦٨,٣المـــوظفين المعينـــين بعقـــود مســـتمرة علـــى مـــدى الســـنوات. ويمثـــل هـــؤالء الموظفـــون حاليـــًا  ســـينخفض عـــدد   ٣

فـي حـال تأجيـل تمديـد  ٢٠١٩كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١٪ فـي ٦٦,٦الموظفين المعينين بعقـود أطـول مـدة. وسـتبلغ نسـبتهم 
  السن اإللزامية إلنهاء الخدمة.
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فـي حـال  ٢٠١٩و ٢٠١٨المـوظفين المتوقـع تقاعـدهم فـي عـامي  مـن ٪١٢,٥وعالوة على ذلك، سيتمكن   -١٥
سـنوات  ١٠من الوفـاء بشـرط األهليـة طـوال  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١دخول التعديالت حيز النفاذ اعتبارًا من 

ف مما يزيد التزامات المنظمة التي كـان مـن الممكـن تفاديهـا بخـال الخدمةانتهاء  بعد الصحي التأمينلالستفادة من 
  ذلك.

  
ســنة اعتبــارًا مــن  ٦٥وٕاضــافة إلــى اآلثــار الماليــة ينطــوي تنفيــذ تمديــد الســن االلزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى   -١٦
  على آثار على تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١
  

ظفين المتوقـــــع تقاعـــــدهم فـــــي ) مــــن المـــــو ١٤٤٪ (٤٠) ونســـــبة النســـــاء ٢١٥٪ (٦٠وتبلــــغ نســـــبة الرجـــــال   -١٧
) مــن مــوظفي الفئــة الفنيــة ٥٩( ٪٣٦) ونســبة النســاء ١٠٥٪ (٦٤بينمــا تبلــغ نســبة الرجــال  ٢٠١٩و ٢٠١٨ عــامي

) ونســــبة ٣٢٪ (٨٠ ، تبلــــغ نســــبة الرجــــال٢ومــــد ١مــــدو  ٦مــــن الرتــــب فوالفئــــات العليــــا. وفيمــــا يتعلــــق بــــالموظفين 
مـن المـوظفين الـذين يقـاربون سـن  ٪٧٥إلـى بلـوغ نسـبة الـذكور ، تجدر اإلشـارة ). وفي هذا السياق٨( ٪٢٠ النساء

مـن مـوظفي المنظمـة فـي الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا علـى مـدى فتـرة  ٪٢٠,٤التقاعد في الوقت الحـالي وٕالـى تقاعـد 
الجنسـين تضـييق الفجـوة فـي التكـافؤ بـين السنوات الخمس القادمة، وفقًا لوثيقة تبين الـنهج االسـتراتيجية الراميـة إلـى 

وســاهم ممثلــو المــوظفين فيهــا. وهــذا أمــر يتــيح فرصــًا للنســاء لالنضــمام  ٢٠١٧-٢٠١٦فــي مجــال التوظيــف للفتــرة 
إلى القوى العاملـة فـي المنظمـة باحتمـال شـغل مناصـب كـان يشـغلها رجـال ونسـاء فـي السـابق ويسـنح أيضـًا فرصـة 

  ل مناصب أعلى.للنساء اللواتي ينتمين إلى القوى العاملة للترشح من أجل شغ
  

وينطبــق ذلــك أيضــًا علــى تحســين التمثيــل الجغرافــي. فمــن بــين مــوظفي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا المتوقــع   -١٨
) ٩٩( ٪٦٠تبلــغ نســبة المــوظفين مــن البلــدان الزائــدة التمثيــل (القائمــة جــيم)  ٢٠١٩و ٢٠١٨تقاعــدهم فــي عــامي 

) ونسبة الموظفين مـن البلـدان غيـر الممثلـة أو ٤٤( ٪٢٧ائمة باء) ونسبة الموظفين من البلدان الكافية التمثيل (الق
  ).٢١( ٪١٣الناقصة التمثيل (القائمة ألف) 

  
وجدير بالذكر أن عددًا قليًال من منظمات األمم المتحدة قد أّجل تنفيذ تمديد السن اإللزامية الجديدة إلنهاء   -١٩

. وعلــى ســبيل المثــال، ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١قبــل ســنة بالنســبة إلــى المــوظفين المعينــين  ٦٥الخدمــة إلــى 
ولــن يتخــذ الجهــاز الرئاســي للصــندوق الــدولي  ٢٠١٩منظمــة الطيــران المــدني الــدولي تنفيــذ التمديــد إلــى عــام أّجلــت 

حتـــى يتـــاح للـــرئيس التنفيـــذي الجديـــد الوقـــت الســـتعراض  ٢٠١٩هـــذا الصـــدد قبـــل عـــام للتنميـــة الزراعيـــة قـــرارًا فـــي 
  لألمم المتحدة لن تنفذ التمديد. منظمة األغذية والزراعةوتفيد التقارير بأن المسألة. 

  
وٕاذ يقـــرر المجلـــس التنفيـــذي تأجيـــل تنفيـــذ التمديـــد أو عـــدم تأجيلـــه، قـــد يرغـــب فـــي النظـــر فـــي االعتبـــارات   -٢٠

"مطابقـة قـدر من دستور المنظمة تنص على أن تكون شروط خدمـة مـوظفي المنظمـة  ٣٦القانونية التالية. فالمادة 
اإلمكــان للشــروط المعمــول بهــا فــي منظمــات األمــم المتحــدة األخــرى". ومــع ذلــك، يجــوز للمنظمــة بوصــفها وكالــة 

أن تمارس بعض السـلطة التقديريـة فـي تحديـد سـبل تنفيـذ التعـديل لخدمـة مصـالح المنظمـة علـى أفضـل متخصصة 
  أنها تشمل القرارات بشأن التاريخ الفعلي للتنفيذ. . ومن المعقول اعتبار هذه السلطة التقديرية علىوجه
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

قــد يرغــب المجلــس التنفيــذي فــي ضــوء مــا ورد ذكــره أعــاله فــي النظــر فــي اعتمــاد أحــد مشــروعي القــرارين   -٢١
  ١التاليين.

  
  ١مشروع القرار 

  
  ،المجلس التنفيذي

  
   ٢،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينب الخاصفي التقرير  بعد النظر

  
 عــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــاملمــوظفين، علــى التل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق

كــــانون الثــــاني/  ١اعتبــــارًا مــــن  النفــــاذدخل حّيــــز تــــالئحــــة المــــوظفين علــــى أن  مــــن ١٠٢٠و ٤١٠المــــادتين  علــــى
  .٢٠١٨ يناير

  
  

  ٢مشروع القرار 
  

  ،المجلس التنفيذي
  

  ٢،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينب الخاصفي التقرير  بعد النظر
  

لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق
كــــانون الثــــاني/  ١اعتبــــارًا مــــن  النفــــاذدخل حّيــــز تــــالئحــــة المــــوظفين علــــى أن  مــــن ١٠٢٠و ٤١٠المــــادتين  علــــى
  .٢٠٢٠ يناير

  

                                                           
اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة لهــذه الطــالع علــى ل ١إضــافة  ١٤١/١١ت مانظــر الوثيقــة    ١

  القرارات.
  .١٤١/١١م تالوثيقة    ٢
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لملحقا  
AMENDMENTS CONSIDERED NECESSARY IN THE LIGHT OF DECISIONS TAKEN BY THE 

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY AT ITS SEVENTIETH SESSION 

Former text New text 

410. RECRUITMENT POLICIES 

... 

410.2 Candidates under 20 or over 62 years of age shall not normally be 

considered for appointment. 

410. RECRUITMENT POLICIES 

... 

410.2 Candidates under 20 or over 625 years of age shall not normally be 

considered for appointment. 

1020. RETIREMENT 1020. RETIREMENT 

1020.1 Staff members shall retire on the last day of the month in which they 

reach retirement age. 

1020.1 Staff members shall retire on the last day of the month in which they 

reach retirement the age of 65, unless Staff Rule 1020.1.1, 1020.1.2 or 

1020.1.3 applies. 

1020.1.1 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund before 1 January 1990 shall retire on 

the last day of the month in which they reach the age of 60. 

1020.1.1 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund before 1 January 1990 shall may 

elect to retire on the last day of the month in which they reach 

the age of 60, or between the ages of 60 and 65, by giving at 

least three months’ written notice of the elected date of 

retirement. 

1020.1.2 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund from 1 January 1990 to 31 December 

2013 inclusive shall retire on the last day of the month in 

which they reach the age of 62. 

1020.1.2 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund from 1 January 1990 to 31 December 

2013 inclusive shall may elect to retire on the last day of the 

month in which they reach the age of 62, or between the ages 

of 62 and 65, by giving at least three months’ written 

notice of the elected date of retirement. 



  

  

7 

ت  م
١٤
١

/
١١

   
   

   
  

ق  
ملح

ال
 

 
   

   
   

 
    

   
   

   
   

 
   

   
 

E
B

14
1/

11
   

   
   

   
  

A
nn

ex
 

Former text New text 

1020.1.3 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund on or after 1 January 2014 shall retire 

on the last day of the month in which they reach the age of 65. 

1020.1.3 Staff members who became participants in the United Nations 

Joint Staff Pension Fund on or after 1 January 2014 shall retire 

on the last day of the month in which they reach the age of 65. 

Staff members shall not change their elected date of 

retirement once they have given their three months’ notice 

under Staff Rules 1020.1.1 or 1020.1.2. 

1020.1.4 In exceptional circumstances the Director-General may, in the 

interests of the Organization, extend a staff member’s 

appointment beyond retirement age, provided that such 

extensions shall not be granted for more than one year at a 

time. For those who would normally retire pursuant to Staff 

Rules 1020.1.1 or 1020.1.2, extensions shall not be granted 

beyond the staff member’s sixty-fifth birthday. For those who 

would normally retire pursuant to Staff Rule 1020.1.3, 

extensions shall not be granted beyond the staff member’s 

sixty-eighth birthday. 

1020.1.4 In exceptional circumstances the Director-General may, in the 

interests of the Organization, extend a staff member’s 

appointment beyond the age of 65 retirement age, provided 

that such extensions shall not be granted for more than one 

year at a time. For those who would normally retire pursuant 

to Staff Rules 1020.1.1 or 1020.1.2, extensions shall not be 

granted beyond the staff member’s sixty-fifth birthday. For 

those who would normally retire pursuant to Staff Rule 

1020.1.3, extensions shall not be granted and not beyond the 

staff member’s sixty-eighth birthday. 
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