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A 

 اجمللس
 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 1014ديسمرب/كانون األول  5-1 روما،

  منظمة األغذية والزراعةتؤرم  ملممثل  تعيني

 يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

 
 موجز

 
على أن "يتوىل إدارة الصندوق  لصندوق ا شرتك للمعاشات التقاعدية  وظفي األمم ا تحدةل النظام األساسي)أ( من 4تنص ا ادة 

وجلنة للمعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من ا نظمات  جملس الصندوق ا شرتك للمعاشات التقاعدية  وظفي األمم ا تحدة

 باجمللس وبكل من اللجان ا ذكورة"   ةلاص ةاألعضاء وأمان
 

من ا نظمات األعضاء "تتألف من أعضاء وأعضاء منظمة جلنة ا عاشات التقاعدية للموظفني يف كل فإن  ،)ج(6 ادة مبوجب او

    "  العاملني رتكني، وا شفيها ورريس ا وظفني اإلداريني ،ا وازي للجمعية العامةا نظمة ا عنية مناوبني خيتارهم جهاز 

دية  وظفي منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األغذية العا ي من: ثالثة أعضاء )وثالثة وتتألف جلنة ا عاشات التقاع

فاو؛ وثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعّينهم ا دير العام؛ وثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء أعضاء مناوبني( يعّينهم مؤمتر ال

  ج األغذية العا ي برنام منالفاو و رتكون منمناوبني( ينتخبهم ا ش
 

عامل الومت وحرصًا على عدم تكّبد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة ا عاشات  أهمية ونظرًا إىل

 ممثلني مقيمني يف روما  قد درج ا ؤمتر عادة على تعيني التقاعدية للموظفني اليت ُتعقد يف روما، ف
 

 ن مةن مبةل  ون ا عينة واألعضاء أو ا ناوب حاالت ينهي فيهاوء مرة كل سنتني ويف ظل احتمال نش ا ؤمتر يعقد دوراتهنظرا إىل أن و

يف جلنةة   مؤمتر اجمللةس تعةيني أعضةاء  لةون لةل ممثلةيه      فةو  ا ة   ، "5511الثةاني في نوفمرب/تشرين ف  ؤمتر مهامهم،ا
وبناء على ذلك، ُطلةب إىل اجمللةس، يف عةدد مةن      " آلرا عاشات التقاعدية للموظفني يف حال استقالة أحدهم أو نقله إىل مومع 

  ا ناسبات السابقة، تعيني ممثلني ليحلوا لّل ا مثلني الذين استقالوا أو مت نقلهم لالل الفرتة ا تبقية من مدة واليتهم 
 

 اإلج اءات اليت ُيقرتح على اجمللس اختاذها 
 

 األعضاء الذين عّينهم ا ؤمتر:  أحدمغادرة على إثر مدعّو إىل أن يعّين يف جلنة ا عاشات التقاعدية للموظفني،  سإّن اجملل 

  السيدةRoxana Oller Catoira ا متدة من للفرتة، دولة بوليفيا ا تعددة القومياتل الدارمة ا ناوبة، ا مثلة 
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 هذه الوثيقة إىل: نميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمو

 Kamila Guseynovaالسيدة 

 أمينة جلنة ا عاشات التقاعدية  وظفي

 منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العا ي

 داررة دعم ا وارد البشرية

 53582 06570 39+: فاهلات

 

 

بةذل  ُت الةيت اجلهةود العامةة    يف مهةم بةدور   العا يبرنامج األغذية  وظفي الفاو والتقاعدية  شاتجلنة ا عا تضطلع -5

ا وحةد لممةم    التابعةة للنظةام  ، مبا يتفى واحتياجات ا نظمات وإدارتهااألمم ا تحدة   وظفيا عاشات التقاعدية  نسيىلت

لصةارص اددمةة ا دنيةة     يوتقتض  مجيع بلدان العامل يفمون ويتقاعدون الذين مد خيد افيهالعاملني ا تحدة وا وظفني 

التعّمةى يف  عر  على اجلمعية العامة لممةم ا تحةدة و  ُت اليتمنظومة األمم ا تحدة توجيه عناية لاصة للقضايا  يفالدولية 

 :يهللموظفني ف جلنة ا عاشات التقاعدية مسؤولياتأما  ا دراسة هذه القضاي
 

 حتديد  لمن أج ا مكنة فيهاالتعديالت  إدلال  بغر اإلداريةومواعده  قلصندول النظام األساسي   استعرا

 الةذي و التقاعديةة  ةوظفي األمةم ا تحةدة    جملس الصندوق ا شةرتك للمعاشةات    يفل للجنة مومف الوفد ا مّث

 اجلمعية العامة لممم ا تحدة؛ إىل، بدوره، توصيات، حسبما يقتضيه احلال، يرفع

 مةن يعةرت  فيهةا ا شةرتكون     الةيت احلاالت  يفوتطبيقها  اإلداريةلصندوق ومواعده ل النظام األساسي تفسري 

مةا يتعلةى باسةتحقامات     يف للمةوظفني على مرار أمني جلنة ا عاشات التقاعدية  العا يوبرنامج األغذية  الفاو

 أوضاعهم؛ أو/ا شرتكني و

  الصةةندوق ا شةةرتك  نظةةاما( مبقتضةةى ا سةةنوي حالةةة تقريب ةة 11 - 51اسةةتحقامات العجةةز للمشةةرتكني ) مةةن

  األمم ا تحدة ومواعده  وظفيللمعاشات التقاعدية 

 

سةتغرق نصةف   تا اجتماعةات سةنوي    8و 6تعقد ما بةني  عادة ما  يوه) ما دعت احلاجةكّلروما  يفاللجنة  وجتتمع -5

األعضاء الةذين يعيةنهم    بني منواحد مناوب عضو وواحد  عضومناوبني )أعضاء اللجنة ثالثة أعضاء وثالثة  نوتعّي ( يوم

جملةس   يفا نظمةة   لتمثيةل ( العةا ي وبرنةامج األغذيةة    الفةاو  كل من الصندوق من يفوا دير العام وا شرتكون  الفاومؤمتر 

اجلمعية العامة  إىلالصندوق، ويرفع تقاريره مباشرة  يف داريإاألمم ا تحدة، وهو أعلى جهاز   وظفيا عاشات التقاعدية 

  جملس ا عاشات التقاعدية اجتماعات دورية ال تقل عن اجتماع واحد كل عامني ويعقد  لممم ا تحدة
 
 :من العا ياألغذية  مجبرنا وظفي الفاو وجلنة ا عاشات التقاعدية  وتتألف -1

 ؛الفاومؤمتر  نهميعّيأعضاء مناوبني(  وثالثةأعضاء ) ثالثة 

 ؛العاما دير  نهميعّيأعضاء مناوبني(  وثالثةأعضاء ) ثالثةو 

 العا يبرنامج األغذية نتخبهم ا شرتكون من الفاو ويأعضاء مناوبني(  وثالثةأعضاء ) ثالثةو  
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 :هم كاآلتي ا ؤمترنهم الذين عّين واحلالين واألعضاء واألعضاء ا ناوب -4

 

 ملناوبونألعضاء اا األعضاء مدة شغل املنصب

  – 5154 يناير/كانون الثاني 5

 5156 ديسمرب/كانون األول 15

  Juan M. Cammarano السيد

 لواليات ا تحدة األمريكيةة بعثة االسكرتري الثاني ل

 لدم وكاالت األمم ا تحدة

 Vladimir Navaraالسيد 

لالحتاد الروسةي   ا ناوبا مثل الدارم 

 لدم الفاو

 

  – 5151 يناير/كانون الثاني 5

 5151 ديسمرب/كانون األول 15

 Zohrab V. Malekالسيد سعادة 

 سفري مجهورية أرمينيا لدم الفاو

   Nike-Ekaterini Koutrakou ةالسيد

 

 لليونةةةةانا نةةةةاوب ا مثةةةل الةةةةدارم  

 لدم الفاو

  – 5155 يناير/كانون الثاني 5

 5154 ديسمرب/كانون األول 15

 Andrea Repetti ةالسيد

 

األرجنةةتني جلمهوريةةة  ةا ناوبةة ةالدارمةة ةا مثلةة

 لدم الفاو 

 Marc Mankoussou السيد 

 

ا مثةةةل الةةةدارم ا نةةةاوب جلمهوريةةةة 

 الكونغو لدم الفاو

 

نهم عّية األعضةاء الةذين   أحةد  مغةادرة  إثةر  يف جلنة ا عاشات التقاعدية للموظفني، أن يعّين  مدعّو إىلوإّن اجمللس  -1

 إىل 5151يناير/كةةانون الثةةاني  5وذلةةك للعمةةل لةةالل الفةةرتة ا متةةدة مةةن    دورتةةه الثامنةةة والةةثالثني،  أثنةةاءا ةةؤمتر 

  :5157ديسمرب/كانون األول  15
 

  السيدةRoxana Oller Catoira ،لتحّل لّل ، ا مثلة الدارمة ا ناوبة لدولة بوليفيا ا تعددة القوميات

   باراغوايا مثل الدارم ا ناوب ل، Lorena Patiño ةالسيد

 


