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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية(QR) الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ميكن االطالع على هذه

 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. والزراعة

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 املؤمتر
 

 والثالثون التاسعةالدورة 

 2015 حزيران/نيويو 13 - 6ا، ـروم

 منظمة األغذية الزراعةتعيني ممثلني عن مؤمتر 

 جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني يف

 

 املوجز

جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الصندوق املشرتك للمعاشاتيدير  

وجلنة املعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء وأمانة للمجلس ولكل من  ملوظفي األمم املتحدة

اللجان املذكورة. وتضّم جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء أعضاء وأعضاء مناوبني 

ويعّين الذين ال يزالون يف اخلدمة.  كنيرتخيتارهم جهاز املنظمة وهم اجلمعية العامة ورئيس موظفيها اإلداريني واملش

وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية ملنظمة األغذية والزراعة األعضاء واألعضاء املناوبون لوالية مدتها ثالث سنوات. 

)الفاو( وبرنامج األغذية العاملي )الربنامج( من: ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعّينهم مؤمتر الفاو؛ وثالثة 

من  نورتك)وثالثة أعضاء مناوبني( يعّينهم املدير العام؛ وثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( ينتخبهم املش أعضاء

 الفاو والربنامج.

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على املؤمتر اختاذها

 من هذه الوثيقة. 7املمثلني املقرتحني الواردة أمساؤهم يف الفقرة إّن املؤمتر مدعو إىل تعيني  

 

 توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: كنمي

 Kamila Guseynovaالسيدة 

 أمينة جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الفاو والربنامج

 إدارة دعم املوارد البشرية

 53382 06570 39+ اهلاتف:
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 يقوم أن"املتحدة على  ماألم يملوظف ةللمعاشات التقاعدي كالئحة الصندوق املشرت من( أ)4املادة  تنّص -1

 كملّ  ملموظفي ملعاشمات التقاعديمة   ااألممم املتحمدةو وجلنمة     ملوظفيملعاشات التقاعدية ا لسبإدارة الصندوق جم

تتمألف جلنمة املعاشمات     علمى "أن ( ج)6املمادة   وتمنص ". من هذه اللجان منظمة عضوو وأمانة للمجلس ولكّل

ممن جانمج جهماز     نختمارو ُي منماوبني  ءأعضماء وأعضما   منظمة عضو من كّل يفاألمم املتحدة  ملوظفيالتقاعدية 

 ..." املشرتكني العاملني نفيها وم اإلدارينيومن جانج كبري املسؤولني  ومياثل اجلمعية العامة الذياملنظمة 

 

بمذ   ُت الم  اجلهمود   يف همام بمدور   العامليولربنامج األغذية  مةة للمنظيدالتقاع تجلنة املعاشا عوتضطل -2

 يفاملشمرتكة   املنظممات  تواحتياجا قو مبا يتفوإدارتهااألمم املتحدة  ملوظفيلتنسيق املعاشات التقاعدية عامة 

 .مجيع بلدان العما   يفالذين قد خيدمون ويتقاعدون  ود لألمم املتحدة واملوظفني التابعني هلاالنظام املوّح

 :يفهالتقاعدية  تاملعاشا ةجلن تأما مسؤوليا
 

  مكنمة التعمديالت امل  إدخما  بغمرض   اإلداريمة وقواعمده   املعاشات التقاعديمة  صندوق لوائحاستعراض 

اجمللمس املشمرتك لصمندوق األممم املتحمدة       يفمن أجمل دديمد موقمف الوفمد املمثمل للجنمة        اعليه

اجلمعيمة العاممة    إىلاحلما و   مقتضمى  يتقدم بدوره بتوصمياتو حسمج   الذيللمعاشات التقاعديةو 

 لألمم املتحدة؛

 يعمرتض فيهما    الم  احلاالت  يفوتطبيقها  اإلداريةوقواعده  املعاشات التقاعدية صندوق وائحل تفسري

أممني جلنمة املعاشمات التقاعديمة     صادر عن على قرار  العاملياملشرتكون من املنظمة وبرنامج األغذية 

 أوضاعهم؛ / أوباستحقاقات املشرتكني وما يتعلق  ملنظمة يفللموظفني يف ا

  الصممندوق  وائحمبقتضممى لمم و(سمنوياً  حالممة تقريبممًا 30 - 25اسممتحقاقات العجممز للمشمرتكني )  ممنح

 .األمم املتحدة وقواعده ملوظفياملشرتك للمعاشات التقاعدية 

 

اجتماعمات   مثانيمة  سمتة إىل  العمادة مما بمني    يفتعقد  يوهاحلاجة )كلما دعت روما  يفاللجنة  وجتتمع -3

 ضمو وتعّين اللجنة ثالثة أعضاء وثالثة أعضاء مناوبني )عضو واحد وع .(نصف يوميستغرق الواحد منها  سنويًا

مناوب واحد من بني األعضاء الذين يعّيمنهم ممؤمتر الفماو واملمدير العمام واملشمرتكني يف الفماو والربنمامج علمى          

ألممم املتحمدةو وهمو أعلمى     للمعاشات التقاعديمة ملموظفي ا   املشرتكجملس الصندوق التوالي( لتمثيل املنظمة يف 

جملمس   ويعقمد  يرفمع تقماريره مباشمرة إىل اجلمعيمة العاممة لألممم املتحمدة.       الذي الصندوقو و يف إداريجهاز 

  .على األقّل منتظمة له مرة كّل سنتنياملعاشات التقاعدية اجتماعات 

 

 :من العامليولربنامج األغذية  للفاوجلنة املعاشات التقاعدية  وتتألف -4
 

 ؛الفاومؤمتر  نهميعّيأعضاء مناوبني(  وثالثةأعضاء ) ثالثة 

 املدير العام؛ نهميعّيأعضاء مناوبني(  وثالثةأعضاء ) ثالثة 

 العاملي.برنامج األغذية من و الفاون م قالصندو يف رتكوناملش ينتخبهمأعضاء مناوبني(  وثالثةأعضاء ) وثالثة 
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 :نهم املؤمترالذين عّياحلاليني  املناوبني ءواألعضا ءاألعضا ءأمسا يلي ما ويف -5
 

 املناوبوناألعضاء  األعضاء مدة شغل املنصب

 - 2015 يالثانيناير/كانون  1

 2017 ديسمرب/كانون األو  31

 MD Mafizur Rahman السيد

املمثمممل المممدائم املنممماوب جلمهوريمممة 

 الفاوبنغالديش الشعبية لدى 

 Roxana Oller Catoira ةالسيد

لدولممة بوليفيمما  املمثلممة الدائمممة املناوبممة

 لدى الفاو املتعددة القوميات

 
 - 2014 الثانييناير/كانون  1

ديسمممممممممرب/كانون األو   31
2016 

 Juan M. Cammaranoالسيد 

السكرتري الثاني لبعثة الواليمات املتحمدة   

 األمريكية لدى وكاالت األمم املتحدة

   Vladimir Navaraالسيد 

 لالدماد الروسمي  املمثل الدائم املنماوب  

 لدى الفاو

 - 2013 الثانييناير/كانون  1

 2015 ديسمرب/كانون األو  31

 

 Zohrab V. Malek سعادة السيد

 الفاو سفري مجهورية أرمينا لدى

 

 Nike-Ekaterini ةالسيد

Koutrakou 
 لدى الفاو املمثلة الدائمة املناوبة لليونان

 
رومماو   يفعقمد  ُت ال ضور اجتماعات جلنة املعاشات التقاعدية حلتكاليف السفر  وحرصًا على تفادي -6

 روما. يف مقيمنيدرج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني 

 

 :يةالتقاعد تجلنة املعاشا تعيني األعضاء التالية أمساؤهم يفمدعّو إىل املؤمتر  إّنو -7
 

ة جلمهوريمة السمودان لمدى الفماو كعضمو      املناوبم  ةالدائمم  ةو املمثلمالكة عبلة مالك عثمان السيد )أ(

والسمتكما  واليتهما الم      Nike-Ekaterini Koutrakouلتحّل حمّل السميدة  يف اللجنة مناوب 

 ؛2015ديسمرب/كانون األو   31تنتهي يف 

املمثلة الدائمة املناوبة لبعثة الواليات املتحدة األمريكية لمدى وكماالت   و Daleya Uddin ةالسيد )ب(

والستكما  واليتمه الم     Juan Cammaranoلتحّل حمل السيد يف اللجنة األمم املتحدةو كعضو 

 ؛2016ديسمرب/كانون األو   31تنتهي يف 

املمثلة الدائمة املناوبة جلمهورية السودان لدى الفماوو كعضمو يف   و عبلة مالك عثمان مالكة السيد )ج(

 ؛2018ديسمرب/كانون األو   31 حتى 2016يناير/كانون الثاني  1 نماللجنة اعتبارًا 

يف كعضو منماوب  لدى الفاوو  املناوب جلمهورية قربصالدائم  لاملمثو Spyridon Ellinasالسيد  )د(

 ؛2018ديسمرب/كانون األو   31حتى  2016يناير/كانون الثاني  1 اعتبارًا مناللجنة 

لدى الفاوو كعضمو يف اللجنمة اعتبمارًا     جلمهورية مالياملمثل الدائم نائج و Bah Konipoالسيد  )هم(

 ؛2019ديسمرب/كانون األو   31حتى  2017يناير/كانون الثاني  1من 

ة لبعثة الواليات املتحدة األمريكية لمدى وكماالت   و املمثلة الدائمة املناوبDaleya Uddinالسيدة  )و(

 31حتمى   2017يناير/كمانون الثماني    1يف اللجنمة اعتبمارًا ممن     باألمم املتحمدةو كعضمو منماو   

 .2019ديسمرب/كانون األو  


