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 اجمللس
 بعد املائة الستونو  الرابعة الدورة

 20201 يوليو/متوز 10–6

  منظمة األغذية والزراعةتعيني ممثلي مؤمتر 
 يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

 
 وجزامل

 
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة الصندوق (أ) من أنظمة الصندوق 4تنص املادة 

جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من 
(ج) ابلنسبة إىل جلنة املعاشات 6ابجمللس وبكل من اللجان املذكورة". وتنص املادة  ةخاص ةاملنظمات األعضاء وأمان

التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء على أن "تتألف من أعضاء وأعضاء مناوبني خيتارهم اجلهاز املوازي 
وتتألف جلنة املعاشات ...". العاملني رتكني، واملشفيها للجمعية العامة يف املنظمة املعنية، ورئيس املوظفني اإلداريني

) وبر�مج األغذية العاملي من: ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) املنظمةة ملوظفي منظمة األغذية والزراعة (التقاعدي
؛ وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعّينهم املدير العام؛ وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) املنظمةيعّينهم مؤمتر 
  بر�مج األغذية العاملي. منو  املنظمة رتكون منينتخبهم املش

 
عامل الوقت وحرصًا على عدم تكّبد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة  أمهية ونظرًا إىل

 ممثلني مقيمني يف روما.قد درج املؤمتر عادة على تعيني املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، ف
 

                                                      
 .2020يونيو/حزيران  12إىل  8كان من املقررة عقدها خالل الفرتة من    1
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 اجمللسمن جانب  ذهااختااإلجراءات اليت يُقرتح 
 

 :ملؤمتر املنظمة واحد بسبب مغادرة ممثل إىل أن يعّني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني مدعو سإّن اجملل
 

 كعضـــــــــو،  نظمةلدى امل مهورية األرجنتنيجلالدائم املمثل �ئب  ،Guillermo Valentín Rodolicoد الســـــــــي (أ)
كانون األول ديسمرب/ 31 حىت 2021يناير/كانون الثاين  1من  وكعضو 2020ديسمرب/كانون األول  31حىت 

 .اواليتهمدة كمل يو  María Cristina Boldorini ةحّل حمّل السيديل ،2023
 

 ميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Shasha You ةالسيد

 األمينة ابلنيابة للجنة املعاشات التقاعدية للموظفني املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي 

 +3906 57051012اهلاتف: أو  Shasha.You@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 

  

mailto:Shasha.You@fao.org
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التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة  تالصــــــــندوق املشــــــــرتك للمعاشــــــــا(أ) من أنظمة 4تنص املادة  -1
الصـــندوق جملس الصـــندوق املشـــرتك للمعاشـــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشـــات التقاعدية للموظفني يف 

(ج) ابلنســـــــــــبة إىل جلنة 6املادة كل من املنظمات األعضـــــــــــاء وأمانة خاصـــــــــــة ابجمللس وبكل من اللجان املذكورة". وتنص 
اء مناوبني خيتارهم اجلهاز ضـعضـاء على أن "تتألف من أعضـاء وأعاملعاشـات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األ

 املوازي للجمعية العامة يف املنظمة املعنية، ورئيس املوظفني اإلداريني فيها، واملشاركني العاملني...".
 
بذل تُ  اليتاجلهود العامة  يف هامبدور  العامليبر�مج األغذية و  املنظمةملوظفي التقاعدية  شـــــــــاتجلنة املعا وتضـــــــــطلع -2
املوحد لألمم  التابعة للنظام، مبا يتفق واحتياجات املنظمات وإدارهتااألمم املتحدة  ملوظفياملعاشــــــــــــات التقاعدية  نســــــــــــيقلت

خصـــــــــــــائص اخلدمة املدنية  يوتقتضـــــــــــــ. مجيع بلدان العامل يفالذين قد خيدمون ويتقاعدون  افيهالعاملني املتحدة واملوظفني 
التعّمق عرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة و تُ  اليتمنظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاصـــــــــــــــة للقضـــــــــــــــا�  يفالدولية 

 :يهللموظفني ف مسؤوليات جلنة املعاشات التقاعديةأما و  دراسة هذه القضا�. يف
 

حتديد موقف  لمن أج املمكنة فيهاالتعديالت  إدخال ضبغر  اإلداريةوقواعده  قالصـــــــــــــــندو  مراجعة أنظمة (أ)
، يرفع الذيجملس الصـــــــندوق املشـــــــرتك للمعاشـــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة و  يفل للجنة الوفد املمثّ 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ إىلبدوره، توصيات، حسبما يقتضيه احلال، 

 املنظمة منيعرتض فيها املشــــــــــرتكون  اليتاحلاالت  يفوتطبيقها  اإلداريةالصــــــــــندوق وقواعده  أنظمةتفســــــــــري  (ب)
ما يتعلق ابســـــــــــــــتحقاقات  يف للموظفنيعلى قرار أمني جلنة املعاشـــــــــــــــات التقاعدية  العامليوبر�مج األغذية 

 أو أوضاعهم؛/املشرتكني و

الصـــــــندوق  نظام) مبقتضـــــــى ا ســـــــنو�ً حالة تقريبً  30-25(ومراجعتها منح اســـــــتحقاقات العجز للمشـــــــرتكني  (ج)
 .األمم املتحدة وقواعده ملوظفياملشرتك للمعاشات التقاعدية 

 
 يفتعقد  ي(وه 19-وحســــــب ما تســــــمح به تدابري احتواء جائحة كوفيد كلما دعت احلاجةروما   يفوجتتمع اللجنة  -3

مناوبني أعضاء  اللجنة ثالثة أعضاء وثالثة وتعّني  . يستغرق الواحد منها نصف يوم)اجتماعات سنو�ً  8و 6العادة ما بني 
 الصــندوق من يفواملدير العام واملشــرتكون  املنظمةاألعضــاء الذين يعينهم مؤمتر  بني منواحد مناوب عضــو و واحد (عضــو 
األمم املتحدة، وهو أعلى  ملوظفيجملس املعاشــــــــــات التقاعدية  يف) لتمثيل املنظمة العامليوبر�مج األغذية  املنظمة كل من
ويعقد جملس املعاشـــــــــــات التقاعدية . اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىلالصـــــــــــندوق، ويرفع تقاريره مباشـــــــــــرة  يف إداريجهاز 

 .عامني اجتماعات دورية ال تقل عن اجتماع واحد كل
 
 :من العاملياألغذية  مجبر�و  املنظمةملوظفي وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية  -4
 

 ؛املنظمةنهم مؤمتر ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعيّ  (أ)

 ؛العامنهم املدير ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعيّ  (ب)

 .عامليالبر�مج األغذية و  املنظمةمن املشرتكون نتخبهم ثة أعضاء مناوبني) يثالثة أعضاء (وثالو  (ج)
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 :نهم املؤمترالذين عيّ احلاليني أمساء األعضاء واألعضاء املناوبني  يليما  ويف -5
 

 ملناوبونألعضاء اا األعضاء الوالية مدة
  – 2018ينــــاير/كــــانون الثــــاين  1

 2020ديسمرب/كانون األول  31
 María Cristinaالســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــدة [

Boldorini - [منصب شاغر 
 Vlad Mustaciosuالسيد 
املمثــل الــدائم املنــاوب لرومــانيــا �ئــب 

 لدى املنظمة
  – 2019ينــــاير/كــــانون الثــــاين  1

 2021ديسمرب/كانون األول  31
-Alice Gisèle Sidibe ةالســـــــــــــــيــــــــد
Anago 

لدى  بوركينا فاســــــــول ةالدائم ةاملمثل�ئبة 
 املنظمة

 Shahin Ghorashizadehالسيد 
 ابلنيابةالقائم ابألعمال 

املمثــل الــدائم املنــاوب جلمهوريــّة إيران 
 اإلسالمية لدى املنظمة

  – 2020ينــــاير/كــــانون الثــــاين  1
 2022ديسمرب/كانون األول  31

 Kelli Ketoverالسيدة 
لوال�ت املتحدة ل ةاملناوب ةالدائم ةاملمثل

 لدى املنظمةاألمريكية 

 Denis Cherednichenkoالسيد 
املناوب لالحتاد الروســــي املمثل الدائم 
 لدى املنظمة

  – 2021ينــــاير/كــــانون الثــــاين  1
 2023ديسمرب/كانون األول  31

 María Cristinaالســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــدة [
Boldorini - [منصب شاغر 

 Thanawat Tiensinالسيد 
 املنظمة لتايلند لدىاملمثل الدائم 

 
غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحرصاً على عدم تكّبد تكاليف  -6

 املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف روما.
 
عدد من األعضـــــــاء أو [ فيها يينهويف ظل احتمال أن تنشـــــــأ حاالت " يعقد دوراته مرة كل ســـــــنتنيملا كان املؤمتر و  -7

اجمللس تعيني أعضـــــــاء حيلون  1955يف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  املنظمةض مؤمتر فوّ  املؤمتر مهامهم، ]ني املعينني من قبلاملناوب
وبناء على ذلك، . "حال اســــــــــــــتقالة أحدهم أو نقله إىل موقع آخر يفجلنة املعاشــــــــــــــات التقاعدية للموظفني  يفحمل ممثليه 

املمثلني الذين اســـــــــتقالوا أو مت نقلهم خالل ممثلني ليحلوا حمّل  الســـــــــابقة، تعيني تعدد من املناســـــــــبا يف، سإىل اجملل بلطُ 
  .واليتهمالفرتة املتبقية من مدة 

 
 :ملؤمتر املنظمة بسبب مغادرة ممثل واحد إىل أن يعّني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني مدعو إّن اجمللسو -8

 
 كعضــــــــو،  نظمةلدى امل مهورية األرجنتنيجلاملمثل الدائم �ئب  ،Guillermo Valentín Rodolicoد الســــــــي (أ)

كانون األول ديســـــــمرب/ 31حىت  2021يناير/كانون الثاين  1من  وكعضـــــــو 2020ديســـــــمرب/كانون األول  31حىت 
 .اواليتهمدة كمل يو  María Cristina Boldorini ةحّل حمّل السيديل ،2023


