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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة (QR)باستخدام رمز االستجابة السريعة يمكن االطالع على هذه الوثيقة 
ويمكن . األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 املؤمتر
 والثالثون الثامنةالدورة 

 2213 حزيران/نيويو 22 - 15 ا،ـروم

 يف منظمة األغذية الزراعةتعيني ممثلني عن مؤمتر 

 جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

 

 املوجز

ملوظفي األمم  جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةيدير  

وتضّم جلنة . وجلنة املعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء وأمانة للمجلس ولكل من اللجان املذكورة املتحدة

املعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء أعضاء وأعضاء مناوبني خيتارهم جهاز املنظمة وهم اجلمعية العامة 

وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية ملنظمة األغذية والزراعة . الذين ال يزالون يف اخلدمة رتكنيفيها اإلداريني واملشورئيس موظ

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

 .من الفاو والربنامج رتكنيينتخبهم املش( وثالثة أعضاء مناوبني)ملدير العام؛ وثالثة أعضاء يعّينهم ا( وثالثة أعضاء مناوبني)

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على املؤمتر اختاذها

 :إّن املؤمتر مدعو إىل تعيني األعضاء التالية أمساؤهم يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

املمثل الدائم املناوب يف بعثة الواليات املتحدة إىل وكاالت األمم املتحدة يف ، Juan Manuel Cammarano السيد (أ)

 ؛4112 كانون األول/ديسمرب 11 حتى 4112 كانون الثاني/يناير 1اعتبارًا من  كعضوروما 
لدى جلمهورية بنغالديش الشعبية  ، املستشار االقتصادي واملمثل الدائم املناوبMafizur Raman سيدال (ب)

 ؛4112كانون األول /ديسمرب 11حتى  4112كانون الثاني /يناير 1اعتبارًا من  كعضو، والفا
يف  املستشار ورئيس إدارة البعثة الروسية الدائمة لدى الفاو واملنظمات الدولية األخرى، Vladimir Navara السيد (ج)

 ؛4112 كانون األول/ديسمرب 11حتى  4112 كانون الثاني/يناير 1 اعتبارًا من كعضو مناوبروما، 
 اعتبارًا من كعضو مناوباملمثلة الدائمة املناوبة لباراغواي لدى الفاو، ، Lorena Patiñoالسيدة  (ذ)

 .4112 كانون األول/ديسمرب 11 حتى 4112 الثانيكانون /يناير 1

 :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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بإدارة  يقوم أن"املتحدة على  ماألم يملوظف ةللمعاشات التقاعدي كالئحة الصندوق املشرت من( أ)2املادة  تنّص -1

منظمة عضو، وأمانة  كّل ملوظفيملعاشات التقاعدية ااألمم املتحدة، وجلنة  ملوظفيملعاشات التقاعدية ا لسالصندوق جم

 يفاألمم املتحدة  ملوظفيتتألف جلنة املعاشات التقاعدية  أن"على ( ج)2املادة  وتنص". من هذه اللجان للمجلس ولكّل

ومن جانب  ،مياثل اجلمعية العامة الذيمن جانب جهاز املنظمة  نختاروُي مناوبني ءأعضاء وأعضا منظمة عضو من كّل

 ..." املشرتكني العاملني نفيها وم اإلدارينيكبري املسؤولني 

 

لتنسيق عامة بذل ُت اليتاجلهود  يف هامبدور  العامليولربنامج األغذية  مةة للمنظيدالتقاع تجلنة املعاشا عوتضطل -4

د لألمم النظام املوّح يفاملشرتكة  املنظمات تواحتياجا قيتف، مبا وإدارتهااألمم املتحدة  ملوظفياملعاشات التقاعدية 

خصائص اخلدمة املدنية  وتقتضي. مجيع بلدان العامل يفالذين قد خيدمون ويتقاعدون  ،املتحدة واملوظفني التابعني هلا

عرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة ودراسة هذه ُت اليتمنظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاصة للقضايا  يفالدولية 

 :يفهالتقاعدية  تاملعاشا ةجلن تأما مسؤوليا. يف العمقالقضايا 
 

  من أجل  اعليه مكنةالتعديالت امل إدخالبغرض  اإلداريةوقواعده  املعاشات التقاعدية صندوق لوائحاستعراض

يتقدم  الذياجمللس املشرتك لصندوق األمم املتحدة للمعاشات التقاعدية،  يفحتديد موقف الوفد املمثل للجنة 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ إىلاحلال،  مقتضى بدوره بتوصيات، حسب

 يعرتض فيها املشرتكون  اليتاحلاالت  يفوتطبيقها  اإلداريةوقواعده  املعاشات التقاعدية صندوق وائحل تفسري

 ملنظمة يفللموظفني يف اأمني جلنة املعاشات التقاعدية صادر عن على قرار  العامليغذية من املنظمة وبرنامج األ

 أوضاعهم؛ أو/ ما يتعلق باستحقاقات املشرتكني و

 الصندوق املشرتك  وائحمبقتضى ل ،(سنويًا حالة تقريبًا 11 - 42)استحقاقات العجز للمشرتكني  منح

 .األمم املتحدة وقواعده ملوظفيللمعاشات التقاعدية 

 

يستغرق  اجتماعات سنويًا  ستة إىل امانيةالعادة ما بني يفتعقد  يوه)احلاجة كلما دعت روما  يفاللجنة  وجتتمع -1

مناوب واحد من بني  ضوعضو واحد وع)وتعّين اللجنة ثالثة أعضاء وثالثة أعضاء مناوبني  .(نصف يومالواحد منها 

جملس لتمثيل املنظمة يف ( األعضاء الذين يعّينهم مؤمتر الفاو واملدير العام واملشرتكني يف الفاو والربنامج على التوالي

يرفع تقاريره الذي الصندوق، و يف إداريألمم املتحدة، وهو أعلى جهاز للمعاشات التقاعدية ملوظفي ا الصندوق املشرتك

على  منتظمة له مرة كّل سنتنيجملس املعاشات التقاعدية اجتماعات  ويعقد .اجلمعية العامة لألمم املتحدةمباشرة إىل 

  .األقّل

 

 :من العامليولربنامج األغذية  للفاوجلنة املعاشات التقاعدية  وتتألف -2
 

 ؛الفاومؤمتر  نهميعّي( أعضاء مناوبني وثالثة)أعضاء  ثالثة 

 املدير العام؛ نهميعّي( أعضاء مناوبني وثالثة)أعضاء  ثالثة 

 العامليبرنامج األغذية من و الفاون م قالصندو يف رتكوناملش ينتخبهم( أعضاء مناوبني وثالثة)أعضاء  وثالثة. 
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 :نهم املؤمترالذين عّياحلاليني  املناوبني ءواألعضا ءاألعضا ءأمسا يلي ما ويف- 2
 

 املناوبوناألعضاء  األعضاء مدة شغل املنصب

 - 4111 يالثانكانون /يناير 1

 4112 كانون األول/ديسمرب 11

 Zohrab V. Malek سعادة السيد

 سفري مجهورية أرمينيا لدى الفاو

 Nike-Ekaterini Koutrakou ةالسيد

 ة لليونان لدى الفاواملناوب ةاملمثلة الدائم

 
 - 4114 الثانيكانون /يناير 1

 4112كانون األول /ديسمرب 11

  Andrea Repettiالسيدة 

 لألرجنتني لدى الفاواملمثلة الدائمة املناوبة 

  Marc Mankoussouالسيد 

املمثل الدائم املناوب جلمهوريةة الكونغةو   

 لدى الفاو

 - 4111 الثانيكانون /يناير 1

 4111 كانون األول/ديسمرب 11

 

   Natalie Feistritzer ةالسيد

 الفاودى ل اللنمس ةاملناوب ةالدائم ةاملمثل

 

 Stetson A. Sandersالسيد 

السةةةكرتري الثةةةاني للواليةةةات املتحةةةدة  

 األمريكية لدى الفاو

 

ضور اجتماعات جلنة املعاشات غري املربرة من أجل حتكاليف السفر  يأهمية عامل الوقت ولتفادإىل  ونظرًا -2

 .روما يف مقيمنيروما، درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني  يفعقد ُت اليتالتقاعدية 

 

 :يةالتقاعد تجلنة املعاشا تعيني األعضاء التالية أمساؤهم يفمدعّو إىل املؤمتر  إّنو -2
 

، املمثل الدائم املناوب يف بعثة الواليات املتحدة إىل وكاالت Juan Manuel Cammaranoالسيد  (أ)

كانون األول /ديسمرب 11 حتى 4112كانون الثاني /يناير 1 اعتبارًا منعضو ك األمم املتحدة يف روما،

 ؛4112

، املستشار االقتصادي واملمثل الدائم املناوب جلمهورية بنغالديش الشعبية Mafizur Ramanالسيد  (ب)

 حتى 4112كانون الثاني /يناير 1، كعضو اعتبارًا من لدى الفاو

 ؛4112كانون األول /ديسمرب 11

 ت، املستشار ورئيس إدارة البعثة الروسية الدائمة لدى الفاو واملنظماVladimir Navaraالسيد  (ج)

 حتى 4112كانون الثاني /يناير 1 نالدولية األخرى يف روما، كعضو مناوب اعتبارًا م

 ؛4112كانون األول /ديسمرب 11

 لدى الفاو، كعضو مناوب اعتبارًا من يلباراغوا ةاملناوب ة، املمثلة الدائمLorena Patiñoالسيدة  (د)

 .4112كانون األول /ديسمرب 11حتى  4112كانون الثاني /يناير 1

 


