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 المجلس
 بعد المائة الستونالدورة 

 2018كانون األول /ديسمبر 7 –3 روما،
  منظمة األغذية والزراعةتعيين ممثلي مؤتمر 

 في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
 

 موجز
 

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 املنظمات 

)ج( بالنسبة إىل جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني 6باجمللس وبكل من اللجان املذكورة". وتنص املادة  ةخاص ةاألعضاء وأمان
يف كل من املنظمات األعضاء على أن "تتألف من أعضاء وأعضاء مناوبني خيتارهم اجلهاز املوازي للجمعية العامة يف املنظمة 

ة ملوظفي منظمة األغذية والزراعة وتتألف جلنة املعاشات التقاعدي...". العاملني رتكني، واملشفيها املعنية، ورئيس املوظفني اإلداريني
؛ وثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء املنظمة( وبرنامج األغذية العاملي من: ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعّينهم مؤمتر املنظمة)

   رنامج األغذية العاملي.ب منو  املنظمة رتكون منمناوبني( يعّينهم املدير العام؛ وثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( ينتخبهم املش
عامل الوقت وحرصاً على عدم تكّبد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة املعاشات  أمهية ونظراً إىل

 ممثلني مقيمني يف روما. قد درج املؤمتر عادة على تعيني التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، ف
 على المجلسمن جانب اتخاذها اإلجراءات التي يُقترح 

 
  :بسبب مغادرة ممثلني اثنني ملؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفنيعضوين إىل أن يعنّي  مدعو سإّن اجملل

حىت مناوب ، كعضيييييو نظمةلدى املواليات املتحدة األمريكية لل ةاملناوب ةالدائم ةاملمثل ،Kelli Ketover ةالسييييييد )أ(
 .اواليتهمدة كمل تو  Daleya Uddin ةحّل حمّل السيدتل ،2019ديسمرب/كانون األول  31

كعضييييييو حىت ، املمثلة الدائمة جلمهورية األرجنتني لدى املنظمة،  María Cristina Boldoriniسييييييعادة السيييييييدة  )ب(
  واليته.مدة كمل تو  Antonio Ricarteحّل حمّل السيد تل ،2020ديسمرب/كانون األول  31

 ميكن توجيه أيّ استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Akiko Ikeda السيدة

 أمينة جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي
 منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي

 50461 06570 39+: اهلاتف
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التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة  ت)أ( من أنظمة الصيييييييندوق املشيييييييرتك للمعاشيييييييا4تنص املادة  -1
الصييندوق جملس الصييندوق املشييرتك للمعاشييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشييات التقاعدية للموظفني يف 

جلنة )ج( بالنسييييييييييبة إىل 6كل من املنظمات األعضيييييييييياء وأمانة خاصيييييييييية باجمللس وبكل من اللجان املذكورة". وتنص املادة 
اء مناوبني خيتارهم اجلهاز ضعضاء على أن "تتألف من أعضاء وأعاملعاشات 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  العامليبرنامج األغذية و  املنظمةملوظفي التقاعدية  جلنة املعاشييييييييات وتضيييييييي لع -2
املوحد لألمم  التابعة للنظام، مبا يتفق واحتياجات املنظمات وإدارهتااألمم املتحدة  ملوظفياملعاشييييييييييات التقاعدية  نسيييييييييييقلت

خصيييييييييييائص ا دمة املدنية  يوتقتضييييييييييي. عاملمجيع بلدان ال يفالذين قد خيدمون ويتقاعدون  افيهالعاملني املتحدة واملوظفني 
التعّمق عرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة و تُ  اليتمنظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاصيييييييييييييية للقضييييييييييييييايا  يفالدولية 

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

حتديد موقف  لمن أج املمكنة فيهاالتعديالت  إدخال ضبغر  اإلداريةوقواعده  قالصييييييييييييييندو  مراجعة أنظمة )أ(
، يرفع الذيجملس الصييييييندوق املشييييييرتك للمعاشييييييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة و  يفل للجنة الوفد املمثّ 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ إىلبدوره، توصيات، حسبما يقتضيه احلال، 
 املنظمة منيعرتض فيها املشيييييييييرتكون  اليتاحلاالت  يفوت بيقها  اإلداريةالصيييييييييندوق وقواعده  أنظمةتفسيييييييييري  )ب(

ما يتعلق باسييييييييييييييتحقاقات  يف للموظفنيعلى قرار أمني جلنة املعاشييييييييييييييات التقاعدية  العامليوبرنامج األغذية 
 أو أوضاعهم؛/املشرتكني و

الصيييييييندوق  نظاما( مبقتضيييييييى ا سييييييينويً تقريبً  حالة 30-25)ومراجعتها منح اسيييييييتحقاقات العجز للمشيييييييرتكني  )ج(
 .األمم املتحدة وقواعده ملوظفياملشرتك للمعاشات التقاعدية 

 
ا يسييييييتغرق الواحد اجتماعات سيييييينويً  8و 6العادة ما بني  يفتعقد  ي)وه كلما دعت احلاجةروما   يفوجتتمع اللجنة  -3

األعضيياء  بني منواحد مناوب عضييو و واحد مناوبني )عضييو أعضيياء  اللجنة ثالثة أعضيياء وثالثة وتعنّي  .منها نصييف يوم(
( لتمثيل العامليوبرنامج األغذية  املنظمة كل من  الصيييييييييييييندوق من يفواملدير العام واملشيييييييييييييرتكون  املنظمةالذين يعينهم مؤمتر 

الصيييندوق، ويرفع تقاريره مباشيييرة  يف إدارياألمم املتحدة، وهو أعلى جهاز  ملوظفيجملس املعاشيييات التقاعدية  يفاملنظمة 
ويعقييد جملس املعيياشيييييييييييييييات التقيياعييدييية اجتميياعييات دورييية ال تقييل عن اجتميياع واحييد . اجلمعييية العيياميية لألمم املتحييدة إىل
 .عامني كل
 
 :من العاملياألغذية  مجبرناو  املنظمةملوظفي وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية  -4
 

 ؛املنظمةنهم مؤمتر مناوبني( يعيّ ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء  )أ(
 ؛العامنهم املدير ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعيّ  )ب(
 .العامليبرنامج األغذية و  املنظمةنتخبهم املشرتكون من ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يو  )ج(
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 :املؤمتر نهمالذين عيّ احلاليني أمساء األعضاء واألعضاء املناوبني  يليما  ويف -5
 

 لمناوبونألعضاء اا األعضاء مدة الوالية
  – 2018 يناير/كانون الثاين 1

 2020ديسمرب/كانون األول  31
 

 Vlad Mustaciosuالسيد  شاغر
املمثل الدائم املناوب لرومانيا لدى 

 املنظمة

  – 2017 يناير/كانون الثاين 1
 2019ديسمرب/كانون األول  31
 

 Anton Minaevالسيد 

الدائم املناوب لالحتاد الروسي لدى  املمثل
 املنظمة

 شاغر

  – 2016 يناير/كانون الثاين 1
 2018ديسمرب/كانون األول  31
 

 سعدية املبارك أمحد الدعق ةالسيد
 السودانجلمهورية  ةاملناوب ةالدائم ةاملمثل
 املنظمةلدى 

  Spyridon Ellinasالسيد 
 مهورية قربصجلاملناوب املمثل الدائم 

 املنظمةلدى 

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

 املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف روما.
 
عدد من األعضيييييياء أو ] فيها يينهويف ظل احتمال أن تنشييييييأ حاالت " تنييعقد دوراته مرة كل سيييييينملا كان املؤمتر و  -7

اجمللس تعيني أعضيييييياء  لون  1955يف نوفمرب/تشييييييرين الثاين  املنظمةض مؤمتر فوّ  املؤمتر مهامهم، [املناوبني املعينني من قبل
وبناء على ذلك، . "حال اسيييييييييييييتقالة أحدهم أو نقله إىل موقع  خر يفجلنة املعاشيييييييييييييات التقاعدية للموظفني  يفحمل ممثليه 

املمثلني الذين اسييييييييتقالوا أو خ نقلهم خالل ممثلني ليحلوا حمّل  السييييييييابقة، تعيني تعدد من املناسييييييييبا يف، سإىل اجملل بلطُ 
  .واليتهمالفرتة املتبقية من مدة 

 
 :بسبب مغادرة ممثلني اثنني ملؤمتر املنظمة املعاشات التقاعدية للموظفنييف جلنة  عضوينإىل أن يعنّي  مدعو إّن اجمللسو -8

 
حىت مناوب ، كعضييييييييييو نظمةلدى املواليات املتحدة األمريكية لل ةاملناوب ةالدائم ةاملمثل ،Kelli Ketover ةالسيييييييييييد )أ(

 .اواليتهمدة كمل تو  Daleya Uddin ةحّل حمّل السيدتل ،2019ديسمرب/كانون األول  31
كعضيييييييو حىت ، املمثلة الدائمة جلمهورية األرجنتني لدى املنظمة،  María Cristina Boldoriniسيييييييعادة السييييييييدة  )ب(

 واليته.مدة كمل تو  Antonio Ricarteحّل حمّل السيد تل ،2020ديسمرب/كانون األول  31
 
 


