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المجلس
الدورة الستون بعد المائة

روما 7 –3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

تعيين ممثلي مؤتمر منظمة األغذية والزراعة
في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
موجز
تنص املادة (4أ) من أنظمة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة الصندوق
جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات
األعضاء وأمانة خاصة باجمللس وبكل من اللجان املذكورة" .وتنص املادة (6ج) بالنسبة إىل جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني
يف كل من املنظمات األعضاء على أن "تتألف من أعضاء وأعضاء مناوبني خيتارهم اجلهاز املوازي للجمعية العامة يف املنظمة
املعنية ،ورئيس املوظفني اإلداريني فيها ،واملشرتكني العاملني ."...وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي منظمة األغذية والزراعة
(املنظمة) وبرنامج األغذية العاملي من :ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعيّنهم مؤمتر املنظمة؛ وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء
مناوبني) يعيّنهم املدير العام؛ وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) ينتخبهم املشرتكون من املنظمة ومن برنامج األغذية العاملي.

ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحرصاً على عدم تكبّد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة املعاشات
التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما ،فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف روما.
اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب على المجلس
يعني عضوين يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني بسبب مغادرة ممثلني اثنني ملؤمتر املنظمة:
إ ّن اجمللس مدعو إىل أن ّ

(أ) الس ي يييدة  ،Kelli Ketoverاملمثلة الدائمة املناوبة للواليات املتحدة األمريكية لدى املنظمة ،كعض ي ييو مناوب حىت
حمل السيدة  Daleya Uddinوتكمل مدة واليتها.
حل ّ
 31ديسمرب/كانون األول  ،2019لت ّ
(ب) س ي ييعادة الس ي يييدة  ،María Cristina Boldoriniاملمثلة الدائمة جلمهورية األرجنتني لدى املنظمة ،كعض ي ييو حىت
حمل السيد  Antonio Ricarteوتكمل مدة واليته.
حل ّ
 31ديسمرب/كانون األول  ،2020لت ّ

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

أمينة جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي
منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
اهلاتف+39 06570 50461 :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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 -1تنص املادة (4أ) من أنظمة الص ي ي ييندوق املش ي ي ييرتك للمعاش ي ي ييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة
الصييندوق جملس الصييندوق املشييرتك للمعاشييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشييات التقاعدية للموظفني يف
كل من املنظمات األعضي ي ي ي يياء وأمانة خاصي ي ي ي يية باجمللس وبكل من اللجان املذكورة" .وتنص املادة (6ج) بالنسي ي ي ي ييبة إىل جلنة
املعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء على أن "تتألف من أعضاء وأع ضاء مناوبني خيتارهم اجلهاز
املوازي للجمعية العامة يف املنظمة املعنية ،ورئيس املوظفني اإلداريني فيها ،واملشاركني العاملني."...
 -2وتض ي ي ي ي لع جلنة املعاشي ي ي ييات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبرنامج األغذية العاملي بدور هام يف اجلهود العامة اليت تُبذل
لتنس ي ي ي يييق املعاش ي ي ي ييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وإدارهتا ،مبا يتفق واحتياجات املنظمات التابعة للنظام املوحد لألمم
املتحدة واملوظفني العاملني فيها الذين قد خيدمون ويتقاعدون يف مجيع بلدان العامل .وتقتض ي ي ي ي يي خصي ي ي ي ييائص ا دمة املدنية
التعمق
الدولية يف منظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاص ي ي ي ي ي يية للقض ي ي ي ي ي ييايا اليت تُعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة و ّ
يف دراسة هذه القضايا .وأما مسؤوليات جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني فهي:
(أ)

مراجعة أنظمة الص ي ي ي ي ي ييندوق وقواعده اإلدارية بغرض إدخال التعديالت املمكنة فيها من أجل حتديد موقف
الوفد املمثّل للجنة يف جملس الص ي ييندوق املش ي ييرتك للمعاش ي ييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة والذي يرفع،
بدوره ،توصيات ،حسبما يقتضيه احلال ،إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

(ب) تفس ي ي ي ييري أنظمة الص ي ي ي ييندوق وقواعده اإلدارية وت بيقها يف احلاالت اليت يعرتض فيها املش ي ي ي ييرتكون من املنظمة
وبرنامج األغذية العاملي على قرار أمني جلنة املعاش ي ي ي ي ي ييات التقاعدية للموظفني يف ما يتعلق باس ي ي ي ي ي ييتحقاقات
املشرتكني و/أو أوضاعهم؛
(ج) منح اسي ي ييتحقاقات العجز للمشي ي ييرتكني ومراجعتها ( 30-25حالة تقريبًا سي ي يينويًا) مبقتضي ي ييى نظام الصي ي ييندوق
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وقواعده.
 -3وجتتمع اللجنة يف روما كلما دعت احلاجة (وهي تعقد يف العادة ما بني  6و 8اجتماعات سي ي يينويًا يسي ي ييتغرق الواحد
وتعني اللجنة ثالثة أعضيياء وثالثة أعضيياء مناوبني (عضييو واحد وعضييو مناوب واحد من بني األعضيياء
منها نصييف يوم) ّ .
الذين يعينهم مؤمتر املنظمة واملدير العام واملشي ي ي ي ي ييرتكون يف الصي ي ي ي ي ييندوق من كل من املنظمة وبرنامج األغذية العاملي) لتمثيل
املنظمة يف جملس املعاش ييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ،وهو أعلى جهاز إداري يف الص ييندوق ،ويرفع تقاريره مباش ييرة
إىل اجلمعييية العيياميية لألمم املتحييدة .ويعقييد جملس املعيياش ي ي ي ي ي ي ييات التقيياعييدييية اجتميياعييات دورييية ال تقييل عن اجتميياع واحييد
كل عامني.
 -4وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبرنامج األغذية العاملي من:
(أ)

ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعيّنهم مؤمتر املنظمة؛

(ب) ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعيّنهم املدير العام؛

(ج) وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) ينتخبهم املشرتكون من املنظمة وبرنامج األغذية العاملي.
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 -5ويف ما يلي أمساء األعضاء واألعضاء املناوبني احلاليني الذين عيّنهم املؤمتر:
مدة الوالية

األعضاء

 1يناير/كانون الثاين – 2018
 31ديسمرب/كانون األول 2020

شاغر

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

السيد

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

األعضاء المناوبون
السيد

Vlad Mustaciosu

املمثل الدائم املناوب لرومانيا لدى
املنظمة
Anton Minaev

شاغر

املمثل الدائم املناوب لالحتاد الروسي لدى
املنظمة
السيدة سعدية املبارك أمحد الدعق

السيد

املمثلة الدائمة املناوبة جلمهورية السودان
لدى املنظمة

املمثل الدائم املناوب جلمهورية قربص
لدى املنظمة

Spyridon Ellinas

 -6ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحرصاً على عدم تكبّد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة
املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما ،فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف روما.
 -7وملا كان املؤمتر يعقد دوراته مرة كل سي ي يينتني ويف ظل احتمال أن تنشي ي ييأ حاالت "ينهي فيها [عدد من األعضي ي يياء أو
املناوبني املعينني من قبل] املؤمتر مهامهم ،فوّض مؤمتر املنظمة يف نوفمرب/تشي ي يرين الثاين  1955اجمللس تعيني أعض ي يياء لون
حمل ممثليه يف جلنة املعاشي ي ي ي ي ييات التقاعدية للموظفني يف حال اسي ي ي ي ي ييتقالة أحدهم أو نقله إىل موقع خر" .وبناء على ذلك،
حمل املمثلني الذين اس ي ي ييتقالوا أو خ نقلهم خالل
طُلب إىل اجمللس ،يف عدد من املناس ي ي ييبات الس ي ي ييابقة ،تعيني ممثلني ليحلوا ّ
الفرتة املتبقية من مدة واليتهم.
يعني عضوين يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني بسبب مغادرة ممثلني اثنني ملؤمتر املنظمة:
 -8وإ ّن اجمللس مدعو إىل أن ّ
(أ)

الس ي ي ي يييدة  ،Kelli Ketoverاملمثلة الدائمة املناوبة للواليات املتحدة األمريكية لدى املنظمة ،كعض ي ي ي ييو مناوب حىت
حمل السيدة  Daleya Uddinوتكمل مدة واليتها.
حل ّ
 31ديسمرب/كانون األول  ،2019لت ّ

(ب) س ي ي ييعادة الس ي ي يييدة  ،María Cristina Boldoriniاملمثلة الدائمة جلمهورية األرجنتني لدى املنظمة ،كعض ي ي ييو حىت
حمل السيد  Antonio Ricarteوتكمل مدة واليته.
حل ّ
 31ديسمرب/كانون األول  ،2020لت ّ

