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 المؤتمر
 ربعوناألالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 تعيين ممثلين عن مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
    

 
 موجز

 
للمعاشــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة  (أ) من أنظمة الصــندوق املشــرتك4تنص املادة  

 الصــــندوق جملس الصــــندوق املشــــرتك للمعاشــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشــــات التقاعدية للموظفني
لنســــبة إىل جلنة (ج) با6وتنص املادة  من اللجان املذكورة". يف كل من املنظمات األعضــــاء وأمانة خاصــــة باجمللس وبكلّ 

املعاشـــــــات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضـــــــاء على أن "تتألف من أعضـــــــاء وأعضـــــــاء مناوبني خيتارهم 
اجلهاز املوازي للجمعية العامة يف املنظمة املعنية، ورئيس املوظفني اإلداريني فيها، واملشـــــــرتكني العاملني...". وتتألف جلنة 

في منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) وبرنامج األغذية العاملي من: ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء املعاشات التقاعدية ملوظ
مناوبني) يعّينهم مؤمتر املنظمة؛ وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعّينهم املدير العام؛ وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء 

 األغذية العاملي. مناوبني) ينتخبهم املشرتكون من املنظمة ومن برنامج 
 
ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحرصــاً على عدم تكّبد تكاليف غري ضــرورية للســفر من أجل حضــور اجتماعات  

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

 المؤتمر اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب
 
 إّن املؤمتر مدعّو إىل أن يعّني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني ما يلي: 
 

، نائب املمثل الدائم الســـــابق ملايل لدى املنظمة، ويكمل واليته، Bah Konipoعضـــــو واحد ليحّل حمّل الســـــيد  (أ)
 ؛ 2019ديسمرب/كانون األول  31علًما أّن واليته تنتهي يف 
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ليحّل حمّل السيدة عبلة مالك عثمان مالك، املمثلة الدائمة املناوبة السابقة جلمهورية السودان لدى عضو واحد  (ب)
 ؛ 2018ديسمرب/كانون األول  31املنظمة، ويكمل واليتها، علًما أّن واليتها تنتهي يف 

 ؛2020ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1عضو واحد يشغل منصبه من  (ج)

 ؛2020ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1عضو مناوب واحد يشغل منصبه من  (د)

 ؛2021ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1عضو واحد يشغل منصبه من  (هـ)

 .2021ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1عضو مناوب واحد يشغل منصبه من  (و)

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Kamila Guseynovaالسيدة 
 أمينة جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي

 53382 06570 39+ اهلاتف:
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املشـــرتك للمعاشـــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة (أ) من أنظمة الصـــندوق 4تنص املادة  -1
 الصـــــندوق جملس الصـــــندوق املشـــــرتك للمعاشـــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشـــــات التقاعدية للموظفني

(ج) بالنســـــــبة إىل جلنة 6وتنص املادة  يف كل من املنظمات األعضـــــــاء وأمانة خاصـــــــة باجمللس وبكل من اللجان املذكورة".
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، واملشاركني العاملني...".
 
ل اعدية ملوظفي املنظمة وبرنامج األغذية العاملي بدور هام يف اجلهود العامة اليت تُبذوتضـــطلع جلنة املعاشـــات التق -2

لتنســــــــــيق املعاشــــــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وإدارهتا، مبا يتفق واحتياجات املنظمات التابعة للنظام املوحد لألمم 
ص اخلدمة املدنية وتقتضـــــــــــي خصـــــــــــائ مجيع بلدان العامل.املتحدة واملوظفني العاملني فيها الذين قد خيدمون ويتقاعدون يف 

 الدولية يف منظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاصــــــــــــــة للقضــــــــــــــايا اليت تُعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة والتعّمق
 أما مسؤوليات جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني فهي: يف دراسة هذه القضايا.

 
مراجعة أنظمة الصـــــــــــــندوق وقواعده اإلدارية بغرض إدخال التعديالت املمكنة فيها من أجل حتديد موقف الوفد  •

 رهملوظفي األمم املتحدة والذي يرفع بدو املمّثل للجنة يف جملس الصــــــــــــــندوق املشــــــــــــــرتك للمعاشــــــــــــــات التقاعدية 
 احلال، إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ هيقتضيتوصيات، حسبما 

تفســــري أنظمة الصــــندوق وقواعده اإلدارية وتطبيقها يف احلاالت اليت يعرتض فيها املشــــرتكون من املنظمة وبرنامج  •
 األغذية العاملي على قرار أمني جلنة املعاشــــــــــــــات التقاعدية للموظفني يف ما يتعلق باســــــــــــــتحقاقات املشــــــــــــــرتكني

 و/أو أوضاعهم؛

ت الصندوق املشرتك للمعاشا مةأنظتقريًبا سنويًا) مبقتضى حالة  30 - 25منح استحقاقات العجز للمشرتكني ( •
 التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وقواعده.

 
اجتماعات سنويًا يستغرق الواحد  8و 6وجتتمع اللجنة يف روما كلما دعت احلاجة (وهي تعقد يف العادة ما بني  -3

بني (عضــو واحد وعضــو مناوب واحد من بني األعضــاء وتعّني اللجنة ثالثة أعضــاء وثالثة أعضــاء مناو  منها نصــف يوم).
الذين يعينهم مؤمتر املنظمة واملدير العام واملشـــــــــــــرتكون يف الصـــــــــــــندوق من كل من املنظمة وبرنامج األغذية العاملي) لتمثيل 

ره مباشـــرة ياملنظمة يف جملس املعاشـــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وهو أعلى جهاز إداري يف الصـــندوق، ويرفع تقار 
 ويعقد جملس املعاشات التقاعدية اجتماعات دورية أقّله مرة كل عامني. إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

 
 وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبرنامج األغذية العاملي من: -4
 

 ثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعّينهم مؤمتر املنظمة؛ •

 اء (وثالثة أعضاء مناوبني) يعّينهم املدير العام؛ثالثة أعض •

 برنامج األغذية العاملي.من وثالثة أعضاء (وثالثة أعضاء مناوبني) ينتخبهم املشرتكون من املنظمة و  •
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 ويف ما يلي أمساء األعضاء واألعضاء املناوبني احلاليني الذين عّينهم املؤمتر: -5
 

 املناوبوناألعضاء  األعضاء مدة شغل املنصب
  - 2017يناير/كانون الثاين  1

ديســــــــــــــمرب/كـــــــانون األول  31
2019   

 شاغر 
 كان سيشغله:

نائب املمثل الدائم السابق  Bah Konipoالسيد 
 ملايل لدى املنظمة

املمثلة  Daleya Uddinالســـــــــيدة 
الـدائمـة املنـاوبـة للواليـات املتحـدة 
األمريكيـــــة لـــــدى وكـــــاالت األمم 

 املتحدة
  - 2016يناير/كانون الثاين  1

ديســــــــــــــمرب/كـــــــانون األول  31
2018  

 شاغر
 شغله:ت ستكان  

ـــــــك ـــــــك عــثــمـــــــان مـــــــال  الســـــــــــــــيـــــــدة عــبــلـــــــة مـــــــال
املمثلة الدائمة املناوبة الســابقة جلمهورية الســودان 

 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما 

املمثل  Spyridon Ellinasالسيد 
الــــدائم املنــــاوب جلمهوريــــة قربص 

 لدى املنظمة 

  - 2015يناير/كانون الثاين  1
ديســــــــــــــمرب/كـــــــانون األول  31

2017  

املمثل الدائم  MD Mafizur Rahmanالســـــــــــيد 
ــــدى  ــــة ل ــــة بنغالديش الشــــــــــــــعبي ــــاوب جلمهوري املن

 املنظمة 

 Roxana Oller Catoiraالســيدة 
الســــــــــــــكرترية الثـانيـة لـدولـة بوليفيـا 

 املتعددة القوميات لدى املنظمة 
 
ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحرصـــاً على عدم تكّبد تكاليف غري ضـــرورية للســـفر من أجل حضـــور اجتماعات  -6

 ني يف روما.مجلنة املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقي
 
 من: كالً وإّن املؤمتر مدعو إىل أن يعّني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني   -7
 

 Bah Konipo، املمثل الدائم املناوب لالحتاد الروســــي لدى املنظمة ليحّل حمّل الســــيد Anton Minaevالســــيد  (أ)
 . 2019ديسمرب/كانون األول  31ويكمل واليته وليكون عضًوا يف اللجنة تنتهي واليته يف 

الســـيدة ســـعدية املبارك أمحد الدعق، املســـتشـــارة الزراعية جلمهورية الســـودان لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما  (ب)
 لتحــّل حمــّل الســــــــــــــيــدة عبلــة مــالــك عثمــان مــالــك وتكمــل واليتهــا ولتكون عضــــــــــــــًوا يف اللجنــة تنتهي واليتهــا

 . 2018ديسمرب/كانون األول  31يف 

 ، الوزير املســــــتشــــــار ونائب الرئيس واملمثل الدائم للربازيل لدى املنظمة ليكون عضــــــًواAntonio Ricarteالســــــيد  ج)(
 . 2020ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1يف اللجنة من 

يناير/كانون الثاين  1جنة من ، نائب املمثل الدائم لرومانيا ليكون عضًوا بديًال يف اللVlad Mustaciosuوالسيد  (د)
 . 2020ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018

 يفليكون عضـــــــــًوا لدى املنظمة  لبوركينا فاســـــــــو، نائب املمثل الدائم Alice Gisèle Sidibe-Anago ةوالســـــــــيد (هـ)
 . 2021ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1اللجنة من 



5  C 2017/10 Rev.1 

 

 ليكون عضـًوا بديالً يف جلمهورية إيران اإلسـالمية لدى املنظمة، املمثل الدائم Shahin Ghorashizadehوالسـيد  (و)
 . 2021ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1اللجنة من 

 
 


