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 السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 . للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

 MZ394/A 

A 

 المؤتمر

 ربعوناألالحادية و الدورة 

 2019 حزيران/يونيو  29-22روما، 

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

 

 موجز
 

الصننننننننندول املشنننننننناع للمعاظننننننننات التقاعدية ملويتي األم  املت دة على أ   يتوىل )أ( من أنظمة 4تنص املادة  
إدارة الصنننننننندول نلو الصنننننننندول املشننننننناع للمعاظنننننننات التقاعدية ملويتي األم  املت دة و نة للمعاظنننننننات التقاعدية 

)ج( 6املادة  وتنص من اللجا  املذكورة . يف كل من املنظمات األعضنننننننننننننناب وأمانة خا ننننننننننننننة با لو وبكل   للمويتني
بالنسننننبة إىل  نة املعاظننننات التقاعدية للمويتني يف كل من املنظمات األعضنننناب على أ   تت لأ من أعضنننناب وأعضنننناب 
منننناوبني رتننناره  ا ونننال املوال  للجمعينننة العنننامنننة يف املنظمنننة املعنينننةي ورئيو املويتني ا داريني  يوننناي واملشنننننننننننننناكني 

التقاعدية ملويتي منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وبرنامج األغذية العاملي من:  العاملني... . وتت لأ  نة املعاظات
)وثالثة أعضننننننناب مناوبني( يعي نو  مظمر املنظمة؛ وثالثة أعضننننننناب )وثالثة أعضننننننناب مناوبني( يعي نو  املدير  ثالثة أعضننننننناب

 ظمة ومن برنامج األغذية العاملي. العام؛ وثالثة أعضاب )وثالثة أعضاب مناوبني( ينتخبو  املشاكو  من املن
 

ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحر اً على عدم تكب د تكاليأ غري ضرورية للستر من أجل حضور اجتماعات  
  نة املعاظات التقاعدية للمويتني اليت تُعقد يف روماي  قد درج املظمر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف روما. 

 اتخاذها من جانب المؤتمراإلجراءات المقترح 
 

 إ   املظمر مدعو  إىل أ  يعني  يف  نة املعاظات التقاعدية للمويتني ما يلي: 
 

 ؛2022ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2020يناير/كانو  الثاين  1يشغل منصبه من  اواحدً  اعضوً  )أ(
 ؛2022ديسمرب/كانو  األول  31 إىل 2020يناير/كانو  الثاين  1يشغل منصبه من  اواحدً  امناوبً  اعضوً  (ب)
 ؛2023ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2021يناير/كانو  الثاين  1يشغل منصبه من  اواحدً  اعضوً  (ج)
 .2023ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2021يناير/كانو  الثاين  1يشغل منصبه من  اواحدً  امناوبً  اعضوً  (د)
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 هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أ  استتسارات بش   مضمو  
 

 Akiko Ikedaالسيد 
 أمني  نة املعاظات التقاعدية ملويتي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي

 مكتب املوارد البشرية
 50461 06570 39+ اهلاتأ:
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أ   يتوىل إدارة )أ( من أنظمة الصنننندول املشننناع للمعاظنننات التقاعدية ملويتي األم  املت دة على 4تنص املادة  -1
 الصنننننندول نلو الصنننننندول املشننننناع للمعاظنننننات التقاعدية ملويتي األم  املت دة و نة للمعاظنننننات التقاعدية للمويتني

)ج( بالنسنننننننبة إىل  نة 6وتنص املادة  يف كل من املنظمات األعضننننننناب وأمانة خا نننننننة با لو وبكل من اللجا  املذكورة .
كل من املنظمات األعضاب على أ   تت لأ من أعضاب وأعضاب مناوبني رتاره  ا وال املعاظات التقاعدية للمويتني يف  

 املوال  للجمعية العامة يف املنظمة املعنيةي ورئيو املويتني ا داريني  يواي واملشاركني العاملني... .
 
م يف ا وود العامة اليت تُبذل وتضننن لع  نة املعاظنننات التقاعدية ملويتي املنظمة وبرنامج األغذية العاملي بدور ها -2

لتنسننننننننننيق املعاظننننننننننات التقاعدية ملويتي األم  املت دة وإدارتاي نا يتتق واحتياجات املنظمات التابعة للنظام املوحد ل م  
وتقتضننننننننننني خصنننننننننننائص ا دمة املدنية  املت دة واملويتني العاملني  يوا الذين قد ردمو  ويتقاعدو  يف مجيع بلدا  العامل.

 ية يف منظومة األم  املت دة توجيه عناية خا ننننننننننننننة للقضننننننننننننننايا اليت تُعرح على ا معية العامة ل م  املت دة والتعم قالدول
 أما مسظوليات  نة املعاظات التقاعدية للمويتني  وي: يف دراسة هذه القضايا.

 
 ل حتديد موقأ الو د مراجعة أنظمة الصنننننننننننننندول وقواعده ا دارية بغرح إدخال التعديالت املمكنة  يوا من أج

 ملويتي األم  املت دة والذ  ير ع بدورهاملمث ل للجنة يف نلو الصننننننننننننننندول املشنننننننننننننناع للمعاظننننننننننننننات التقاعدية 
 احلالي إىل ا معية العامة ل م  املت دة؛ يقتضيهتو ياتي حسبما 

 و  من املنظمة وبرنامج تتسننننري أنظمة الصننننندول وقواعده ا دارية وت بيقوا يف احلاالت اليت يعاح  يوا املشنننناك
 األغذية العاملي على قرار أمني  نة املعاظننننننننننننننات التقاعدية للمويتني يف ما يتعلق باسننننننننننننننت قاقات املشنننننننننننننناكني

 و/أو أوضاعو ؛
 ( نقتضى  30 - 25منح است قاقات العجز للمشاكني )الصندول املشاع للمعاظات  مةأنظحالة تقريًبا سنويًا

 ت دة وقواعده.التقاعدية ملويتي األم  امل
 
اجتماعات سنويًا يستغرل الواحد  8و 6وجتتمع اللجنة يف روما كلما دعت احلاجة )وهي تعقد يف العادة ما بني  -3

وتعني  اللجنة ثالثة أعضنناب وثالثة أعضنناب مناوبني )عضننو واحد وعضننو مناوب واحد من بني األعضنناب  منوا نصننأ يوم(.
العام واملشننننننننننننناكو  يف الصنننننننننننننندول من كل من املنظمة وبرنامج األغذية العاملي( لتمثيل الذين يعينو  مظمر املنظمة واملدير 

املنظمة يف نلو املعاظنننات التقاعدية ملويتي األم  املت دةي وهو أعلى جوال إدار  يف الصنننندولي وير ع تقاريره مباظنننرة 
 عات دورية أقل ه مرة كل عامني.ويعقد نلو املعاظات التقاعدية اجتما إىل ا معية العامة ل م  املت دة.

 
 وتت لأ  نة املعاظات التقاعدية ملويتي املنظمة وبرنامج األغذية العاملي من: -4
 

 ثالثة أعضاب )وثالثة أعضاب مناوبني( يعي نو  مظمر املنظمة؛ 
 ثالثة أعضاب )وثالثة أعضاب مناوبني( يعي نو  املدير العام؛ 
  برنامج األغذية العاملي.من مناوبني( ينتخبو  املشاكو  من املنظمة و وثالثة أعضاب )وثالثة أعضاب 
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 ويف ما يلي أمساب األعضاب واألعضاب املناوبني احلاليني الذين عي نو  املظمر: -5
 

 األعضاب املناوبو  األعضاب مدة ظغل املنصب
  - 2017يناير/كانو  الثاين  1
ديسننننننننننننننمرب/كننننننانو  األول  31

2019 

املناوب املمثل الدائ   Anton Minaevالسنننننننيد 
 املنظمة لدىلالحتاد الروسي 

املمثلة  Kelli Ketoverالسنننننيدة 
الندائمنة املنناوبنة للوالينات املت ندة 
األمريكينننننة لننننندى وكننننناالت األم  

 املت دة
  – 2018يناير/كانو  الثاين  1
ديسننننننننننننننمرب/كننننننانو  األول  31

2020 

  María Cristina Boldoriniسننننعادة السننننيدة 
 املمثلة الدائمة  موورية األرجنتني لدى املنظمة

  Vlad Mustaciosuالسننننننننننننننيننننند 
ننننننائنننننب املمثنننننل الننننندائ  لرومنننننانينننننا 

 املنظمة لدى
  - 2019يناير/كانو  الثاين  1
ديسننننننننننننننمرب/كننننننانو  األول  31

2021  

نائب  Alice Gisèle Sidibe-Anagoالسيدة 
 املنظمة لدىاملمثل الدائ  لبوركينا  اسو 

 Shahinالسننننننننننننننننننننننننننننننننننننينننننننننننننننننننننند 

Ghorashizadeh   املمثل الدائ
 إيرا  ا سنننالميةاملناوب  موورية 

 لدى املنظمة 
 
ونظراً إىل أمهية عامل الوقت وحر ننناً على عدم تكب د تكاليأ غري ضنننرورية للسنننتر من أجل حضنننور اجتماعات  -6

 تعيني ممثلني مقيمني يف روما. نة املعاظات التقاعدية للمويتني اليت تُعقد يف روماي  قد درج املظمر عادة على 
 
 :ما يلييف  نة املعاظات التقاعدية للمويتني  مدعو إىل أ  يعني  وإ   املظمر  -7
 

 ؛2022ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2020 الثاينكانو  /يناير 1 واحًدا لوالية متد منعضًوا  )أ(
 ؛2022ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2020 الثاينكانو  /يناير 1يف  مناوبًا واحًدا لوالية متد منعضًوا و  )ب(
  ؛2023ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2021 الثاينكانو  /يناير 1يف  واحًدا لوالية متد منعضًوا و  )ج(
 .2023ديسمرب/كانو  األول  31إىل  2021 الثاينكانو  /يناير 1يف  مناوبًا واحًدا لوالية متد منعضًوا و  )د(


