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 المجلس
 بعد المائة الستونالثالثة و  الدورة

 2019كانون األول /ديسمبر 6 –2 روما،
  منظمة األغذية والزراعةتعيين ممثلي مؤتمر 

 في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
 

 موجز
 

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة الصندوق  (أ) من أنظمة4تنص املادة 
جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات 

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

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

  برنامج األغذية العاملي. منو  ظمةاملن 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 

 
 :ملؤمتر املنظمة واحد بسبب مغادرة ممثل إىل أن يعّني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني مدعو سإّن اجملل
 

حىت  ، كعضـــــــــــــــونظمـةلـدى املالروســـــــــــــــي  لالحتـاد الـدائم املنـاوباملمثـل  ،Denis Cherednichenkoد الســـــــــــــــيـ (أ)
كانون ديســــــــــمرب/ 31 حىت 2020يناير/ كانون الثاين  1من مناوب  وكعضــــــــــو 2019ديســــــــــمرب/ كانون األول  31

 .واليتهمدة كمل يو  Anton Minaevحّل حمّل السيد يل ،2022األول 
 

 ميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Basharat Ali السيد

 مدير مكتب املوارد البشرية بالوكالة
 54155 06570 39+: اهلاتف
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التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة  ت(أ) من أنظمة الصـــــــندوق املشـــــــرتك للمعاشـــــــا4تنص املادة  -1
الصــندوق جملس الصــندوق املشــرتك للمعاشــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وجلنة للمعاشــات التقاعدية للموظفني يف 

جلنة (ج) بالنســــــــــبة إىل 6كل من املنظمات األعضــــــــــاء وأمانة خاصــــــــــة 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  نظمةاململوظفي التقاعدية  جلنة املعاشــــــــات وتضــــــــطلع -2
املوحد لألمم  التابعة للنظام، مبا يتفق واحتياجات املنظمات وإدارهتااألمم املتحدة  ملوظفياملعاشــــــــــات التقاعدية  نســــــــــيقلت

خصـــــــــــائص اخلدمة املدنية  يوتقتضـــــــــــ. مجيع بلدان العامل يفالذين قد خيدمون ويتقاعدون  افيهالعاملني املتحدة واملوظفني 
التعّمق عرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة و تُ  اليتمنظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاصــــــــــــــة للقضــــــــــــــايا  يفالدولية 

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

حتديد موقف  لمن أج املمكنة فيهاالتعديالت  إدخال ضبغر  اإلداريةوقواعده  قالصــــــــــــــندو  مراجعة أنظمة (أ)
، يرفع الذيجملس الصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة و  يفل للجنة الوفد املمثّ 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ إىلبدوره، توصيات، حسبما يقتضيه احلال، 

 املنظمة منيعرتض فيها املشـــــــــرتكون  اليتاحلاالت  يفوتطبيقها  اإلداريةالصـــــــــندوق وقواعده  أنظمةتفســـــــــري  (ب)
ما يتعلق باســــــــــــــتحقاقات  يف للموظفنيعلى قرار أمني جلنة املعاشــــــــــــــات التقاعدية  العامليوبرنامج األغذية 

 أو أوضاعهم؛/املشرتكني و

الصـــــــندوق  نظاما) مبقتضـــــــى ا ســـــــنويً تقريبً  حالة 30-25(ومراجعتها منح اســـــــتحقاقات العجز للمشـــــــرتكني  (ج)
 .األمم املتحدة وقواعده ملوظفياملشرتك للمعاشات التقاعدية 

 
ا يســــــتغرق الواحد اجتماعات ســــــنويً  8و 6العادة ما بني  يفتعقد  ي(وه كلما دعت احلاجةروما   يفوجتتمع اللجنة  -3

األعضــاء  بني منواحد مناوب عضــو و واحد مناوبني (عضــو أعضــاء  اللجنة ثالثة أعضــاء وثالثة وتعّني  .منها نصــف يوم)
) لتمثيل العامليوبرنامج األغذية  املنظمة كل من  الصـــــــــــــندوق من يفواملدير العام واملشـــــــــــــرتكون  املنظمةالذين يعينهم مؤمتر 

الصـــندوق، ويرفع تقاريره مباشـــرة  يف إدارياألمم املتحدة، وهو أعلى جهاز  ملوظفيجملس املعاشـــات التقاعدية  يفاملنظمة 
ويعقــد جملس املعــاشـــــــــــــــات التقــاعــديــة اجتمــاعــات دوريــة ال تقــل عن اجتمــاع واحــد . اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة 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
  – 2017 ينــــــــاير/كــــــــانون الثــــــــاين 1

 2019ديسمرب/كانون األول  31

منصــــــــــــب  - Anton Minaevالســــــــــــيد [
 ]شاغر

 Kelli Ketoverلسيدة ا
لبعثـــة الواليــات  ةاملنـــاوبـــ ةالــدائمـــ ةاملمثلـــ

املتحــــدة األمريكيــــة إىل وكــــاالت األمم 
 املتحدة

  – 2018 ينــــــــاير/كــــــــانون الثــــــــاين 1
 2020ديسمرب/كانون األول  31

 María Cristina Boldoriniلسيدة ا

الـــدائمـــة جلمهوريـــة األرجنتني لـــدى املمثلـــة 
 املنظمة

 Vlad Mustaciosuالسيد 
املمثـــل الـــدائم املنـــاوب لرومـــانيـــا نـــائـــب 

 لدى املنظمة
  – 2019 ينــــــــاير/كــــــــانون الثــــــــاين 1

 2021ديسمرب/كانون األول  31

 Alice Gisèle Sidibe-Anago ةلسيدا
لدى  بوركينا فاســـــــــــــــول ةالدائم ةاملمثلنائبة 

 املنظمة

 Shahin Ghorashizadehالسيد 
 بالنيابةالقائم باألعمال 

ة إيران  املمثــــل الــــدائم املنــــاوب جلمهوريــــّ
 اإلسالمية لدى املنظمة

  – 2020 ينــــــــاير/كــــــــانون الثــــــــاين 1
 2022ديسمرب/كانون األول  31

 Kelli Ketoverلسيدة ا
لواليـــات املتحـــدة ل ةاملنـــاوبـــ ةالـــدائمـــ ةاملمثلـــ

 لدى املنظمةاألمريكية 

منصـــــب  - Anton Minaevالســــــيد [
 ]شاغر

  – 2021 ينــــــــاير/كــــــــانون الثــــــــاين 1
 2023ديسمرب/كانون األول  31

 María Cristina Boldoriniلسيدة ا

الـــدائمـــة جلمهوريـــة األرجنتني لـــدى املمثلـــة 
 املنظمة

 Thanawat Tiensinالسيد 

 املنظمة لتايلند لدىاملمثل الدائم 

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

 روما. املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف
 
عدد من األعضــــــاء أو [ فيها يينهويف ظل احتمال أن تنشــــــأ حاالت " يعقد دوراته مرة كل ســــــنتنيملا كان املؤمتر و  -7

اجمللس تعيني أعضــــــاء حيلون  1955يف نوفمرب/تشــــــرين الثاين  املنظمةض مؤمتر فوّ  املؤمتر مهامهم، ]املناوبني املعينني من قبل
وبناء على ذلك، . "حال اســـــــــــــتقالة أحدهم أو نقله إىل موقع آخر يفجلنة املعاشـــــــــــــات التقاعدية للموظفني  يفحمل ممثليه 

املمثلني الذين اســــــــتقالوا أو مت نقلهم خالل ممثلني ليحلوا حمّل  الســــــــابقة، تعيني تعدد من املناســــــــبا يف، سإىل اجملل بلطُ 
  .واليتهمالفرتة املتبقية من مدة 

 
 :ملؤمتر املنظمة بسبب مغادرة ممثل واحد إىل أن يعّني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني مدعو إّن اجمللسو -8

 
حىت  ، كعضـــــــــــــــونظمــةلــدى امللالحتــاد الروســـــــــــــــي املمثــل الــدائم املنــاوب  ،Denis Cherednichenkoد الســـــــــــــــيــ أ)(

كانون األول ديســــــمرب/ 31حىت  2020يناير/ كانون الثاين  1مناوب من  وكعضــــــو 2019ديســــــمرب/ كانون األول  31
 واليته.مدة كمل يو  Anton Minaevحّل حمّل السيد يل ،2022


