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 تعيني ممثلني عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني
    

 

 موجز
 

التقاعمية ملوظفي األمم املتحمة على أن "يتوىل إدارة )أ( من أنظمة الصنننننننننننننمعا امل نننننننننننن   للم ا ننننننننننننا  4تنص املادة 
 الصنننمعا سلا الصنننمعا امل نن   للم ا ننا  التقاعمية ملوظفي األمم املتحمة عانة للم ا ننا  التقاعمية للموظفن

  من اللجان املذكورة". يف كل من املنظما  األعضاء عأمانة خاصة ابجمللا عبكل  
 

 انة امل ا ا  التقاعمية للموظفن يف كل من املنظما  األعضاء على أن "تتألف من )ج( ابلنسبة إىل6عتنص املادة 
أعضننننننننننننناء عأعضننننننننننننناء مناعبن ةتارعم اايفاا املوااا للجم  ة ال امة يف املنظمة امل ن ةا عرئ ا املوظفن ا دارين   يفاا 

األغذية عالزراعة )املنظمة( عبرانمج األغذية  عامل نننن كن ال املن...". عتتألف انة امل ا ننننا  التقاعمية ملوظفي منظمة
)عثالثة أعضاء مناعبن( ي   نيفم مؤمتر املنظمة؛ عثالثة أعضاء )عثالثة أعضاء مناعبن( ي   نيفم  ال املي من: ثالثة أعضاء

 ال املي. املمير ال ام؛ عثالثة أعضاء )عثالثة أعضاء مناعبن( ينتخبيفم امل  كون من املنظمة عمن برانمج األغذية 
 

عنظراً إىل أمه ة عامل الوقت عحرصنننناً على عمم تكب م تكال ف غو يننننرعرية للسننننفر من أال حضننننور ااتماعا  انة 
  قم درج املؤمتر عادة على ت  ن ممثلن مق من يف رعما.  اامل ا ا  التقاعمية للموظفن

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر
 
 إىل أن ي ن  يف انة امل ا ا  التقاعمية للموظفن ما يلي: إن  املؤمتر ممعو   
 

 ؛2024ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2022يناير/كانون الثاين  1ي غل منصبه من  اعاحمً  اعضوً  )أ(
 ؛2024ديسمرب/كانون األعل  31 إىل 2022يناير/كانون الثاين  1ي غل منصبه من  اعاحمً  مناعابً  اعضوً  (ب)
 ؛2025ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2023يناير/كانون الثاين  1ي غل منصبه من  اعاحمً  اعضوً  (ج)
 .2025ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2023يناير/كانون الثاين  1ي غل منصبه من  اعاحمً  مناعابً  اعضوً  (د)
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 توا ه أا استفسارا  ب أن مضمون عذه الوث قة إىل:ميكن 
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"يتوىل إدارة  )أ( من أنظمة الصننننمعا امل ننن   للم ا نننا  التقاعمية ملوظفي األمم املتحمة على أن4تنص املادة  -1
 الصنننننننمعا سلا الصنننننننمعا امل نننننن   للم ا ننننننا  التقاعمية ملوظفي األمم املتحمة عانة للم ا ننننننا  التقاعمية للموظفن

)ج( ابلنسنننننننبة إىل انة 6عتنص املادة  يف كل من املنظما  األعضننننننناء عأمانة خاصنننننننة ابجمللا عبكل من اللجان املذكورة".
من املنظما  األعضاء على أن "تتألف من أعضاء عأعضاء مناعبن ةتارعم اايفاا  امل ا ا  التقاعمية للموظفن يف كل

 املوااا للجم  ة ال امة يف املنظمة امل ن ةا عرئ ا املوظفن ا دارين   يفاا عامل اركن ال املن...".
 
يف اايفود ال امة اليت تُبذل عتضننن لع انة امل ا نننا  التقاعمية ملوظفي املنظمة عبرانمج األغذية ال املي بمعر عام  -2

لتنسننننننننننن ق امل ا نننننننننننا  التقاعمية ملوظفي األمم املتحمة عإدارااا ما يتفق عاحت ااا  املنظما  التاب ة للنظام املوحم ل مم 
عتقتضنننننننننننني خصننننننننننننائص ا ممة املمن ة  املتحمة عاملوظفن ال املن   يفا الذين قم ةممون عيتقاعمعن يف مج ع بلمان ال امل.

 يف منظومة األمم املتحمة توا ه عناية خاصننننننننننننننة للقضنننننننننننننناة اليت تُ رح على اام  ة ال امة ل مم املتحمة عالت م ق المعل ة
 أما مسؤعل ا  انة امل ا ا  التقاعمية للموظفن  يفي: يف دراسة عذه القضاة.

 
  حتميم موقف الو م مراا ة أنظمة الصننننننننننننننمعا عقواعمه ا دارية بغرح إدخال الت ميال  املمكنة   يفا من أال

 ملوظفي األمم املتحمة عالذا ير ع بمعرهاملمث ل للجنة يف سلا الصنننننننننننننننمعا امل نننننننننننننن   للم ا ننننننننننننننا  التقاعمية 
 احلالا إىل اام  ة ال امة ل مم املتحمة؛ يقتض هتوص ا ا حسبما 

 من املنظمة عبرانمج  تفسننننو أنظمة الصنننننمعا عقواعمه ا دارية عت ب قيفا يف احلاال  اليت ي  ح   يفا امل نننن كون
 األغذية ال املي على قرار أمن انة امل ا ننننننننننننننا  التقاعمية للموظفن يف ما يت لق ابسننننننننننننننتحقاقا  امل نننننننننننننن كن

 ع/أع أعياعيفم؛
 ( مقتضى  30 - 25منح استحقاقا  ال جز للم  كن )الصنمعا امل    للم ا ا   مةأنظحالة تقريًبا سنوًة

 التقاعمية ملوظفي األمم املتحمة عقواعمه.
 
 كلمننا دعننت احلننااننة )ععي ت قننم  ملؤمترا  عن ب ننما قننم منصنننننننننننننننة  منننة ل عن طريقأع عجتتمع اللجنننة يف رعمننا  -3

ثالثة أعضننننناء عت ن  اللجنة ثالثة أعضننننناء ع  ااتماعا  سننننننوًة يسنننننتغرا الواحم منيفا نصنننننف يوم(. 8ع 6يف ال ادة ما بن 
 مناعبن )عضننننننننننننو عاحم ععضننننننننننننو مناعب عاحم من بن األعضنننننننننننناء الذين ي  نيفم مؤمتر املنظمة عاملمير ال ام عامل نننننننننننن كون 
يف الصنننننننننننننمعا من كل من املنظمة عبرانمج األغذية ال املي( لتمث ل املنظمة يف سلا امل ا ننننننننننننا  التقاعمية ملوظفي األمم 

عي قم سلا  الصنننننننننننننننمعاا عير ع تقاريره مبا ننننننننننننننرة إىل اام  ة ال امة ل مم املتحمة.املتحمةا ععو أعلى ايفاا إدارا يف 
 امل ا ا  التقاعمية ااتماعا  دعرية أقل ه مرة كل عامن.

 
 عتتألف انة امل ا ا  التقاعمية ملوظفي املنظمة عبرانمج األغذية ال املي من: -4
 

 املنظمة؛ ثالثة أعضاء )عثالثة أعضاء مناعبن( ي   نيفم مؤمتر 
 ثالثة أعضاء )عثالثة أعضاء مناعبن( ي   نيفم املمير ال ام؛ 
  برانمج األغذية ال املي.من عثالثة أعضاء )عثالثة أعضاء مناعبن( ينتخبيفم امل  كون من املنظمة ع 
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 عيف ما يلي أمساء األعضاء عاألعضاء املناعبن احلال ن الذين ع  نيفم املؤمتر: -5
 

 األعضاء املناعبون األعضاء ممة  غل املنصب
  - 2021يناير/كانون الثاين  1
ديسننننننننننننننمرب/كننننننانون األعل  31

2023 

 Guillermo Valentín Rodolicoالسنننننننننننننن ننم 

انئننننب املمثننننل الننننمائم اميفوريننننة األرانتن لننننم  
 املنظمة

 Thanawat Tiensinالس م 
 المائم لتايلنم لم  املنظمةاملمثل 

  – 2020يناير/كانون الثاين  1
ديسننننننننننننننمرب/كننننننانون األعل  31

2022 

 Kelli Ketoverلسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننمة ا
لب ثنننة الوالة  املتحنننمة  ةاملنننناعبننن ةالنننمائمننن ةاملمثلننن

 لم  عكاال  األمم املتحمة

  Vlad Mustaciosuالسنننننننننننننن نننننم 
انئننننننب املمثننننننل الننننننمائم لرعمننننننان ننننننا 

 املنظمة لم 
  - 2019يناير/كانون الثاين  1
ديسننننننننننننننمرب/كننننننانون األعل  31

2021  

انئب  Alice Gisèle Sidibe-Anagoالس مة 
 املنظمة لم املمثل المائم لبورك نا  اسو 

 Shahinالسنننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننم 

Ghorashizadeh  املمثننل الننمائم
 إيران ا سنننالم ةاملناعب اميفورية 

 لم  املنظمة 
 
على عمم تكب م تكال ف غو ينننرعرية للسنننفر من أال حضنننور ااتماعا   اعنظراً إىل أمه ة عامل الوقت عحرصنننً  -6

 انة امل ا ا  التقاعمية للموظفنا  قم درج املؤمتر عادة على ت  ن ممثلن مق من يف رعما.
 
 :ما يلييف انة امل ا ا  التقاعمية للموظفن  ممعو إىل أن ي ن  عإن  املؤمتر  -7
 

الف ة خالل  ضننننو كا  نظمةاملا املمثل المائم املناعب لالحتاد الرعسنننني لم  Denis Cherednichenkoلسنننن م ا )أ(
 ؛2024ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2022 الثاينكانون /يناير 1من 

الف ة مناعب خالل  ضو كا  نظمةاملانئب املمثل المائم اميفورية قربص لم  ا Marios Georgiadesلس م اع  )ب(
 ؛2024ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2022 الثاينكانون /يناير 1من 

ا املمثل المائم املناعب لب ثة الوالة  املتحمة لم  عكاال  األمم املتحمةا Hammad B. Hammadالسنننن م ع  )ج(
 ااملتحمةا املمثلة المائمة املناعبة لب ثة الوالة  املتحمة لم  عكاال  األمم Kelli Ketoverالس مة  ل حل حمل  

ا بسنننننننننبب مغادرة 2022ديسنننننننننمرب/كانون األعل  31للف ة املتبق ة من عاليتيفا حىت  ك ضنننننننننوتيفا    ة عالييكمل ع 
 سننننننننننننننننتنننمنننر يف الننن نننمنننننننل كننن ضننننننننننننننننو خنننالل النننفننن ة لننن؛ ع 2021 أةر/رعمنننننننا يف مننننننناينننو Ketoverالسنننننننننننننننن نننننننمة 

 ؛2025ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2023 الثاين يناير/كانون 1 من
لم  املنظمةا ك ضنننو  ا املمثل المائم املناعب للمملكة ال رب ة السننن وديةضنننرا حممم ا اصنننالب عبم الرا السننن م ع  )د(

 ؛2025ديسمرب/كانون األعل  31إىل  2023يناير/كانون الثاين  1خالل الف ة من مناعب 


