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 الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر
 تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني - 8لبند لمقدمة 

 
"تعيني ممثلني عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشــــــــــــات التقاعدية  بعنوان C 2021/10ترد بني يديكم الوثيقة 

 ".للموظفني

هبا يقّدم الصــــندوق املشــــرتك للمعاشــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اســــتحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصــــل و 
ا فيها منظمة األغذية والزراعة. وهو خيضـــــــع إلدارة إىل موظفي املنظمات التابعة لألمم املتحدة، مب أخرى من اســـــــتحقاقات

 لدى للموظفنيالتقاعدية دوق املشــــــــــــرتك للمعاشــــــــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وجلان املعاشــــــــــــات جملس الصــــــــــــن
 .كل من املنظمات األعضاء يف الصندوق

األغذية العاملي من ثالثة أعضـــــــــــــــاء (مع ثالثة وتتألف جلنة املعاشـــــــــــــــات التقاعدية ملوظفي منظمة األغذية والزراعة/بر�مج 
أعضــــــــــاء مناوبني) يعّينهم مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، وثالثة أعضــــــــــاء (مع ثالثة أعضــــــــــاء مناوبني) يعيّنهم املدير العام، 

 .مليوثالثة أعضاء (مع ثالثة أعضاء مناوبني) ينتخبهم املشاركون يف منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العا

ويتمتع املؤمتر بصـــــــالحية تعيني أعضـــــــاء وأعضـــــــاء مناوبني كممثلني عن األجهزة الرائســـــــية ملنظمة األغذية والزراعة يف جلنة 
 .غذية العاملياألغذية والزراعة/بر�مج األ املعاشات التقاعدية ملوظفي منظمة

 من أجل شــــــــــغل منصــــــــــب األعضــــــــــاء واألعضــــــــــاء وقد جرى إبالغ األمانة أبنه قد اقُرتح تعيني املرشــــــــــحني التالية أمساؤهم 
املناوبني ليمثلوا مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشــــــات التقاعدية ملوظفي منظمة األغذية والزراعة/بر�مج األغذية 

 :العاملي، وهم

الروســــــــــي لدى منظمة األغذية والزراعة،  املمثل املناوب لالحتاد، Denis Cherednichenkoالســــــــــيد ســــــــــعادة  )أ(
 ؛2024ديسمرب/كانون األول  31حىت  2022يناير/كانون الثاين  1ليكون عضًوا مناواًب خالل الفرتة من 

ممثل مجهورية قربص لدى منظمة األغذية والزراعة، ليكون عضًوا  �ئب، Marios Georgiades السيدعادة سو  )ب(
 ؛2024ديسمرب/كانون األول  31حىت  2022يناير/كانون الثاين  1مناواًب من 

لدى وكاالت األمم  ، املمثل الدائم املناوب لبعثة الوال�ت املتحدةHammad B. Hammadالســـــــيد ســـــــعادة و  )ج(
املمثلة الدائمة املناوبة لبعثة الوال�ت املتحدة لدى ، Kelli Ketover املتحدة يف روما، ليحل حمل الســـــــــــــــيدة
، بســـبب مغادرة 2022ديســـمرب/كانون األول  31حىت  منهافرتة املتبقية وكاالت األمم املتحدة ويكمل واليتها لل

 31حىت  2023يناير/كانون الثاين  1يواصــــل العمل كعضــــو من و ؛ 2021روما يف مايو/أ�ر  Ketover الســــيدة
 ؛2025ديسمرب/كانون األول 

العربية السعودية لدى منظمة األغذية  الدائم املناوب للمملكةالسيد صالح عبد الرزاق م. اخلضر، املمثل دة اعس )د(
 .2025ديسمرب/كانون األول  31إىل  2023يناير/كانون الثاين  1والزراعة ليكون عضًوا مناواًب يف الفرتة من 



وقد يرغب املؤمتر يف أن ينظر يف هؤالء املرشــــــحني، وإذا وجدهم مقبولني، أن يشــــــرع يف تعيني األشــــــخاص الواردة أمساؤهم 
منظمة األغذية والزراعة/بر�مج األغذية  يا أعضــــــــاء وأعضــــــــاء مناوبني يف جلنة املعاشــــــــات التقاعدية ملوظفأعاله ليصــــــــبحو 

 العاملي.


