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 بعد املائة السبعون الدورة

 2022 حزيرانيو/نيو  17–13
  منظمة األغذية والزراعةتعيني ممثلي مؤمتر 

 يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني
 

 وجزامل
 

للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة الصندوق )أ( من أنظمة الصندوق املشرتك 4تنص املادة 
وجلنة  والرئيس التنفيذي إلدارة املعاشات التقاعدية جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

املذكورة". وتنص املادة  نبكل من اللجا ةخاص ةاملنظمات األعضاء وأمانللمعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من 
)ج( ابلنسبة إىل جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضاء على أن "تتألف من أعضاء وأعضاء 6

...". العاملني رتكني، واملشفيها مناوبني خيتارهم اجلهاز املوازي للجمعية العامة يف املنظمة املعنية، ورئيس املوظفني اإلداريني
( وبرانمج األغذية العاملي من: ثالثة أعضاء املنظمةألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي منظمة األغذية والزراعة )وتت

؛ وثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعّينهم املدير العام؛ وثالثة أعضاء املنظمة)وثالثة أعضاء مناوبني( يعّينهم مؤمتر 
  برانمج األغذية العاملي. منو  املنظمة رتكون مناملش)وثالثة أعضاء مناوبني( ينتخبهم 

 
عامل الوقت وحرصًا على عدم تكّبد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة  أمهية ونظرًا إىل

 ممثلني مقيمني يف روما.قد درج املؤمتر عادة على تعيني املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، ف
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 اجمللسمن جانب  اختاذهااإلجراءات اليت يُقرتح 
 

 إىل أن يعنّي يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني: مدعو سإّن اجملل
 
، Vlad Mustaciosuالسييييد  حل حملّ ي، للدى املنظمة املمثل الدائم لبولنداانئب  ،Jerzy Nowakد السيييي (أ)

كعضييييييييييييييو مناوظ ممثل ملؤمتر املنظمة   تهواليمدة كمل يو نظمة املالنائب السييييييييييييييابق للممثل الدائم لرومانيا لدى 
 2020ينيييايرنكيييانون الثيييا   1من ) املتبقيييية من واليتيييهجلنييية املعييياشييييييييييييييييات التقييياعيييديييية للموظفني للفرتة  ليييدى
 ا.روم Mustaciosuمغادرة السيد  جراء ،(2022 األولكانون ديسمربن 31 حىت

 إىل:ميكن توجيه أيّ استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة 
 Shasha You ةالسيد

 أمينة جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي 
 51012 570 06 39+اهلاتف: 

  Shasha.You@fao.orgالربيد اإللكرتو : 
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التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن "يتوىل إدارة  تأنظمة الصيييييييندوق املشيييييييرتك للمعاشيييييييا)أ( من 4تنص املادة  -1
والرئيس التنفيذي إلدارة املعاشييييييييات الصييييييييندوق جملس الصييييييييندوق املشييييييييرتك للمعاشييييييييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 

اللجان املذكورة".  مانة خاصيييية بكل منوأوجلنة للمعاشييييات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األعضيييياء  التقاعدية
عضيييييياء على أن "تتألف من )ج( ابلنسييييييبة إىل جلنة املعاشييييييات التقاعدية للموظفني يف كل من املنظمات األ6وتنص املادة 
اء منياوبني خيتيارهم اجلهياز املوازي للجمعيية العيامية يف املنظمية املعنيية، ورئيس املوظفني اإلداريني فيهيا، ضيييييييييييييييأعضييييييييييييييياء وأع

 ركني العاملني...".واملشا
 
بذل تُ  اليتاجلهود العامة  يف هامبدور  العامليبرانمج األغذية و  املنظمةملوظفي التقاعدية  جلنة املعاشيييييييييات وتضييييييييي لع -2
املوحد لألمم  التابعة للنظام، مبا يتفق واحتياجات املنظمات وإدارهتااألمم املتحدة  ملوظفياملعاشيييييييييييات التقاعدية  نسييييييييييييقلت

خصييييييييييييائص ا دمة املدنية  يوتقتضيييييييييييي. مجيع بلدان العامل يفالذين قد خيدمون ويتقاعدون  افيهالعاملني املتحدة واملوظفني 
التعّمق عرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة و تُ  اليتمنظومة األمم املتحدة توجيه عناية خاصيييييييييييييية للقضييييييييييييييا   يفالدولية 

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

حتديد موقف  لمن أج املمكنة فيهاالتعديالت  إدخال ضبغر  اإلداريةوقواعده  قالصييييييييييييييندو  مراجعة أنظمة )أ(
، يرفع الذيجملس الصييييييندوق املشييييييرتك للمعاشييييييات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة و  يفل للجنة الوفد املمثّ 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ إىلبدوره، توصيات، حسبما يقتضيه احلال، 
 املنظمة منيعرتض فيها املشييييييييييرتكون  اليتاحلاالت  يفوت بيقها  اإلداريةالصييييييييييندوق وقواعده  أنظمةتفسييييييييييري  )ظ(

يتعلق ابسييييييييييييييتحقاقات  ما يف للموظفنيعلى قرار أمني جلنة املعاشييييييييييييييات التقاعدية  العامليوبرانمج األغذية 
 أو أوضاعهم؛/املشرتكني و

الصيييييييندوق  نظام( مبقتضيييييييى ا سييييييينو ً حالة تقريبً  30-25)ومراجعتها منح اسيييييييتحقاقات العجز للمشيييييييرتكني  )ج(
 .األمم املتحدة وقواعده ملوظفياملشرتك للمعاشات التقاعدية 

 
 يسيييييييتغرق الواحد اجتماعات سييييييينو ً  8و 6العادة ما بني  يفتعقد  ي)وه ما دعت احلاجةكلّ روما   يفوجتتمع اللجنة  -3

األعضيياء  بني منواحد مناوظ عضييو و واحد مناوبني )عضييو أعضيياء  اللجنة ثالثة أعضيياء وثالثة وتعنّي  .منها نصييف يوم(
( لتمثيل العامليوبرانمج األغذية  املنظمة كل من  الصيييييييييييييندوق من يفواملدير العام واملشيييييييييييييرتكون  املنظمةالذين يعينهم مؤمتر 

الصييييندوق، ويرفع تقاريره مباشييييرة  يف إدارياألمم املتحدة، وهو أعلى جهاز  ملوظفيجملس املعاشييييات التقاعدية  يفاملنظمة 
ويعقييد جملس املعيياشيييييييييييييييات التقيياعييدييية اجتميياعييات دورييية ال تقييل عن اجتميياع واحييد . اجلمعييية العيياميية لألمم املتحييدة إىل
 .عامني كل
 
 :من العاملياألغذية  مجبرانو  املنظمةملوظفي وتتألف جلنة املعاشات التقاعدية  -4
 

 ؛املنظمةنهم مؤمتر ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعيّ  )أ(
 ؛العامنهم املدير ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يعيّ  )ظ(
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 .العامليبرانمج األغذية و  املنظمةنتخبهم املشرتكون من ثالثة أعضاء )وثالثة أعضاء مناوبني( يو  )ج(
 

 :نهم املؤمترالذين عيّ احلاليني أمساء األعضاء واألعضاء املناوبني  يليما  ويف -5
 

 ملناوبونألعضاء اا األعضاء الوالية مدة
  – 2022ينييييايرنكييييانون الثييييا   1

 2024ديسمربنكانون األول  31
 Denis Cherednichenkoالسيد 

املمثل الدائم املناوظ لالحتاد الروسييييييييييييييي 
 لدى املنظمة

 Marios Georgiadesالسيد 
قربص املمثيييل اليييدائم املنييياوظ لانئيييب 

 لدى املنظمة
  – 2021ينييييايرنكييييانون الثييييا   1

 2023ديسمربنكانون األول  31
 Guillermo Valentín السييييييييييييييييييييييييييييد

Rodolico 
مهورييية األرجنتني جلالييدائم املمثييل  انئييب
 املنظمةلدى 

 Thanawat Tiensinالسيد 

 املنظمة لتايلند لدىاملمثل الدائم 

  – 2020ينييييايرنكييييانون الثييييا   1
 2022ديسمربنكانون األول  31

 Hammad B. Hammadالسيد 
لوال ت املتحدة ل ةاملناوب ةاملمثل الدائم
 لدى املنظمةاألمريكية 

 منصب شاغر
 : رومانياسابًقا

 
ا على عدم تكّبد تكاليف غري ضرورية للسفر من أجل حضور اجتماعات جلنة إىل أمهية عامل الوقت وحرصً  اونظرً  -6

 املعاشات التقاعدية للموظفني اليت تُعقد يف روما، فقد درج املؤمتر عادة على تعيني ممثلني مقيمني يف روما.
 
عدد من األعضيييييياء أو ] فيها يينهن تنشييييييأ حاالت "ويف ظل احتمال أ يعقد دوراته مرة كل سيييييينتنيملا كان املؤمتر و  -7

اجمللس تعيني أعضيييييياء  لون  1955يف نوفمربنتشييييييرين الثا   املنظمةض مؤمتر فوّ  املؤمتر مهامهم، [املناوبني املعينني من قبل
على ذلك، وبناء . "حال اسيييييييييييييتقالة أحدهم أو نقله إىل موقع  خر يفجلنة املعاشيييييييييييييات التقاعدية للموظفني  يفحمل ممثليه 

املمثلني الذين اسييييييييتقالوا أو خ نقلهم خالل ممثلني ليحلوا حمّل  السييييييييابقة، تعيني تعدد من املناسييييييييبا يف، سإىل اجملل بلطُ 
  .واليتهمالفرتة املتبقية من مدة 

 
 إىل أن يعنّي يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني: مدعو إّن اجمللسو -8

 
، Vlad Mustaciosuالسيد  حل حملّ يل، لدى املنظمة املمثل الدائم لبولنداانئب  ،Jerzy Nowakد السي )أ(

كعضييييييييييو مناوظ ممثل ملؤمتر املنظمة   تهواليمدة كمل يو نظمة املالنائب السييييييييييابق للممثل الدائم لرومانيا لدى 
 2020ينييايرنكييانون الثييا   1من جلنيية املعيياشيييييييييييييييات التقيياعييدييية للموظفني للفرتة املتبقييية من واليتييه ) لييدى
 ا.روم Mustaciosuمغادرة السيد  جراء ،(2022 األولكانون ديسمربن 31 حىت

 


