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  الموافقةبتوصیة 

في دورته المائة عضوًا وعضوین مناوبین لتمثیل مجلس المحافظین في لجنة المعاشات المجلس التنفیذي انتخب 

وحیث أن أحد الممثلین .2013سبتمبر/أیلول 30سنوات تنتهي في ثالث لصندوق لفترة لموظفي االتقاعدیة 

ة موجهة إلى المجلس التنفیذي النتخاب بدیل له لتغطیة ما تبقى من فترة المنتخبین قد غادر روما، فإن الدعو 

  عضویته. 

الصندوقلموظفيالتقاعدیةالمعاشاتلجنةفيالمحافظینلمجلسممثلینانتخاب

  الزراعیةللتنمیةالدولي

ناوبین التالیة أسماؤهم ، األعضاء واألعضاء الم2010في سبتمبر/أیلول ،المائةانتخب المجلس التنفیذي في دورته - 1

مجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة لفترة ثالث سنوات تنتهي لتمثیل

  :2013سبتمبر/أیلول عام 30في 

  (جنوب أفریقیا)، كعضو Kwena Komapeالسیدة 

  (إیطالیا)، كعضو مناوب أولStefano Marguccioالسید 

وتم روما، Rahdiansyahالسید وقد غادر . (إندونیسیا)، كعضو مناوب ثانDanny Rahdiansyahالسید 

في دورة المجلس مستشارة الشؤون متعددة األطراف في سفارة جمهوریة إندونیسیا، Agus Saptonoانتخاب السید 

  التنفیذي الثالثة بعد المائة.

، ونظرا ألن االنتخابات هي على أساس الصفة الشخصیة، لذا یرجى روماتقد غادر Komapeةالسیدتولما كان- 2

لیمثل مجلس المحافظین في اللجنة لتغطیة ما تبقى من فترة عضویة جدید لمجلس التنفیذي انتخاب عضو من ا

  .Komapeةالسید

قائمة بأسماء األشخاص الذین خدموا حتى تاریخه كأعضاء أو كأعضاء مناوبین لتمثیل مجلس یوفر المرفق األول- 3

  المحافظین في هذه اللجنة.

ل مجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة أما المعلومات الخاصة بتمثی- 4

  الزراعیة فیمكن الحصول علیها من المرفق الثاني.

أما العضو . Vukadinةوالسید Gehringrیمثالن رئیس الصندوق حالیا هما السید اللذان المناوب والعضو والعضو- 5

.De DonatoةالسیدوSaittoالسیدة فهماحالیا ظفین والعضو المناوب اللذان یمثالن المو 
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في لجنة المعاشات التقاعدیةممثلو مجلس المحافظیناألعضاء واألعضاء المناوبون

  لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

العضو

A. J. Peckham(المملكة المتحدة)1/9/1980- 1/9/1978  

  18/8/1982-19/9/1980  )یبیالعلي المازق (

  12/2/1985-20/4/1983  م. عبد الهادي (تونس)

  1/12/1985-13/2/1985  یوسف حمدي (مصر)

  31/5/1988-30/4/1986  عبد العظیم الجزار (مصر)

  26/3/1990-15/9/1988    عاطف یحیى عبد اهللا بخاري (المملكة العربیة السعودیة)

M. Deregibus (األرجنتین)23/6/1992-4/10/1990  

  31/8/1994- 9/9/1992  ولید الخریجي (المملكة العربیة السعودیة)

  30/9/1995-13/4/1995  أحمد بن سلیمان العقیل (المملكة العربیة السعودیة)

J. Robles-Aguilar (المكسیك)30/9/1998-1/10/1995  

  30/9/2000-1/10/1998سمیر مصاروة (األردن)

N. Gangadharan )(30/9/2001-1/10/2000الهند  

R. J. Huber(ألمانیا)31/12/2002-6/12/2001  

Y. Tensue(إریتریا)30/9/2004-10/4/2003  

B. Dunnzlaff(ألمانیا)31/8/2007-1/10/2004  

A. Zimmerman)2007/10/1–2010/9/30  )األرجنتین

K.Komape(جنوب أفریقیا)31/12/2011-1/10/2010  

  العضو المناوب

S. Aidara(السنغال)  12/2/1982- 1/9/1978

K. E. Norrman(السوید)1/12/1983- 1/4/1982

C. A. Hartman(فنلندا)30/4/1987- 1/9/1984

K. Obata(الیابان)15/3/1989-13/2/1988

M. Deregibus(األرجنتین)3/10/1990-14/9/1989

R. M. Seifman5/8/1991-14/9/1989حدة)(الوالیات المت

8/9/1992-4/10/1990ولید الخریجي (المملكة العربیة السعودیة)

I. di Giovan Battista(األرجنتین)  30/9/1995- 9/9/1992

D. Ertle(ألمانیا)30/9/1995- 9/9/1992
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30/9/1998-1/10/1995أحمد بن سلیمان العقیل (المملكة العربیة السعودیة)

Tang Zhengping(الصین)  30/9/1998-13/4/1995

K. G. Dilg (ألمانیا)31/12/1999-1/10/1998

S. Toro(فنلندا)31/12/2002-1/10/1998

R. J. Huber(ألمانیا)5/12/2001- 4/5/2000

Y. Tensue(إریتریا)9/4/2003-6/12/2001

B. Dunnzlaff(ألمانیا)  30/9/2004-10/4/2003

30/9/2004-10/4/2003ي حربي (السودان)م. س. م. عل

25/5/2006-1/10/2004أحمد بن سلیمان العقیل (المملكة العربیة السعودیة)

E. R. M. Perera (سري النكا)1/6/2007- 9/9/2004

S. N. Mauludiah (إندونیسیا)22/1/2010-14/9/2006

A.B. Hønningstad(النرویج)30/9/2010-1/10/2007  

D. Rahdiansyah(إندونیسیا)29/7/2011-1/10/2010  

S. Marguccio(إیطالیا)الحالي-1/10/2010  

A.saptono(إندونیسیا)  الحالي-8/09/2011  
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  لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةلجنة المعاشات التقاعدیة

اعدیة لموظفي األمم المتحدة، الذي أصبح الصندوق من نظام الصندوق المشترك للمعاشات التق4تنص المادة - 1

، على أن یقوم بإدارة الصندوق المشترك كل من 1978ینایر/كانون الثاني 1الدولي للتنمیة الزراعیة عضوا فیه في 

مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، ولجنة المعاشات التقاعدیة للموظفین في كل 

(ج) من النظام 6ة من المنظمات األعضاء، وأمانة المجلس وأمانة كل لجنة من تلك اللجان. وتنص المادة منظم

على أن "تتألف لجان المعاشات التقاعدیة للوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة من أعضاء وأعضاء مناوبین 

لین اإلداریین فیها، والمشتركین الذین ما تختارهم، في المنظمة، الهیئة المناظرة للجمعیة العامة، ومن كبیر المسؤو 

زالوا في الخدمة، بحیث یتعادل العدد الذي یمثل كال منهم، وفي حالة المشتركین، أن یكون األعضاء واألعضاء 

المناوبون أنفسهم من المشتركین وأن یكونوا ما زالوا في خدمة المنظمة. وتضع كل منظمة من المنظمات األعضاء 

  و تعیین أعضاء اللجنة التابعة لها وأعضائها المناوبین".قواعد النتخاب أ

عمال بهذا النظام شكلت لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (اللجنة) في - 2

األعضاء واألعضاء المناوبین ثالثة من. ووضعت اللجنة نظاما داخلیا لها ینص على أن1979فبرایر/شباط   13

  أو ینتخبون لمدة ثالث سنوات، ویجوز أن یعاد تعیینهم أو انتخابهم.یعینون 

  وفقا لنظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، تتألف اللجنة على النحو التالي:- 3

عضو وعضو مناوب من موظفي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة یمثالن رئیس الصندوق؛  

تارهما موظفو الصندوق؛عضو وعضو مناوب یخ  

 عضو وعضو مناوب یختارهما المجلس التنفیذي بالنیابة عن مجلس المحافظین (وفقا للسلطة التي خولها

الذي اعتمده في دورته األولى). غیر أنه اتفق 77/2مجلس المحافظین للمجلس التنفیذي بموجب القرار 

على تمثیل مجلس المحافظین بعضو 1989في دورة المجلس التنفیذي المعقودة في سبتمبر/أیلول 

مناوبین، نظرا لحدوث شيء من التعاقب، عادة، في عضویة المجلس التنفیذي خالل أي فترة عضوین و

  تبلغ ثالث سنوات. 


