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  الموافقةبتوصية 

النظر في عرض مشروع قرار خاص بإعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس عو إلى المجلس التنفيذي مد

  ).2011شباط / فبراير20- 19(الصندوق على مجلس المحافظين في دورته الرابعة والثالثين 

 
 

  الصندوقرئيس مخصصات لجنة إنشاء

 للنظام 15دة تبعاً للمايتم إنشاؤها لجنة مخصصات رئيس الصندوق هي لجنة تابعة لمجلس المحافظين  -1

 .لمجلسلالداخلي 

إذا حان موعد "على جملة أمور منها أنه ) 2(6تنص اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق في بندها  -2

انتهاء مدة شغل الرئيس لمنصبه، وجب أن يدرج موضوع تعيين الرئيس الجديد في جدول أعمال آخر 

على جملة أمور ) 1(6كما تنص في البند  ".رئاستهدورة سنوية لمجلس المحافظين قبل موعد انتهاء فترة 

 د مرتّب الرئيس وعالواته ومستحقاته األخرى بقرار من مجلس المحافظين"منها أنحدوكان مجلس  ".ي

 بوصفه الجهة الوحيدة المخولة بصالحية تحديد مكافآت رئيس الصندوق وفقاً للمادة –المحافظين 

  قد اتخذ في دورته السابعة عشرة –لصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اتفاقية إنشاء ا) vi(-)ج(6-2

شباط / ، كما اتخذ في دورته الرابعة والعشرين في فبراير17- د/82 القرار 1994كانون الثاني /في يناير

ومن جملة ما نص عليه القراران المذكوران، أن يعيد مجلس المحافظين  . 24-د/121 القرار 2001

ومستحقاته األخرى قبل انتخاب ) بما فيها بدل التمثيل(رتّب رئيس الصندوق وعالواته النظر في م

مخصصات رئيس الصندوق ينشئها مجلس لالرئيس التالي على أساس تقرير ومشورة تقدمهما لجنة 

سيستكمل فترته الثانية كان ن شاغل منصب رئيس الصندوق أل وبالنظر .المحافظين لهذا الغرض

 31-د/150، فقد أعاد مجلس المحافظين بالقرار 2009آذار / مارس31 هذا المنصب بتاريخ واألخيرة في

 .التالي للصندوققبيل انتخاب الرئيس الصندوق إنشاء لجنة مخصصات رئيس 

 وتوصيات GC 32/L.10تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق الوارد في الوثيقة وبعد النظر في  -3

شباط /جلس المحافظين في دورته الثانية والثالثين المنعقدة في فبراير تبنى م،هشأنبالمجلس التنفيذي 

  :الذي قرر فيه ما يلي 32-د/152 القرار رقم 2009

مواصلة تحديد قيمة مرتب رئيس الصندوق على قدم المساواة مع ما هو قائم بالنسبة للمدير العام  - 1"

  لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

دوق ترتيبات السكن لرئيس الصندوق، ويقوم بتغطية جميع التكاليف المتعلقة باإليجار يوفر الصن  - 2

والكهرباء ) نفقات الملكية المشتركة(وغيرها من النفقات ذات الصلة، بما في ذلك رسوم الخدمة 

  والغاز والتدفئة ورسوم االتصاالت المرخص بها؛
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  ؛ في السنةيكي دوالر أمر50 000متابعة منح بدل تمثيل قيمته   - 3

والمعاش والتقاعد وغيرها الطبي يحق لرئيس الصندوق أيضاً االشتراك في خطط التأمين والعالج   - 4

  ؛ الصندوقمن الخطط التي قد يحدثها الصندوق لموظفيه وال تكون مشمولة بمخصصات رئيس

 أعاله على 3 إلى 1ينطبق المرتب، والبدالت، واالستحقاقات األخرى المحددة في الفقرات   - 5

الشخص الذي سينتخب رئيسا للصندوق في الدورة الثانية والثالثين لمجلس المحافظين اعتبارا من 

  ." فصاعدا2009ًنيسان / أبريل1
 

 بعد النظر في تقرير لجنة مراجعة الحسابات حول ،في دورته التاسعة والتسعين، قرر المجلس التنفيذي -4

بإعادة إنشاء لجنة إلى مجلس المحافظين  ةتوصي رفع ،32-د/152تنفيذ قرار مجلس المحافظين رقم 

مخصصات رئيس الصندوق لتحري الخيارات وتجهيز المبادئ التوجيهية ذات الصلة بقرار مجلس 

فيما يتعلق بترتيبات سكن رئيس الصندوق بهدف تحديد السقف المالئم  32-د/152المحافظين رقم 

 لذا فقد وجد أنه من المحبذ النظر في النهج المتبع .روريواستعراض غير ذلك من المسائل كما هو ض

في هذا التقرير عند النظر في مخصصات رئيس الصندوق الذي سينتخب في الدورة السادسة والثالثين 

 .لمجلس المحافظين وما بعده

سبب وب، 2013شباط /فبراير 18 فترة رئاسته في نهيالرئيس الحالي للصندوق سيعليه، وبما أن بناء و -5
الحاجة إلى وقت كاف للسماح بإجراء استعراض شامل، يعرض على المجلس التنفيذي مشروع قرار 
يقضي بإعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق كي ينظر فيه المجلس ويرفعه إلى مجلس 

 .المحافظين

رير غير ، ستتألف لجنة مخصصات رئيس الصندوق، ما لم يرغب مجلس المحافظين في تقلما سبقوتبعا  -6
أو من ) أربعة من القائمة ألف، واثنين من القائمة باء وثالثة من القائمة جيم(ذلك، من تسعة محافظين 

من النظام الداخلي لمجلس  2-15يمثلهم ممن تتم تسميتهم من قبل رئيس المجلس بما يتماشى مع المادة 
  .المحافظين
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  مشروع قرار

  34-د.../قرار ال

   مخصصات رئيس الصندوقراضالستعإنشاء لجنة إعادة 

الزراعية، للتنمية الدولي الصندوق محافظي مجلس إن  

مجلس قد أوصى   والواحدة بعد المائة التاسعة والتسعينأن المجلس التنفيذي في دورتيه اعتبارهإذ يأخذ في 

دوق مخصصات رئيس الصنمجمل  وبإعداد مبادئ توجيهية تتعلق بترتيبات سكن رئيس الصندوقالمحافظين 

  ؛وشروط استخدامه األخرى

 ؛ أنه من المحبذ إعادة النظر في مخصصات رئيس الصندوقبالتالييأخذ في اعتباره وإذ 

 15 بالمادة ، وعمالً وتوصية المجلس التنفيذي بشأنهفيهاالوارد ، واالقتراح  GC 34/L.11 في الوثيقة نظرالوبعد 

  من النظام الداخلي لمجلس المحافظين؛

  :يقرر

مخصصات رئيس الصندوق وشروط مجمل الستعراض عادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق إ  )أ(

، من خالل المجلس لمجلس المحافظينوالثالثين  اللجنة على الدورة السادسة وتعرض. استخدامه األخرى

  لموضوع كي يتبناه مجلس المحافظين؛قرار عن هذا امشروع  تقريرا بهذا الشأن مع التنفيذي، 

) أربعة من القائمة ألف، واثنين من القائمة باء، وثالثة من القائمة جيم( محافظين ةتتألف اللجنة من تسعس  )ب(

 النظام الداخلي  من2-15أو من يمثلهم ممن تتم تسميتهم من قبل رئيس المجلس بما يتماشى مع المادة 

  لمجلس المحافظين؛

  .والمشورة لها حسبما تقتضي الحاجةستزود اللجنة بموظفين متخصصين لتوفير المساندة   )ج(


