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  الموافقةبتوصیة 

، في دورته المرفق بهذه الوثیقة كملحقالمحافظین بتبني مشروع القرار مدعو لتوصیة مجلس المجلس التنفیذي 

  والثالثین.السادسة

تقریر لجنة مخصصات رئیس الصندوق

  مقدمة–أوال 

) على جملة أمور منها أْن "ُیحدَّد مرّتب الرئیس 1(6الصندوق في بندها أعمالبتسییرالخاصةتنّص اللوائح- 1

التأمین مخططاتله أیضا حق االشتراك في و بقرار من مجلس المحافظین. وعالواته ومستحقاته األخرى

  والعالج والمعاش والتقاعد وغیر ذلك من المنافع التي یقررها الصندوق لموظفیه وال تشملها مستحقاته."

بوصفه الجهة الوحیدة المخولة بصالحیة تحدید مكافآت رئیس الصندوق وفقًا للمادة –مجلس المحافظین - 2

حدد في دورته األولى في –) من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 6(-ج)(6-2

وبدل التمثیل والمنافع المرتب الصافي لرئیس الصندوق 77/5، بتبنیه القرار 1977دیسمبر/كانون األول 

 وهي منظمة أال،األخرى على قدم المساواة مع ما هو قائم في الوكالة األخرى لألمم المتحدة في روما

األغذیة والزراعة لألمم المتحدة.

في دورته السابعة عشرة في ینایر/كانون 17-/د82وفي مرحلة الحقة، تبنى مجلس المحافظین القرار رقم - 3

32-/د152والقرار ،2001في دورته الرابعة والعشرین في فبرایر/ شباط 24- /د121والقرار ،1994الثاني 

كل رئیس من رؤساء لوعالوته واستحقاقاته رئیس الصندوقتي حدد فیها مرتب وال، 2009في فبرایر/شباط 

الدورات.تلكنهم فيیالصندوق ممن تم تعی

تبنى مجلس المحافظین ، GC 34/L.11/Rev.1الوثیقة توصیة المجلس التنفیذي الواردة في في وبعد النظر- 4

والذي قرر فیه:2011في فبرایر/شباط في دورته الرابعة والثالثین المنعقدة34- /د163القرار رقم 

مجمل مخصصات رئیس إعادة إنشاء لجنة مخصصات رئیس الصندوق الستعراض   (أ)"

. وتعرض اللجنة على الدورة السادسة والثالثین لمجلس المحافظین، األخرىتعیینهالصندوق وشروط 

الموضوع كي یتبناه مجلس من خالل المجلس التنفیذي،  تقریرا بهذا الشأن مع مشروع قرار عن هذا

  المحافظین؛

ستتألف اللجنة من تسعة محافظین (أربعة من القائمة ألف، واثنین من القائمة باء، وثالثة   (ب)

-15من القائمة جیم) أو من یمثلهم ممن تتم تسمیتهم من قبل رئیس المجلس بما یتماشى مع المادة 

  من النظام الداخلي لمجلس المحافظین؛2

  "اللجنة بموظفین متخصصین لتوفیر المساندة والمشورة لها حسبما تقتضي الحاجة.ستزود  (ج)
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  تشكیلة اللجنة–ثانیا 

إیطالیا، والوالیات المتحدة الدانمرك، ألمانیا، األعضاء التالین: رئیس الصندوقتضم لجنة مخصصات - 5

وأنغوال، وبنغالدیش لقائمة باء؛ من اوغابون، وجمهوریة فنزویال البولیفاریة األمریكیة من القائمة ألف؛ 

من القائمة جیم.والبرازیل 

نوفمبر/تشرین 8و،2011یولیو/تموز 6و،2011مایو/أیار 5مرات بتاریخ خمس وقد اجتمعت اللجنة - 6

وانتخبت اللجنة في اجتماعها األول .2012یونیو/حزیران 21و2012مارس/آذار 21، و2011الثاني 

Michael Bauerوالذي حل محله منذ اجتماعها الثالث السید ، رئیسا لهامانیا من ألHeike Kuhnالسید 

  .من ألمانیا

  التقریر-ثالثا 

وللمساعدة في استعراض المخصصات اإلجمالیة لرئیس الصندوق، استعانت اللجنة باستشاري مستقل یتمتع - 7

ة ثماني لجنلیة. وقد حددت الفي المنظمات الدو ییناإلدار مستحقاتة في التعامل مع قضایا واسعبخبرة 

مؤسسات مالیة ومنظمات دولیة تمثیلیة یمكن منها استقاء معلومات شاملة عن المرتبات والعالوات والمزایا 

وترتیبات السكن الخاصة برؤسائها التنفیذیین، مما تم جمعه ألغراض تحالیل المقارنة التي قام بها 

نتائج هذا المسح والتحلیل المقارن والتوصیات التي خرج بها المستشار. وقد نظرت اللجنة بصورة دقیقة في 

إلى النتائج والتوصیات التالیة.وتوصلتالمستشار بشأن مكافآت رئیس الصندوق 

المرتب-ألف 

مفادها أنه من المالئم االستمرار في ربط مرتب رئیس الصندوق بمرتب المدیر العام بنتیجةخرجت اللجنة - 8

وقد وفر .سیة التي تتخذ من روما مقرا لها، أي منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدةللمنظمة األخرى الرئی

یضع هذا الربطوأشار تحلیل المقارنة بأن.1977أساسا لتقریر مرتب رئیس الصندوق منذ عام هذا الربط

الفوارق العتبار مرتب رئیس الصندوق في المستوى المالئم بین المنظمات الدولیة األخرى، مع األخذ بعین ا

مستوى یدعم بصورة فعالة تعیین رئیسٍ محدد في في نطاق وحجم عملیاتها. وتعتبر اللجنة بأن المرتب 

مؤهالت والخبرة التي یتطلبها الصندوق.البیتمتع 

بدل التمثیل- باء

، والذي تمت)دوالر أمریكي50  000(لرئیس الصندوق المخصص نظرت اللجنة في مبلغ بدل التمثیل - 9

الذي یتلقاه المدیر العام لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة. ومع أن هذا المبلغ التمثیل مواءمته مع بدل 

، إال أن اللجنة خرجت بنتیجة 1994عامسعر الصرف منذاتلم یتم تعدیله لیعكس التضخم أو تحرك

بدل التمثیل في الصندوق بین الربط كما أكدت على وجوب استمرار،مفادها أن المبلغ الحالي یبقى مالئما

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة.في و 
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  المزایا- جیم 

واألسرة استعرضت اللجنة المعلومات المقارنة حول المزایا والعالوات (على سبیل المثال بدالت إعالة الزوجة - 10

)للموظفین المغتربیناألطفالإعالة والتقاعد والتأمین الصحي والتأمین على الحیاة وٕاجازة زیارة الوطن وبدل

من اللوائح الخاصة بتسییر )1(6لبند اوبموجب.معیاریةالالخاصة بالرؤساء التنفیذیین للمنظمات الدولیة 

والعالج والمعاش والتقاعد التأمین ت مخططاللرئیس: "... أیضًا حق االشتراك في یحقأعمال الصندوق 

. ویعتبر تطبیق برامج مزایا "الصندوق لموظفیه وال تشملها مستحقاتهوغیر ذلك من المنافع التي یقررها

المنظمات الدولیة المستخدمة كمعاییر فيممارسة معیاریة وعالوات الموظفین على الرؤساء التنفیذیین 

التعویضات في المنظمات، فقد وجدت اللجنة بأن حزمة اتیومستو اكلهیفيفوارق مراعاة المرجعیة. ومع 

تتسق بصورة عریضة مع تلك التي تستخدمها المنظمات األخرى، ولم یتم لرئیس الصندوق اإلجمالیة ا المزای

تحدید أیة قضایا تتطلب اهتماما خاصا. وكانت النتیجة بضرورة االستمرار بترتیبات المزایا الحالیة.

  السكن-دال 

على توفیر سكن مالئم ،نیمحافظ، ووافق مجلس ال2008عام رئیس الصندوقأوصت لجنة مخصصات - 11

باإلیجار وغیره من النفقات ذات المتعلقةتغطیة جمیع النفقات "... وفوض الصندوق ،لرئیس الصندوق

والكهرباء والغاز والتدفئة ورسوم االتصاالت المفوض )النفقات المشتركةالصلة، بما في ذلك رسوم الخدمة (

.على مستوى نفقات السكن المسموح بهامحددولم یتم وضع أي مبادئ توجیهیة وال سقف ."بها

نشاء لجنة مخصصات رئیس الصندوق إلى إإعادة بالقاضي2011لعام وقد دعا قرار مجلس المحافظین - 12

وضع المبادئ التوجیهیة إلعداد ترتیبات لسكن رئیس الصندوق ومخصصاته اإلجمالیة وغیرها من ... "

تحري الخیارات وتجهیز المبادئ التوجیهیة ... "ة إلى فقد دعت اللجن،" وعلى وجه الخصوص.شروط تعیینه

بهدف تحدید فیما یتعلق بترتیبات سكن رئیس الصندوق 132-/د152ذات الصلة بقرار مجلس المحافظین 

السقف المالئم، واستعراض غیر ذلك من المسائل كما هو ضروري."

المتعلقة بسكن الرئیس مع المعلومات اللجنة في المعلومات الخاصة بنفقات الصندوق نظرتوبناء علیه، - 13

الخاصة بترتیبات سكن الرؤساء التنفیذیین للمنظمات الدولیة المرجعیة. وفیما یتعلق بترتیبات المنظمات 

أساساً (ال تقوم بذلك منظمات أخرى األخرى، توفر بعض المنظمات إما السكن أو بدال للسكن، في حین 

.)بهمةالخاصمساكنهم ي المنظمات فیها شراء ألنها في مواقع یكون من الشائع لموظف

توفیر سكن مالئم لرئیس الصندوق. االستمرار في بنتیجة مفادها أنه یتوجب على الصندوق وخرجت اللجنة - 14

إجمالي مكافآت الرئیس، وهي منعات الصندوق الخاصة بسكن الرئیس عنصرا رئیسیا و دفموتشكل 

بة وتنافسیة. وعند النظر في نطاق ومستوى مدفوعات السكن لتوفیر حزمة تعویضات إجمالیة جذاضروریة 

موازنة هذین االعتبارین. وفي حین أنه من إلى واعیة تماما للحاجةاللجنة كانت التي یوفرها الصندوق، 

، إال واإلبقاء علیهأن یتمكن رئیس الصندوق من ضمان سكن یتالءم مع منصبهكفالةمصلحة الصندوق 

فیها أو أنها ال تتواءم مع ا بد من ضمان أال تكون تكالیف سكن رئیس الصندوق مبالغبنفس األهمیة الو أنه 
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التوازن المالئم بین هذین االعتبارین، خرجت اللجنة بنتیجة مفادها بهدف اإلبقاء على مهمة الصندوق. و 

ضرورة تبني الترتیبات التالیة:

ا الصندوق، والمتعلقة بإیجار سكن ال بد من وضع سقف على إجمالي النفقات التي سیتحمله  )1(

هذه القیمة وتوازيیورو سنویا. 000180والسقف المقترح هو الرئیس وغیرها من تكالیف السكن.

األغذیة والزراعة لألمم المتحدة لسكن مدیرها على نفقات منظمةالمفروضةالحالیةالحدود القصوى

سبة للمقارنة، وتتماشى مع الرابط طویل األمد ، وهي المنظمة التي تعتبر أكثر المنظمات مناعامال

كل من الصندوق ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، ن لبین  مرتبات وبدالت الرؤساء التنفیذیی

وكذلك المقر المشترك للمنظمتین في روما. وسوف یدخل هذا السقف حیز النفاذ من تاریخ بدء فترة 

الحالي أو رئیس الصندوقإعادة تعیین توف تطبق في حال تمالتعیین التالیة لرئیس الصندوق، وس

تم تعیین شخص آخر. وسوف یطبق هذا السقف طوال فترة شغل رئیس الصندوق لمنصبه، وسوف 

رئیس یشغلشهرا، بحیث یشكل حصة نسبیة في حال لم 12تطبیقه على أساس یتم حسابه و 

سنة كاملة. وستكون هناك تسویة ومراجعة بعد نهایة كل سنة، بحیث یسترجع لالصندوق منصبه 

الصندوق من رئیس الصندوق أیة مبالغ یتم تحدیدها على أنها قد تجاوزت السقف أو أنها غیر 

  مؤهلة للتسدید من قبل الصندوق. 

وهي . قفتحسب كنفقات خاضعة للسستكالیف السكن المتكررة التي سیسددها الصندوق والتي   )2(

ورسوم الخدمة والرسوم المصرفیة ذات الصلة؛ والمرافق؛ ومعدات ووسائل ؛تتضمن اإلیجار

یانتها وٕاصالحها؛ وصیانة المنزل؛ واألراضي المحیطة به وغیرها من الخدمات. االتصاالت؛ وص

د أدناه شى ذلك مع النهج الذي تطبقه منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة فیما عدا ما سیر اویتم

  فیما یتعلق بنفقات األمن.

وٕاعادة تأثیث وتركیب المعدات بشراءالنفقات التي سیتحملها الصندوق لمرة واحدة فیما یتعلق   )3(

. قدالسقف المحدد سنویاستحسب أیضا ضمن، والتي وتزویده بما یلزمرئیس الصندوقسكن 

ي یغدو السكن مقبوال من ناحیة معاییر تكون النفقات االستهاللیة ونفقات التركیب ضروریة مثال لك

إلخ. ومن المالئم أن یتحمل ،السالمة أو لتركیب معدات السالمة أو معدات االتصاالت الضروریة

مبلغا یخصص من المالئم للصندوق أن هالصندوق تكالیف معقولة لهذه األغراض. وفي حین أن

لرئیس الصندوق أن یختار سكنا ال یتطلب من المرغوب به بالنسبة معقوال لمثل هذه النفقات، فإنه 

تكالیف استهاللیة غیر ضروریة. وبما یتماشى مع النهج الذي تتبعه منظمة األغذیة والزراعة لألمم 

ف السنویة المتعلقة بنفقات سكن رئیس و وخصمها من السقالمتحدة، فسیتم تحمیل هذه النفقات 

لسقف المحدد للسنة األولى لشغل رئیس الصندوق. ویمكن أن یتم تحمیل هذا الخصم إما من ا

الصندوق لمنصبه أو على شكل أقساط متساویة على السقوف لكل سنة من سنوات شغله لمنصبه. 

شغلالحالتین، سیدفع الصندوق تكالیف التركیب هذه، ولكن لمرة واحدة فقط وفي بدایة اوفي كلت

  .لمنصبهرئیس الصندوق
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  االتصاالت- هاء 

نوالتي ل(ة بنتیجة مفادها أن الصندوق سیسدد تكالیف المكالمات الهاتفیة الرسمیة كذلك خرجت اللجن- 15

للمنظمة. أما بالنسبة ل اعتیادیة، ألنها تشكل نفقة أعما)تحسب ضمن السقف الموضوع على نفقات السكن

فیة وفي حال كانت المكالمات الهات(نفقات المكالمات الهاتفیة الشخصیة فسیتحملها رئیس الصندوق. 

الشخصیة والرسمیة تحمل على خط واحد، أو من الصعب التفریق بینهما، یمكن تقسیم التكلفة بالتساوي بین 

)الرئیس والصندوق ألغراض التیسیر اإلداري. وقد جرى في الماضي مثل هذا التقاسم في النفقات.

  األمن- واو

، شریطة أن یتم دفع تكالیف األمنفإنه یتوجب على الصندوق أیضا أن ی،حسب ما توصلت إلیه اللجنة- 16

وتعتبر المنظمات الدولیة .الترخیص بها على أنها ضروریة من قبل دائرة السالمة واألمن في األمم المتحدة

أي نوع من الدخول في أنها من مسؤولیتها، ومن غیر المرغوب به على وجه العموم مثل هذه التكالیف على 

مثل هذه النفقات لن یة وغیرها من نفقات السكن. ولهذا السبب فإنالمقایضة بین ترتیبات األمن الضرور 

ومن الجدیر بالمالحظة هنا أن مثل هذه النفقات (.قف الموضوع على نفقات سكن الرئیستحسب ضمن الس

یتم حسابها ضمن السقف الذي عامالتي تتحملها منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة نیابة عن المدیر ال

أنه من المفهوماللجنة. وتعتبر )عامظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة على نفقات سكن مدیرها التضعه من

یةحمایة األمنالإیالء العنایة الواجبة لمظاهر األمن بهدف ضمان توفیر من عند اختیار السكنأنه ال بد

الضروریة بمستویات تكلفة معقولة.

الترتیبات التعاقدیة–زاي 

خرجت اللجنة بنتیجة مفادها أن على الصندوق أن یستمر في ترتیباته الحالیة التي تنص على أن فقدكذلك- 17

المنظمة هي من یملك عقد إیجار سكن رئیس الصندوق، وبالتالي فهي مسؤولة إداریا عن رسوم الخدمة 

على طرة أكبر والمرافق واإلصالحات والصیانة. ومن شأن إبقاء الصندوق على سلطة اإلیجار أن یعطیه سی

تركیزها الهتمام بالمنزل مما ییسر تركیزه/وأن تریح رئیس الصندوق من موضوع ا،مستوى وتكالیف السكن

مهام الرسمیة. وتعتبر اللجنة أنه من الضروري إعادة تقدیر هذا النهج في الترتیبات التعاقدیة في العلى 

تعیین رئیس الصندوق.عندالمستقبل 

  ختامیةالمالحظات ال–رابعا

تعتقد اللجنة بأن اإلجراءات المذكورة أعاله ستعزز بصورة كبیرة من إشراف الصندوق وسیطرته على - 18

أنها ستؤدي إلى تقلیص نفقات السكن األخیرة التي تحملتها ترتیبات سكن رئیس الصندوق. وفي حین 

باستثناء القرار الذي ،وىمن مالءمة المستالمنظمة، فإن اللجنة تعترف بأنه لم یكن هناك أي تثبت خارجي 

. أما النظر في توفر السكن 2011یولیو/تموز 2األغذیة والزراعة لألمم المتحدة بتاریخ اتخذه مؤتمر منظمة 

وأسعاره في روما فكان خارج نطاق هذا االستعراض. وبالتالي تقترح اللجنة القیام بمثل هذه الدراسة (والتي 

إلى أثر مدفوعات سكن سكن المالئم لرئیس الصندوق، باإلضافة مستوى الستأخذ بعین االعتبار أیضا 
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في االستعراض التالي لمخصصات رئیس الصندوق (أي قبل تعیین )رئیس الصندوق على إجمالي مكافآته

) كوسیلة لتقریر ما إذا كان من الضروري إدخال تعدیالت إضافیة على 2017رئیس الصندوق عام 

مستویات النفقات.
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  .36-رار ____ / دمشروع الق

  مخصصات رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 

  إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة،

ضمن جملة ، من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق التي تنص، 6من البند 1الفقرة إذ یأخذ في االعتبار 

  تحقاقاته األخرى بقرار من مجلس المحافظین؛، على أن یحدد مرتب رئیس الصندوق وبدالته واسأمور

، الذي تشكلت بموجبه 2011فبرایر/شباط 19، الذي اعتمده مجلس المحافظین في 34-/د163القرار وٕاذ یشیر إلى 

  األخرى؛التعیینلجنة الستعراض المخصصات الشاملة لرئیس الصندوق وشروط 

وتوصیات المجلس GC 36/L.xxلوارد في الوثیقة تقریر لجنة مخصصات رئیس الصندوق اوٕاذ الحظ ونظر في

  التنفیذي بهذا الشأن؛

  :یقرر ما یلي

مواصلة تحدید قیمة مرتب رئیس الصندوق على قدم المساواة مع ما هو قائم بالنسبة للمدیر العام   -1

  لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة؛

  ؛في السنةكيدوالر أمری00050متابعة منح بدل تمثیل قیمته   -2

االشتراك في خطط التأمین والعالج والمعاش والتقاعد وغیرها من حق رئیس الصندوق أیضًا منح  -3

  الخطط التي قد ُیحدثها الصندوق لموظفیه وال تكون مشمولة بمخصصات الرئیس؛

  :وفقا للشروط التالیةترتیبات السكن لرئیس الصندوقبتوفیر الصندوق قیام   -4

بتوفیر سكن ،مع إیالء العنایة الواجبة لمضامین تكلفة مظاهر األمن،الصندوقسیستمر   (أ)

الیجب أو (د) أدناه.4(ب) إلى 4لفقرات الفرعیة اشریطة تطبیق مالئم لرئیس الصندوق 

یورو. وسوف یطبق هذا 000180التكالیف السنویة لسكن رئیس الصندوق مبلغ تتجاوز 

منهامدار سنة كاملة بحیث یتم حساب الحصة النسبیةالمتكبدة على اتالسقف على النفق

في حال لم یشغل رئیس الصندوق منصبه لفترة سنة كاملة. وسیتم إعداد كشف بنفقات 

بحیث یتمكن الصندوق من أن یسترد ،السكن المتكررة سنویا ومراجعته قبل نهایة كل عام

أو أنها غیر مؤهلة ،موضوعمن رئیس الصندوق أیة مبالغ یتقرر أنها قد تجاوزت السقف ال

  للتسدید من قبل الصندوق.

تتضمن تكالیف السكن المتكررة التي سیسددها الصندوق، والتي ستحسب كنفقات خاضعة   (ب)

ومعدات ؛اإلیجار ورسوم الخدمة/الرسوم المصرفیة ذات الصلة؛ والمرافق،للسقف الموضوع
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زل واألراضي المحیطة به وغیرها وصیانة المن؛وصیانتها وٕاصالحها؛ووسائل االتصاالت

  من النفقات ذات الصلة.

كما هو ضروري وفقا لدائرة ، شرط ترخیصهاسیتحمل الصندوق تكالیف األمن المتكررة  (ج) 

محدد. أما تكالیف اللسقف لالتكلفةولن تخضع هذه ؛السالمة واألمن في األمم المتحدة

في ،لن تحسب ضمن السقف الموضوعسیسددها الصندوق و فالرسمیةالمكالمات الهاتفیة

رئیس الصندوق نفقات المكالمات الهاتفیة الشخصیة. وفي حال كان من سیسددحین

المات الهاتفیة الشخصیة والرسمیة، سیتم تقسیم التكلفة الصعب الفصل بین تكالیف المك

  بالتساوي بین رئیس الصندوق والصندوق.

ضروریة لمرة واحدة المتعلقة بشراء وتركیب المعدات المعقولة والتكالیف السیغطي الصندوق   (د)

وٕاعادة تأثیث سكن رئیس الصندوق وتزویده بما یلزم، وسوف یتم تحمیل مثل هذه النفقات 

وخصمها، إما من السقف المحدد للسنة األولى لشغل رئیس الصندوق لمنصبه، أو على 

الصندوق سددبه. وسیشكل أقساط متساویة على السقوف لكل سنة من سنوات شغله لمنص

  به.نصتكالیف التركیب هذه لمرة واحدة فقط وفي بدایة شغل رئیس الصندوق لم

أعاله على الشخص 4إلى 1ینطبق المرتب، والبدالت، واالستحقاقات األخرى المحددة في الفقرات   -5

  والثالثین لمجلس المحافظین. السادسة الذي سینتخب رئیسا للصندوق في الدورة 

  


