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 الموافقةبتوصية 
النظر ف: عرض مشروع قرار خاص بإعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق التنفيذي مدعو إلى  المجلس

 ة والثالثين.ى مجلس المحافظين ف: دورته التاسععل
 

 الصندوق رئيس مخصصات لجنة إنشاء

للنظام  15تبعًا للمادة يتم إنشاؤها لجنة مخصصات رئيس الصندوق ه: لجنة تابعة لمجلس المحافظين  -1
 .المحافظين لداخل: لمجلسا

"إذا حان  :أنه علىأخرى جملة أمور  من بين 1-6تنّص اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق ف: بندها  -2
موعد انتهاء مدة شغل الرئيس لمنصبه، وجب أن ُيدرج موضوع تعيين الرئيس الجديد ف: جدول أعمال آخر 

 جملة أمورمن بين  1-6كما تنّص ف: البند  ة رئاسته".دورة سنوية لمجلس المحافظين قبل موعد انتهاء فتر 
وكان مجلس  "ُيحدَّد مرّتب الرئيس وعالواته ومستحقاته األخرى بقرار من مجلس المحافظين". أن على أخرى

بوصفه الجهة الوحيدة المخولة بصالحية تحديد مكافآت رئيس الصندوق وفقًا للمادة  –المحافظين 
ف: دورته السابعة عشرة ف:  تبنىقد   –الصندوق الدول: للتنمية الزراعية شاء ( من اتفاقية إن6))ج(6-1

القرار  1001ف: دورته الرابعة والعشرين ف: فبراير/شباط  تبنىو ، 17-/د21القرار  1991يناير/كانون الثان: 
ن جملة ما . وم61-/د166القرار  1011ين ف: فبراير/شباط ثالثة والرابعف: دورته ال تبنىكما ، 11-/د111
، أن ُيعيد مجلس المحافظين النظر ف: مرّتب رئيس الصندوق وعالواته ةالمذكور  تالقراراهذه عليه  تنصّ 

)بما فيها بدل التمثيل( ومستحقاته األخرى قبل انتخاب الرئيس التال: على أساس تقرير ومشورة تقّدمهما 
  .غرضمخصصات رئيس الصندوق ُينشئها مجلس المحافظين لهذا الللجنة 

وتوصيات المجلس  GC 36/L.3تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق الوارد ف: الوثيقة  وبعد النظر ف: -3
القرار  1016ة والثالثين المنعقدة ف: فبراير/شباط جلس المحافظين ف: دورته السادستبنى م ،هشأنبالتنفيذي 

 :الذي قرر فيه ما يل: 66-/د171

الصندوق على قدم المساواة مع ما هو قائم بالنسبة للمدير العام مواصلة تحديد قيمة مرتب رئيس   1"
 .لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 .ف: السنة دوالر أمريك: 50 000بدل تمثيل قيمته  متابعة منح  1

والتقاعد  ،والمعاشالطب:، والعالج  ،االشتراك ف: خطط التأمين أيضا حق رئيس الصندوقمنح   6
 الخطط الت: قد ُيحدثها الصندوق لموظفيه وال تكون مشمولة بمخصصات رئيس وغيرها من
 الصندوق.

 وفقا للشروط التالية: ترتيبات السكن لرئيس الصندوقبتوفير الصندوق قيام   1
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سيستمر الصندوق، مع إيالء العناية الواجبة لمضامين تكلفة مظاهر األمن، بتوفير سكن  )أ(
)د( أدناه. ويجب أال 4)ب( إلى 4طة تطبيق الفقرات الفرعية مالئم لرئيس الصندوق شري

يورو. وسوف يطبق هذا  180 000تتجاوز التكاليف السنوية لسكن رئيس الصندوق مبلغ 
السقف على النفقات المتكبدة على مدار سنة كاملة بحيث يتم حساب الحصة النسبية منها 

لة. وسيتم إعداد كشف بنفقات ف: حال لم يشغل رئيس الصندوق منصبه لفترة سنة كام
نهاية كل عام، بحيث يتمكن الصندوق من أن يسترد  بعدالسكن المتكررة سنويا ومراجعته 

من رئيس الصندوق أية مبالغ يتقرر أنها قد تجاوزت السقف الموضوع، أو أنها غير مؤهلة 
 للتسديد من قبل الصندوق.

لصندوق، والت: ستحسب كنفقات خاضعة تتضمن تكاليف السكن المتكررة الت: سيسددها ا )ب(
للسقف الموضوع، اإليجار ورسوم الخدمة/الرسوم المصرفية ذات الصلة؛ والمرافق؛ ومعدات 

صالح ووسائل االتصاالت؛ وصيانة المنزل واألراض: المحيطة به وغيرها من النفقات  وا 
 ذات الصلة.

كما هو ضروري وفقا لدائرة سيتحمل الصندوق تكاليف األمن المتكررة، شرط ترخيصها  )ج( 
السالمة واألمن ف: األمم المتحدة؛ ولن تخضع هذه التكلفة للسقف المحدد. أما تكاليف 
المكالمات الهاتفية الرسمية فسيسددها الصندوق ولن تحسب ضمن السقف الموضوع، ف: 
حين سيسدد رئيس الصندوق نفقات المكالمات الهاتفية الشخصية. وف: حال كان من 

الفصل بين تكاليف المكالمات الهاتفية الشخصية والرسمية، سيتم تقسيم التكلفة  الصعب
 بالتساوي بين رئيس الصندوق والصندوق.

سيغط: الصندوق التكاليف المعقولة والضرورية لمرة واحدة المتعلقة بشراء وتركيب المعدات  )د(
عادة تأثيث سكن رئيس الصندوق وتزويده بما يلزم، وسوف يتم  تحميل مثل هذه النفقات وا 

وخصمها، إما من السقف المحدد للسنة األولى لشغل رئيس الصندوق لمنصبه، أو على 
سقف كل سنة من سنوات شغله لمنصبه. وسيسدد الصندوق  منشكل أقساط متساوية 

  .تكاليف التركيب هذه لمرة واحدة فقط وف: بداية شغل رئيس الصندوق لمنصبه

أعاله على الشخص  1إلى  1بدالت، واالستحقاقات األخرى المحددة ف: الفقرات ينطبق المرتب، وال - 5
  ."ة والثالثين لمجلس المحافظينسداسب رئيسا للصندوق ف: الدورة الالذي سينتخ

المالحظات الختامية لتقريرها، كما ورد ف:  ف:مخصصات رئيس الصندوق ت لجنة حر صوعالوة على ذلك،  -4
النظر ف: توفر السكن وأسعاره ف: روما فكان خارج نطاق هذا االستعراض. أما " قائلة، GC 36/L.3الوثيقة 

وبالتال: تقترح اللجنة القيام بمثل هذه الدراسة )والت: ستأخذ بعين االعتبار أيضا مستوى السكن المالئم 
راض إلى أثر مدفوعات سكن رئيس الصندوق على إجمال: مكافآته( ف: االستعلرئيس الصندوق، باإلضافة 

كوسيلة لتقرير ما إذا كان  ،(1017التال: لمخصصات رئيس الصندوق )أي قبل تعيين رئيس الصندوق عام 
 .من الضروري إدخال تعديالت إضافية على مستويات النفقات"
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، 1017 آذار/مارس 61ف:  الثانية واألخيرة فترة رئاسته نه:الرئيس الحال: للصندوق سيُ عليه، وبما أّن بناء و  -5
لحاجة إلى وقت كاٍف للسماح بإجراء استعراض شامل، يعرض على المجلس التنفيذي مشروع قرار وبسبب ا

يقض: بإعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق ك: ينظر فيه المجلس ويرفعه إلى مجلس 
 المحافظين.

ير ، ستتألف لجنة مخصصات رئيس الصندوق، ما لم يرغب مجلس المحافظين ف: تقرير غلما سبقوتبعا  -6
وثالثة من القائمة جيم( أو من  ،ذلك، من تسعة محافظين )أربعة من القائمة ألف، واثنين من القائمة باء
من النظام الداخل: لمجلس  1-15يمثلهم ممن تتم تسميتهم من قبل رئيس المجلس بما يتماشى مع المادة 

 المحافظين.
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 مشروع قرار
 39-.../دقرار ال

 مخصصات رئيس الصندوق الستعراضإنشاء لجنة إعادة 
 الزراعية، للتنمية الدولي الصندوق محافظي مجلس إن  

، والسادسة عشرة بعد والواحدة بعد المائة ،التاسعة والتسعين تهأن المجلس التنفيذي ف: دور  اعتبارهإذ يأخذ في 
مجمل و  بإعداد مبادئ توجيهية تتعلق بترتيبات سكن رئيس الصندوقمجلس المحافظين قد أوصى  المائة

 ؛مخصصات رئيس الصندوق وشروط استخدامه األخرى

ذ   ؛أنه من المحبذ إعادة النظر ف: مخصصات رئيس الصندوق بالتالييأخذ في اعتباره وا 

من  15وعماًل بالمادة ، وتوصية المجلس التنفيذي بشأنه فيهاالوارد ، واالقتراح  GC 39/L.7ف: الوثيقة نظرالوبعد 
 لمحافظين؛النظام الداخل: لمجلس ا

 يقرر:

مخصصات رئيس الصندوق مجمل الستعراض إعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق  )أ(
 لصندوقالرئيس  بشأن توفر سكن مناسب، بما ف: ذلك استنتاجات دراسة وشروط استخدامه األخرى

مجلس ، من خالل اللمجلس المحافظينربعين اللجنة على الدورة األ تعرضسوف . و ف: روما وأسعاره
 لموضوع ك: يتبناه مجلس المحافظين؛قرار عن هذا امشروع تقريرا بهذا الشأن مع التنفيذي، 

محافظين )أربعة من القائمة ألف، واثنين من القائمة باء، وثالثة من القائمة  ةستتألف اللجنة من تسع )ب(
النظام  من 1-15ادة جيم( أو من يمثلهم ممن تتم تسميتهم من قبل رئيس المجلس بما يتماشى مع الم

 الداخل: لمجلس المحافظين؛

 ستزود اللجنة بموظفين متخصصين لتوفير المساندة والمشورة لها حسبما تقتض: الحاجة. )ج(


