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 والثالثين السادسةمس المحافظين في دورتو القرارات التي تبناىا مج

 

 ،13-/د321و ،13-/د323و ،13-/د171 القراراتوالثالثين ة دساالستبنى مجلس المحافظين ف: دورتو  -1
 .13-/د321و ،13-/د322و 13،-/د323و ،13-/د327و ،13-/د321و

 وسيتم إرسال القرارات للعلم لجميع الدول األعضاء ف: الصندوق. -2
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  63-/د171القرار 

 الموافقة عمى عضوية غير أصمية في الصندوق

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

)ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، والبند 13-1)ب(، و3-2و )أ(،3-1المواد إذ يأخذ باالعتبار 
 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛ 10

 

ن األعضاء غير األصليين ف: الصندوق ىم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وتاالتيا إلى أ ونظرا
المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتيا، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: 

 دة؛للتنمية الزراعية عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتح
 

 ؛1111 إلى أن جميورية ناورو عضو ف: األمم المتحدة منذ سبتمبر/أيلول عام ونظرا

 

 إلى أن جميورية ناورو مؤىلة لعضوية الصندوق؛ ونظرا

، والمحول إلى مجلس جميورية ناوروطلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت بو  ف:وبعد النظر 
توصية المجلس التنفيذي بقبول عضوية جميورية ناورو ف: الصندوق الدول:  مع GC 36/L.2المحافظين بالوثيقة 

 للتنمية الزراعية؛

ذ يحيط عمما دوالر أسترال:، عند الموافقة على طلب  1 000جميورية ناورو، والبالغة بالمساىمة المقترحة من قبل  وا 
 عضويتيا؛

 ف: الصندوق؛ناورو على عضوية جميورية يوافق 

 ندوق ميمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بيذا القرار.رئيس الص ويكمف
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  36-/د712القرار 

 الموافقة عمى عضوية غير أصمية في الصندوق

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

ة الزراعية، )ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمي 13-1)ب(، و 3-2و )أ(، 3-1المواد إذ يأخذ باالعتبار 
 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛ 10والبند 

 

إلى أن األعضاء غير األصليين ف: الصندوق ىم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وتاالتيا  ونظرا
: المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتيا، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول

 للتنمية الزراعية عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛
 

 ؛2000 إلى أن توفالو عضو ف: األمم المتحدة منذ عام ونظرا

 

 إلى أن توفالو مؤىلة لعضوية الصندوق؛ ونظرا

إلى المجلس بالوثيقة ، والمحول توفالوطلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت بو وبعد النظر في 
GC 36/L.2 مع توصية المجلس التنفيذي بالموافقة على عضوية توفالو ف: الصندوق؛ 

ذ يحيط عمما دوالر أسترال:، عند الموافقة على طلب  1 000توفالو، والبالغة بالمساىمة المقترحة من قبل  وا 
 عضويتيا؛

 على عضوية توفالو ف: الصندوق؛يوافق 

 ميمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بيذا القرار.رئيس الصندوق  ويكمف
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  36-/د711القرار 

 الموافقة عمى عضوية غير أصمية في الصندوق

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

عية، )ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزرا 13-1)ب(، و 3-2و )أ(، 3-1المواد إذ يأخذ باالعتبار 
 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛ 10والبند 

 

إلى أن األعضاء غير األصليين ف: الصندوق ىم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وتاالتيا  ونظرا
المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتيا، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: 

 ية الزراعية عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛للتنم
 

 ؛1191 عضو ف: األمم المتحدة منذ عام جميورية فانواتوإلى أن  ونظرا

 

 مؤىلة لعضوية الصندوق؛ جميورية فانواتوإلى أن  ونظرا

، والمحول إلى المجلس ية فانواتوجميور طلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت بو وبعد النظر في 
 ف: الصندوق؛ جميورية فانواتومع توصية المجلس التنفيذي بالموافقة على عضوية  GC 36/L.2بالوثيقة 

ذ يحيط عمما دوالر أمريت:، عند الموافقة على  000، والبالغة جميورية فانواتوبالمساىمة األولية المقترحة من قبل  وا 
 طلب عضويتيا؛

 ف: الصندوق؛ جميورية فانواتوضوية على عيوافق 

 رئيس الصندوق ميمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بيذا القرار. ويكمف
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 .63-د/171القرار 

 مخصصات رئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية 

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

ضمن جملة من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق الت: تنص، ، 3من البند  3الفقرة إذ يأخذ في االعتبار 
 ، على أن يحدد مرتب رئيس الصندوق وبدالتو واستحقاقاتو األخرى بقرار من مجلس المحافظين؛أمور

ذ يشير إلى  ، الذي تشتلت بموجبو 3133فبراير/شباط  31، الذي اعتمده مجلس المحافظين ف: 11-/د331القرار وا 
 األخرى؛ التعييناض المخصصات الشاملة لرئيس الصندوق وشروط لجنة الستعر 

ذ الحظ ونظر في وتوصيات المجلس  GC 36/L.3تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق الوارد ف: الوثيقة  وا 
 التنفيذي بيذا الشأن؛

 :يقرر ما يمي

سبة للمدير العام مواصلة تحديد قيمة مرتب رئيس الصندوق على قدم المساواة مع ما ىو قائم بالن - 1
 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

 ؛ف: السنة دوالر أمريت: 50 000متابعة منح بدل تمثيل قيمتو  - 2

االشتراك ف: خطط التأمين والعالج والمعاش والتقاعد وغيرىا من حق رئيس الصندوق أيضًا  منح - 3
 ولة بمخصصات الرئيس؛الخطط الت: قد ُيحدثيا الصندوق لموظفيو وال تتون مشم

 وفقا للشروط التالية: ترتيبات الستن لرئيس الصندوقبتوفير الصندوق قيام  - 4

سيستمر الصندوق، مع إيالء العناية الواجبة لمضامين تتلفة مظاىر األمن، بتوفير ستن  )أ(
)د( أدناه. ويجب أال 4)ب( إلى 4مالئم لرئيس الصندوق شريطة تطبيق الفقرات الفرعية 

يورو. وسوف يطبق ىذا  180 000جاوز التتاليف السنوية لستن رئيس الصندوق مبلغ تت
السقف على النفقات المتتبدة على مدار سنة تاملة بحيث يتم حساب الحصة النسبية منيا 
ف: حال لم يشغل رئيس الصندوق منصبو لفترة سنة تاملة. وسيتم إعداد تشف بنفقات 

قبل نياية تل عام، بحيث يتمتن الصندوق من أن يسترد الستن المتتررة سنويا ومراجعتو 
من رئيس الصندوق أية مبالغ يتقرر أنيا قد تجاوزت السقف الموضوع، أو أنيا غير مؤىلة 

 للتسديد من قبل الصندوق.

تتضمن تتاليف الستن المتتررة الت: سيسددىا الصندوق، والت: ستحسب تنفقات خاضعة  )ب(
للسقف الموضوع، اإليجار ورسوم الخدمة/الرسوم المصرفية ذات الصلة؛ والمرافق؛ ومعدات 
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صالحيا؛ وصيانة المنزل واألراض: المحيطة بو وغيرىا  ووسائل االتصاالت؛ وصيانتيا وا 
 ة.من النفقات ذات الصل

سيتحمل الصندوق تتاليف األمن المتتررة، شرط ترخيصيا تما ىو ضروري وفقا لدائرة  )ج( 
السالمة واألمن ف: األمم المتحدة؛ ولن تخضع ىذه التتلفة للسقف المحدد. أما تتاليف 
المتالمات الياتفية الرسمية فسيسددىا الصندوق ولن تحسب ضمن السقف الموضوع، ف: 

دوق نفقات المتالمات الياتفية الشخصية. وف: حال تان من حين سيسدد رئيس الصن
الصعب الفصل بين تتاليف المتالمات الياتفية الشخصية والرسمية، سيتم تقسيم التتلفة 

 بالتساوي بين رئيس الصندوق والصندوق.

سيغط: الصندوق التتاليف المعقولة والضرورية لمرة واحدة المتعلقة بشراء وترتيب المعدات  )د(
عادة تأثيث ستن رئيس الصندوق وتزويده بما يلزم، وسوف يتم تحميل مثل ىذه النفقات و  ا 

وخصميا، إما من السقف المحدد للسنة األولى لشغل رئيس الصندوق لمنصبو، أو على 
شتل أقساط متساوية على السقوف لتل سنة من سنوات شغلو لمنصبو. وسيسدد الصندوق 

 فقط وف: بداية شغل رئيس الصندوق لمنصبو.تتاليف الترتيب ىذه لمرة واحدة 

أعاله على الشخص  4إلى  1ينطبق المرتب، والبدالت، واالستحقاقات األخرى المحددة ف: الفقرات  - 5
 والثالثين لمجلس المحافظين. السادسة الذي سينتخب رئيسا للصندوق ف: الدورة 
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 13-/د175القرار 

 تعيين رئيس الصندوق

 صندوق،إن مجمس محافظي ال

 ؛2013يناير/تانون الثان:  16المؤرخة ف:  GC 36/L.4باالقتراح الخاص بتعيين الرئيس والوارد ف: الوثيقة  عمال

تعيين السيد تانايو فيلتس نوانزي من جميورية نيجيريا االتحادية رئيسا للصندوق لمدة أربع سنوات اعتبارا من  قرر،
 من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية. 6أ( من المادة )8، وذلك عمال بالبند 2013أبريل/نيسان  1
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 63-/د173القرار 

 الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق
 إن مجمس المحافظين،

للوائح الخاصة بتسيير من ا 3-3اتفاقية إنشاء الصندوق، والبند  من 3)أ( من المادة 1إذ يأخذ بعين االعتبار البند 
 من النظام الداخل: لمجلس المحافظين؛ 13أعمال الصندوق، والمادة 

التقرير الخاص ب "الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق" الوارد وبعد النظر في 
 ؛GC 36/L.5ف: الوثيقة 

ذ يأخذ بعين االعتبار   س التنفيذي ف: دورتو السابعة بعد المائة بيذا الخصوص؛التوصية الت: رفعيا المجلوا 

 ف: ضمان بقاء الصندوق ف: واجية الممارسة الدولية الجيدة؛ ورغبة منو

 على الممارسة الحالية المطبقة المتعلقة بالعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق؛يصادق 

 ن وقت آلخر، تما ىو مالئم.قيام متتب مجلس المحافظين باستعراض ىذه العملية م ويقترح
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 63-/د177القرار 

 3116العادية والرأسمالية لمصندوق لعام  ة اإلدارية التي تضم الميزانيتينالميزاني
 3116وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

ئح المالية وامن الل الئحة السادسةمن اتفاقية إنشاء الصندوق وال 3 من المادة 31البند  إذ يضع في اعتباره
 للصندوق؛ 

ذ يالحظ  ووافق  3131الصندوق لعام  عملأن المجلس التنفيذي قد استعرض ف: دورتو السابعة بعد المائة برنامج وا 
ف من برنامج مليون دوالر أمريت:( الذي يتأل 3 133مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 313عليو عند مستوى 

مليون دوالر أمريت:( وبرنامج إجمال: للِمنح بمبلغ  3 112مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 311إقراض: قيمتو 
 مليون دوالر أمريت:؛  71

المقترحتين ف: استعراض الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الميزانيتين العادية والرأسمالية وبعد النظر 
 ؛3131وميزانية متتب التقييم المستقل ف: الصندوق لعام  3131م للصندوق لعا

مليون  311.31بمبلغ  3131العادية للصندوق لعام الميزانية أواًل اإلدارية الت: تتألف من: على الميزانية يوافق 
 من، وثالثًا مليون دوالر أمريت: 1.2بمبلغ  3131الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام  مندوالر أمريت:، وثانيًا 

مليون دوالر أمريت:، تما وردت ثالثتيا ف:  3.13بمبلغ  3131ميزانية متتب التقييم المستقل ف: الصندوق لعام 
 ؛يورو لتل دوالر أمريت: واحد 1.23والمحددة على أساس سعر صرف قدره  GC 36/L.8/Rev.1الوثيقة 

مقابل سعر صرف اليورو المستخدم ف:  3131أنو ف: حال تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريت: ف: عام  يقرر
حساب الميزانية، يعدَّل مجموع متافئ الدوالر األمريت: للنفقات باليورو ف: الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر 

 وسعر الصرف المستخدم ف: حساب الميزانية. 3131الصرف الفعل: ف: عام 
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 13-/د178القرار 

 سياسات اإلقراض ومعاييره استعراض
 الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية مجمس محافظي إن

، الذي قرر فيو، بناء على اقتراح من رئيس الصندوق، أن يرفع المجلس 33-/د109القرار  يستذترإذ  
التنفيذي إلى الدورة الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين سياسات اإلقراض ومعاييره المنقحة الت: ستأخذ 

 ،1119ت الت: طرأت منذ آخر مراجعة لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عام بعين االعتبار تل التطورا
 وستبين بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة للسياسات والمعايير المطبقة على التمويل الذي يقدمو الصندوق؛

سياسات اإلقراض ومعاييره المقترحة لتمويل الصندوق الت: رفعيا إليو المجلس التنفيذي  وبعد أن استعرض
 ؛GC 36/L.9ا ى: واردة ف: الوثيقة تم

بمفعول سياسات اإلقراض ومعاييره الخاصة بالتمويل الذي يقدمو الصندوق، والت: ستدخل حيز النفاذ  يتبنى
 ؛فوري

يتلف رئيس الصندوق باإلبقاء على نص مجمع من السياسات والمبادئ التوجييية الت: تبناىا المجلس  
 لت: تم تبنييا بموجب ىذا القرار.مويل الصندوق االتنفيذي عمال بسياسات ومعايير ت

 


