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الق اررات التي تبناها مجلس المحافظين في دورته األربعين
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تبنى مجلس المحافظين ف :دورته األربعين القرارين /192د 40-و/193د 40-يوم  14فبراير/شباط
والق اررات /194د 40-و/195د 40-و/196د 40-و/197د 40-ف 15 :فبراير/شباط

-2

وسيتم إرسال الق اررات للعلم لجميع الدول األعضاء ف :الصندوق.

1

.2017

،2017
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القرار /192د40-
مخصصات رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
إذ يأخذ في االعتبار البند  )1(6من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق الت :تنص ،ضمن جملة أمور ،على
أن يحدد مرتب رئيس الصندوق وبدالته واستحقاقاته األخرى بقرار من مجلس المحافظين؛

واذ يشير إلى الق ارر /191د ،39-الذي اعتمده مجلس المحافظين ف 17 :فبراير/شباط  ،2016الذي تشتلت بموجبه
لجنة الستعراض المخصصات الشاملة لرئيس الصندوق وشروط التعيين األخرى ،بما ف :ذلك استنتاجات دراسة

أجريت بشأن توفر ستن مناسب لرئيس الصندوق وأسعاره ف :روما.
واذ الحظ ونظر ف :تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق الوارد ف :الوثيقة  GC 40/L.3وتوصيات المجلس
التنفيذي بهذا الشأن؛

يقرر ما يلي:
-1

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

-2

متابعة منح بدل تمثيل قيمته  50 000دوالر أمريت :ف :السنة؛

-3

منح رئيس الصندوق أيضا حق االشتراك ف :خطط التأمين والعالج والمعاش والتقاعد وغيرها من الخطط
الت :قد ُيحدثها الصندوق لموظفيه وال تتون مشمولة بمخصصات الرئيس؛

-4

قيام الصندوق بتوفير ترتيبات الستن لرئيس الصندوق وفقا للشروط التالية:
(أ)

سيستمر الصندوق ،مع إيالء العناية الواجبة لمضامين تتلفة مظاهر األمن ،بتوفير ستن مالئم
لرئيس الصندوق شريطة تطبيق الفقرات الفرعية (4ب) إلى (4ه) أدناه .ويجب أال تتجاوز التتاليف
السنوية لستن رئيس الصندوق مبلغ  180 000يورو .ويتواءم هذا السقف مع ما يطبق على المدير
العام لمنظمة األغذية والزراعية وسوف يطبق هذا السقف على النفقات المتتبدة على مدار سنة
تاملة بحيث يتم حساب الحصة النسبية منها ف :حال لم يشغل رئيس الصندوق منصبه لفترة سنة

تاملة .وسيتم إعداد تشف بنفقات الستن المتتررة سنويا وم ارجعته قبل نهاية تل عام ،بحيث يتمتن
الصندوق من أن يسترد من رئيس الصندوق أية مبالغ يتقرر أنها قد تجاوزت السقف الموضوع ،أو
أنها غير مؤهلة للتسديد من قبل الصندوق.
(ب)

تتضمن تتاليف الستن المتتررة الت :سيسددها الصندوق ،والت :ستحسب تنفقات خاضعة للسقف

الموضوع ،اإليجار ورسوم الخدمة/الرسوم المصرفية ذات الصلة؛ والمرافق؛ ومعدات ووسائل
االتصاالت؛ وصيانتها واصالحها؛ وصيانة الستن واألراض :المحيطة به وغيرها من النفقات ذات
الصلة.
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(ج)

سيتحمل الصندوق تتاليف األمن ،شرط ترخيصها تما هو ضروري وفقا لدائرة السالمة واألمن ف:
األمم المتحدة؛ وستخضع هذه التتلفة للسقف المحدد .وقد يغدو من الضروري التطرق إلى أية
تغيرات سلبية ف :األوضاع مما قد يتون له تأثير على أمن الرئيس ،وبالتال :تتبد نفقات إضافية
لضمان أمن ستن الرئيس تما تنص دائرة السالمة واألمن لألمم المتحدة على ضرورته .وستبذل

اإلدارة جميع الجهود الضرورية الحتواء مثل هذه التتاليف ضمن السقف ،وان لم تتمتن من ذلك،
سوف يقوم المجلس التنفيذي بعد استعراض تقوم به لجنة مراجعة الحسابات بإبالغ مجلس
المحافظين عن مثل هذه النفقات اإلضافية والخروج بتوصيات ينظر فيها المجلس.

(د)

أما تتاليف المتالمات الهاتفية الرسمية فسيسددها الصندوق ولن تحسب ضمن السقف الموضوع ،ف:
حين سيسدد رئيس الصندوق نفقات المتالمات الهاتفية الشخصية .وف :حال تان من الصعب
الفصل بين تتاليف المتالمات الهاتفية الشخصية والرسمية ،سيتم تقسيم التتلفة بالتساوي بين رئيس
الصندوق والصندوق.

(ه)

سيغط :الصندوق النفقات الضرورية والمعقولة لمرة واحدة المتعلقة بشراء وترتيب المعدات واعادة
تجديد ستن الرئيس وتزويده بما يلزم .وسيتم احتساب هذه النفقات إما ضمن السقف المحدد للسنة
األولى من شغل الرئيس لمنصبه ،أو على دفعات متساوية ضمن السقف المحدد لتل عام .وسيسدد
الصندوق مثل هذه التتاليف لمرة واحدة فقط وف :بداية شغل رئيس الصندوق لمنصبه.

-5

ينطبق المرتب ،والبدالت ،واالستحقاقات األخرى المحددة ف :الفقرات  1إلى  4أعاله على الشخص الذي

سينتخب رئيسا للصندوق ف :الدورة األربعين لمجلس المحافظين.
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القرار /193د40-
تعيين رئيس الصندوق
إن مجلس محافظي الصندوق،
عمال باالقتراح الخاص بتعيين الرئيس والوارد ف :الوثيقة  GC 40/L.4المؤرخة ف 22 :ديسمبر/تانون األول 2016؛
قرر ،تعيين السيد جيلبير فوسون أنغبو ،من جمهورية توغو ،رئيسا للصندوق لمدة أربع سنوات اعتبا ار من
 1أبريل/نيسان  ،2017وذلك عمال بالبند (8أ) من المادة  6من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول :للتنمية الزراعية.
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القرار /194د40-
الموافقة على توصيات مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير
إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
إذ يأخذ بعين الحسبان النتائج المنبثقة عن التقييم المؤسس :لتجديدات موارد الصندوق؛
واذ يستذكر تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق وانشاء مجموعة العمل المعنية بقضايا
التسيير ف :الصندوق ) (GC 38/L.4/Rev.1التُ :عرضت على الدورة الثامنة والثالثين لمجلس المحافظين؛

واذ يستذكر أيضا أن مجلس المحافظين قد أوتل إلى مجموعة العمل هذه ما يل::
"(أ)

استعراض وتقييم التوصيات المتعلقة بالتسيير الناشئة عن التقييم المؤسس :لتجديدات موارد الصندوق ،ال
سيما فيما يتعلق بهيتل نظام القوائم ف :الصندوق ومدى مالءمته وأهميته .وسوف تستعرض هذه
المجموعة ،وتقدر ،التبعات واألثر المحتمل ألي تغيير على نظام القوائم أو على تمثيل الدول األعضاء؛

(ب) استعراض وتقييم ترتيبة وتمثيل هيئات المشاورات الخاصة بتجديدات الموارد وطول دورات تجديد الموارد
ف :التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعده؛
(ج) تقديم مقترحات بشأن (أ) و(ب) أعاله لينظر فيها المجلس التنفيذي بغرض عرضها على مجلس
المحافظين ،حسب االقتضاء".
واذ يأخذ بعين االعتبار تقرير مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف :الصندوق الوارد ف :الوثيقة

GC 40/L.9

وتوصية المجلس التنفيذي ][EB 2016/119/R.39/Rev.2؛

يقرر ما يلي:
-1

تبنى التعاريف التالية تخطوط توجيهية للدول األعضاء ف :القوائم الثالث للبلدان األعضاء ف :الصندوق:
القائمة ألف

تضم هذه القائمة فقط الدول األعضاء المساهمة ف :موارد الصندوق ،والت :تعلن بنفسها عن عدم أهليتها

لتلق :تمويل الصندوق وخدماته ،تما أنها ليست مؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية بموجب
تعريفات منظمة التنمية والتعاون ف :الميدان االقتصادي.
القائمة باء

تضم هذه القائمة فقط الدول األعضاء الت :ه :عضوة ف :منظمة البلدان المصدرة للنفط (األوبك)
والمساهمة ف :موارد الصندوق؛ وبعضها قد يتون مؤهال أيضا لتلق :تمويل الصندوق وخدماته.
القائمة جيم
وتضم هذه القائمة فقط الدول األعضاء الت :ه :من "البلدان النامية" والت :لم تعلن بنفسها عن عدم
أهليتها لتلق :تمويل الصندوق وخدماته ،ويمتن أن يتون العديد منها أيضا مساهما ف :موارد الصندوق.

-2

التوصية بأن تنضم تل دولة عضو ف :الصندوق ،أو تنتقل إلى ،القائمة الت :يطابق تعريفها على أمثل وجه
الخصائص اإلفرادية لهذه الدولة ،بما يتماشى مع اإلجراءات المنصوص عليها ف :المادة ( 3أ) من الجدول
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الثان :من اتفاقية إنشاء الصندوق؛ ومن المفهوم أن األمر متروك لتل دولة عضو لتقرر فيما لو تانت
ترغب ف :االستفادة من هذا الخيار.
-3

اإلبقاء على دورة تجديد الموارد لمدة ثالث سنوات ،واالستمرار بمناقشة القضية مع المؤسسات المالية الدولية

-4

تنقيح صيغة وهيتلية اجتماعات هيئات المشاورات الخاصة بتجديدات الموارد ،بهدف ضمان فعالية أعظم

األخرى ف :المستقبل ،لضمان المواءمة وتعظيم فرص الشراتة.
وتفاءة تتاليفية أتبر من خالل ما يل::
() 1

إعداد جداول األعمال من خالل مشاورات مفتوحة بين الدول األعضاء وادارة الصندوق ،لتحديد

() 2

الحد من عدد االجتماعات خالل مشاورات تجديدات الموارد؛

() 3

الحد من عدد وطول الوثائق الخاصة بمشاورات تجديدات الموارد؛

() 4

استخدام المنصات الرقمية ف :الصندوق لتعزيز الحوار المفتوح بين إدارة الصندوق ودوله

القضايا ذات األولوية؛

األعضاء.
-5

تحويل أربعة من مقاعد هيئات المشاورات ،من القائمة ألف ومن القائمة باء للقائمة جيم لصالح البلدان
منخفضة الدخل ،والمساهمين المحتملين أو الرئيسيين بهدف تشجيع مثل هذه الدول األعضاء على
المساهمة ف :موارد الصندوق ،على أن يتون هذا التحويل نافذا ف :سياق مشاورات التجديد الحادي عشر.

-6

طلب إجراء تقدير من جانب األمانة لعدد مقاعد المجلس على ضوء أية انتقاالت قد تطرأ ،وما ينشأ عنها

من قوة تصويت لتل قائمة ،وعرض هذا التقدير على األعضاء الستعراضه قبل بداية مشاورات التجديد
الثان :عشر لموارد الصندوق من أجل مزيد من النقاش ف :ذلك الوقت.
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القرار /195د40-
إنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
إذ يشير إلى البند  3من المادة  4من اتفاقية إنشاء الصندوق ،الت :تنص على أنه ضمانا الستمرار عمليات
الصندوق ،يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية تفاية الموارد المتاحة للصندوق؛

حددها قرار مجلس المحافظين
أن الفترة المشمولة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق والتي ّ
واذ يشير كذلك إلى ّ
/186د 38-سوف تنتهي في  31ديسمبر/كانون األول 2018؛
وقد نظر في بيان رئيس الصندوق بشأن الحاجـة إلى استعراض مـدى كفايـة الموارد المتاحـة للصندوق والوثيقة
 GC 40/L.6/Rev.2بشأنها؛

واذ نظر أيضا في الحاجة إلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق؛
واذ يأخذ علما بتقرير مجموعة العمل المعنية بالتسيير ،وبتوصيتها بشأن تمثيل أعضاء القائمة جيم ف :مشاورات
تجديد الموارد ،وموافقة مجلس المحافظين على تلك التوصية ف :دورته األربعين؛

يقرر ما يلي:

-1

تُنشأ هيئة مشاورات خاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ("هيئة المشاورات") الستعراض مدى
كفاية موارد الصندوق ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس المحافظين .واستنادا إلى الخبرات المواتية باالستعانة
برئيس خارجي خالل مشاورات التجديدين التاسع و العاشر للموارد ،وبغية ضمان االستم اررية نظ ار النتخاب

رئيس

جديد

للصندوق

في

فبراير/شباط

،2017

أوصى

المجلس

التنفيذي

باختيار

السيد  ،Johannes Linnترئيس لهيئة المشاورات .وترد مهام رئيس هيئة المشاورات في ملحق هذا القرار.
-2

تعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات في  17-16فبراير/شباط

-3

تتألف هيئة المشاورات من جميع الدول األعضاء في القائمتين ألف وباء شريطة أن تقدم أربع دول أعضاء

.2017

مقاعدها في هيئة مشاورات تجديد الموارد لصالح أربعة من البلدان منخفضة الدخل والمساهمين الرئيسيين أو

المحتملين من القائمة جيم؛ وأن تتألف هيئة المشاورات أيضاً من  22دولة عضواً من القائمة جيم (بما يشمل

مقاعد هيئة مشاورات تجديد الموارد األربعة المقدمة من القائمتين ألف وباء) يعينها أعضاء القائمة جيم
ويبلغ بها رئيس الصندوق في موعد أقصاه  14فبراير/شباط  .2017ويجوز لهيئة المشاورات أن تدعو بعدئذ
ما تشاء من بين الدول األعضاء األخرى للمشاركة في هيئة المشاورات تيسي اًر لمداوالتها.
-4

تقدم هيئة المشاورات تقري اًر عن نتائج مداوالتها ،وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن ،إلى مجلس
ّ
المحافظين في دورته الحادية واألربعين ،وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر ،بغية اعتماد ما هو مناسب
من ق اررات.

-5

يطلب من رئيس الصندوق إحاطة المجلس التنفيذي علماً بسير مداوالت هيئة المشاورات.
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-6

يطلب من رئيس الصندوق وموظفيه تقديم ما يلزم من مساعدة لهيئة المشاورات لتمكينها من أداء مهامها
بفعالية وكفاءة.
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ملحق بالقرار

/195د40-

مهام رئيس هيئة المشاورات
على الرئيس في ظل سلطة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق القيام بما يلي:
(أ)

أن يعمل مع رئيس الصندوق وموظفيه في اإلعداد لالجتماعات أو المفاوضات لضمان عرض

(ب)

ترأس االجتماعات الرسمية للهيئة؛

(ج)

أن يجمل المناقشات ،بدعم من األمانة ،وأن يعد موجز رئيس الهيئة عن كل اجتماع على أن يعكس

القضايا بفعالية.

هذا الموجز بدقة واحكام حالة المفاوضات؛
( د)

أن يضمن التزام التقرير النهائي لهيئة المشاورات وتوصياتها باختصاصات هيئة المشاورات ،كما هي

(ه)

أن يشرف على كل جوانب اجتماعات الهيئة ،ومناقشاتها ،ومداوالتها؛

(و)

أن يستعرض ويعلق بشكل نقدي على مسودات الوثائق والتقارير المعدة لكل دورة من دورات الهيئة،

(ز)

واردة في القرار الحالي؛

وأن يضمن ضبط الجودة العالية والتماسك االستراتيجي؛

أن يقود وييسر المناقشات ،والمفاوضات ،بين الدول األعضاء ،وبين إدارة الصندوق ودوله األعضاء
للتوصل إلى التوافق الالزم لتحقيق نتائج ناجحة في استعراض مدى كفاية موارد الصندوق.

9

GC 40/Resolutions/Rev.1

القرار /196د40-
الميزانية اإلدارية التي تتألف من الميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام  ،2017وميزانية

مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 2017
إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

إذ يضع في اعتباره البند  10من المادة  6من اتفاقية إنشاء الصندوق والمادة  6من الالئحة المالية للصندوق؛
واذ يالحظ أن المجلس التنفيذي قد استعرض ف :دورته التاسعة عشرة بعد المائة برنامج عمل الصندوق لعام

2017

ووافق عليه عند مستوى  1 079مليون وحدة حقوق سحب خاصة ( 1 500مليون دوالر أمريت ،):والذي يتألف من

برنامج إقراض :قيمته  1 041مليون وحدة حقوق سحب خاصة ( 1 447مليون دوالر أمريت ):وبرنامج إجمال:
ِ
للمنح بمبلغ  53مليون دوالر أمريت:؛
واذ يالحظ أيضا أن المجلس التنفيذي قد استعرض ف :دورته التاسعة عشرة بعد المائة مخصص النفقات الخاصة
لعملية التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق البالغ  1.04مليون دوالر أمريت ،:ووافق عليه؛

وبعد النظر ف :استعراض الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الميزانيتين العادية والرأسمالية
للصندوق لعام  2017وميزانية متتب التقييم المستقل ف :الصندوق لعام 2017؛

يوافق على الميزانية اإلدارية الت :تتألف من :أوال ،من الميزانية العادية للصندوق لعام  2017بمبلغ  149.42مليون
دوالر أمريت:؛ وثانيا ،من الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام  2017بمبلغ  2.4مليون دوالر أمريت:؛ وثالثا ،من
ميزانية متتب التقييم المستقل ف :الصندوق لعام  2017بمبلغ  5.73مليون دوالر أمريت ،:تما وردت ثالثتها ف:
الوثيقة  ،GC 40/L.8والمحددة على أساس سعر صرف قدره  0.897يورو لتل دوالر أمريت :واحد.
يقرر أنه ف :حال تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريت :ف :عام  2017مقابل سعر صرف اليورو المستخدم ف:

حساب الميزانيةَّ ،
يعدل مجموع متافئ الدوالر األمريت :للنفقات باليورو ف :الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر
الصرف الفعل :ف :عام  2017وسعر الصرف المستخدم ف :حساب الميزانية.
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القرار /197د40-
مقرح لتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى التعيينات المستقبلية لرئيس

الصندوق

إن مجلس المحافظين،
إذ يأخذ بعين االعتبار البند (8أ) من المادة  6من اتفاقية إنشاء الصندوق ،والبند  2-6من اللوائح الخاصة بتسيير
أعمال الصندوق ،والمادة  41من النظام الداخل :لمجلس المحافظين؛

واذ يستذكر القرار رقم /176د 36-ومصادقة مجلس المحافظين على الممارسة الجيدة المطبقة ف :العملية المؤدية

إلى تعيين رئيس الصندوق واقتراح استعراض هذه الممارسة من قبل مجلس المحافظين من وقت آلخر تما هو

مالئم؛
ومع األخذ بعين االعتبار التوصية الت :رفعها المجلس التنفيذي ف :دورته السابعة عشرة بعد المائة بهذا
الخصوص؛

وحيث أنه نظر أيضا ف :المقترح الخاص "بتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف :العملية المؤدية إلى التعيينات
المستقبلية لرئيس الصندوق" الواردة ف :الوثيقة

GC 40/L.10؛

قرر الطلب من متتب مجلس المحافظين استعراض الممارسة الجيدة المطبقة ف :العملية المؤدية إلى تعيين رئيس

الصندوق والخروج بمقترحات بهدف تعزيز هذه الممارسة الت :ستطبق على التعيينات المستقبلية .وسوف يرفع

المتتب تقري ار عن نتائج هذا االستعراض أو أي توصيات خاصة به إلى المجلس التنفيذي ف :ديسمبر/تانون األول

 2017لعرضها على مجلس المحافظين ف :دورته الحادية واألربعين ف :فبراير/شباط  2018لتبنيها.
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