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 توصية بالموافقة

 .مخصصات رئيس الصندوقالقرار المرفق طيه بشأن مشروع  إلى اعتمادمدعو  مجلس المحافظين

 المقدمة - أوال

يُحدَّد ”على جملة أمور منها أن  6بندها من  1الفقرة تنّص اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق في  -1

حق االشتراك في  أيضا  مرتّب الرئيس وعالواته ومستحقاته األخرى بقرار من مجلس المحافظين. وله 

وغيرها من الخطط التي قد يُحدثها الصندوق لموظفيه والمعاش والتقاعد  الطبي مخططات التأمين والعالج

 “.رئيس الصندوقوال تكون مشمولة بمخصصات 

بوصفه الجهة الوحيدة المخولة صالحية تحديد مكافآت رئيس الصندوق وفقا  –مجلس المحافظين  واعتمد -2

في دورته األولى في  – الدولي للتنمية الزراعية ( من اتفاقية إنشاء الصندوق6)-)ج(2-6للمادة 

المرتب الصافي لرئيس الصندوق وبدل الذي حدد بموجبه  ،77/5، القرار 1977ديسمبر/كانون األول 

لألمم المتحدة في روما، ة يالمرجعاألخرى على قدم المساواة مع ما هو قائم في الوكالة  قاتهواستحقاالتمثيل 

 .لألمم المتحدة وهي منظمة األغذية والزراعة

يناير/كانون الثاني  فيفي دورته السابعة عشرة  17-د/82رقم القرار  اعتمد مجلس المحافظين الحقاو -3

في  32-د/152 ، والقرار2001عة والعشرين في فبراير/شباط في دورته الراب 24-د/121، والقرار 1994

في فبراير/شباط  40-د/192، والقرار 2013في فبراير/شباط  36-د/174والقرار  ،2009فبراير/شباط 

ينهم في تلك يتم تع والعالوات واالستحقاقات لرؤساء الصندوق الذين اتمرتبال محددا بموجبها 2017

 .الدورات

مجلس المحافظين في اعتمد  ،GC 43/L.7المجلس التنفيذي الواردة في الوثيقة وبعد االطالع على توصية  -4

 الذي قرر فيه ما يلي: 43-د/214القرار ، 2020فبراير/شباط التي عقدت في األربعين الثالثة ودورته 

الصندوق إعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق الستعراض مجمل مخصصات رئيس أ( )”

وشروط تعيينه. وسوف تعرض اللجنة على الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين، من خالل 

 بهذا الشأن مع مشروع قرار عن هذا الموضوع كي يتبناه مجلس المحافظين؛ المجلس التنفيذي، تقريرا  

مة باء، وثالثة من ستتألف اللجنة من تسعة محافظين )أربعة من القائمة ألف، واثنين من القائ)ب( 

من  2-15بل رئيس المجلس بما يتماشى مع المادة القائمة جيم( أو من يمثلهم ممن قد تتم تسميتهم من ق  

 النظام الداخلي لمجلس المحافظين؛

 “.د اللجنة بموظفين متخصصين لتوفير المساندة والمشورة لها حسبما تقتضي الحاجةستزوَّ )ج( 

 تشكيلة اللجنة – ثانيا

يرلندا وهولندا من وآألمانيا وقبرص  :لجنة مخصصات رئيس الصندوقفيما يلي األعضاء الذين تتألف منهم  -5

أنغوال والبرازيل والمملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويال البوليفارية من القائمة باء؛ والقائمة ألف؛ 

 والهند من القائمة جيم.

وانتخبت اللجنة في . سبتمبر/أيلول 4، ويونيو/حزيران 15ريخ : بتا2020عام في  واجتمعت اللجنة مرتين -6
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 الهند رئيسا لها.اجتماعها األول 

 التقرير - ثالثا

لة عن  زودترئيس الصندوق،  مخصصاتُمجمل استعراض  علىللمساعدة  -7 األمانة اللجنة بمعلومات مفصَّ

الرؤساء التنفيذيين للوكاالت التي تتخذ  لمخصصاتتحليل مقارن باالستحقاقات الحالية لرئيس الصندوق و

  االستنتاجات التالية:باللجنة  خرجتالمعلومات المقدمة،  في بعناية النظرمن روما مقرا  لها. وبعد 

 المرتب -ألف

لألمم  ته على قدم المساواة مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةايُحدَّد مرتب رئيس الصندوق وعالو -8

أن من المالئم االستمرار في ربط مرتب  إلىاللجنة  وخلصتومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  المتحدة

وهذا الربط هو األساس الذي . لألمم المتحدة األغذية والزراعةرئيس الصندوق بمرتب المدير العام لمنظمة 

تب محدَّد في مستوى يدعم وترى اللجنة أن المر ،1977مرتب رئيس الصندوق منذ عام  تحديد يستند إليه

 ت والخبرة التي يتطلبها الصندوق.يتمتع بالمؤهالرئيس بفعالية تعيين 

 بدل التمثيل – باء

وهو مبلغ ثابت دوالر أمريكي(،  50 000ظرت اللجنة في مبلغ بدل التمثيل المخصص لرئيس الصندوق )ن -9

، يتلقاه المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ما ، ويعادلال يدخل في حساب المعاش التقاعدي

 وأنه ينبغي اإلبقاء، مالئمخلصت اللجنة إلى أن المبلغ الحالي . ووالمدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 .وبرنامج األغذية العالميلألمم المتحدة في الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة  البدالتعلى الربط بين 

 المزايا - جيم

االشتراك في  ...”من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق يحق للرئيس  6البند  من 1الفقرة  بموجب -10

وغيرها من الخطط التي قد يُحدثها الصندوق لموظفيه والمعاش والتقاعد  الطبي مخططات التأمين والعالج

تغطية  الحصول على بالتالي لرئيس الصندوق ويحق. “رئيس الصندوقوال تكون مشمولة بمخصصات 

 يوما  إجازة سنوية 30وواالستفادة منها في جميع أنحاء العالم؛  ،والبصررعاية األسنان  ة، بما يشملطبي

شهرا ، منها تسعة  18بما مجموعه  في الشهر؛ وإجازة مرضية يوم 2.5 بواقعكل سنة عن  تراكمية مستحقة

بدون شهادة إجازة شخصية غير تراكمية /أيام إجازة مرضية 7وأشهر بأجر كامل وتسعة أشهر بنصف أجر؛ 

نحة تعليم ل؛ وإجازة شهرا   12 عن كلطبية  زيارة الوطن كل سنتين لنفسه وألفراد أسرته المؤهلين؛ وم 

. واالستقرارالثانوية والجامعية؛ ونفقات السفر واالنتقال والشحن االبتدائية و الدراسة المنتظمين فياألطفال 

 في مخطط المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة. المشاركةأيضا   لهويجوز 

 .لرئيس الصندوق اإلجمالية حزمة المزاياأنه ينبغي اإلبقاء على وترى اللجنة  -11

 السكن واألمن -دال

قدَّمت األمانة إلى اللجنة استعراضا  وتحليال  تناولت فيه اتجاهات أسعار اإليجارات وتكاليف المرافق خالل  -12

السنتين أو السنوات الثالث الماضية. وفي ضوء المعلومات المقدمة، خلصت اللجنة إلى أن الحد األقصى 

سكن رئيس الصندوق مالصندوق إليجار  يورو سنويا  لمجموع النفقات التي يتحملها 180 000المحدَّد بمبلغ 

مالئم وينبغي ( 40-د/192)القرار  2016ظين في عام وغيره من تكاليف السكن حسب ما قرره مجلس المحاف

للمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة، يشمل النفقات  ما هو قائمأيضا  مع  يتفقالذي  السقفاإلبقاء عليه. وهذا 
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عة تناسبيا  عند اللزوم. ويشمل هذا ة المتكبدة خالل سنة تقويمي ما يرتبط بذلك من تكاليف اإليجار و السقفموزَّ

رسوم مصرفية/خدمات؛ والمرافق؛ والتأمين؛ وتركيب معدات االتصاالت الضرورية؛ والتكاليف المرتبطة 

 السقفمل ذات الصلة. ويش وسائر النفقاتواألرض المحيطة به بتوفير أعمال الصيانة واإلصالحات للمنزل 

سكن وتزويده بما الم تجهيزتركيب المعدات وإعادة بأيضا  نفقات غير متكررة يتكبدها الصندوق فيما يتصل 

من كل سنة عن البنود الفردية أو الخدمات المقدمة في إطار هذه النفقات غير المتكررة  وتخصم تكاليف. يلزم

أو على  منصبه هالسقف المحدد للسنة األولى لشغلمن  مارس/آذار( -)أبريل/نيسان  مدة والية الرئيسسنوات 

 . لكل سنة من سنوات شغله منصبهالمحددة السقوف  منشكل أقساط متساوية 

ترتيباته الحالية التي تنص على أن المنظمة هي من  اإلبقاء علىأن على الصندوق  إلىأيضا  اللجنة  وخلصت -13

يملك عقد إيجار سكن رئيس الصندوق، وبالتالي فهي مسؤولة إداريا عن رسوم الخدمة والمرافق واإلصالحات 

والصيانة. ومن شأن إبقاء الصندوق على سلطة اإليجار أن يعطيه سيطرة أكبر على مستوى وتكاليف السكن، 

 الرسمية. المسؤولياتتركيزه/تركيزها على من مما ييسر  ،إدارة هذه التكاليفمن رئيس الصندوق  ويريح

وكانت لجنة مخصصات رئيس الصندوق السابقة قد خلصت إلى ضرورة إدراج تكاليف األمن، على النحو  -14

ق يورو المتعل 180 000السنوي البالغ  السقفالمعتمد من إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، في 

. وتم إعداد مخاطر شاغل المنصببتكاليف السكن. وتم إبالغ اللجنة بأن تكاليف األمن مرتبطة مباشرة ببيان 

بالتعاون مع إدارة األمم المتحدة و بإسهام من حكومة البلد المضيف بيان المخاطر الخاص برئيس الصندوق

 ستتولىالتي  وحدة األمن في الصندوقيطاليا، وإل الشؤون األمنيةمستشاري  ورئيسواألمن  ةلشؤون السالم

مع مراعاة التعرض  -غل المنصب اإجراء تقييم للمخاطر األمنية الشخصية باالستناد إلى الملف األمني لش

السكن نفسه، وكذلك  اختيارللتهديدات والتاريخ السابق، وما إلى ذلك. وقد يكون من الضروري أيضا  عند 

ر الحماية المشدَّدة، إيالء المراعاة أيضا  لألشخاص الذين يعتقد أنهم عرضة التكاليف اإلضافية المتصلة بتدابي

موقعه  الذي يتوقف علىالمسكن خاضعا  لتقييم أمن أماكن اإلقامة لمخاطر أعلى. وباإلضافة إلى ذلك، سيكون 

لواجب تنفيذها والتي ويشمل تقييم أمن أماكن اإلقامة في إيطاليا قائمة بالتدابير األمنية اإللزامية االجغرافي. 

بتأكيد النهج الحالي ومواصلة االعتبار، أوصت بانتظام للتحقق من االمتثال لها. واللجنة إذ تضع ذلك في  تقيّم

 يورو.000 180 إدراج تكاليف األمن في السقف السنوي لتكاليف السكن البالغة 

 االتصاالت -هاء 

المحدَّد لنفقات ف السقالهاتفية الرسمية وعدم احتسابها ضمن  مكالماتتكلفة ال مواصلة سدادإلى اللجنة خلصت  -15

ل رئيس الصندوق نفقات ال   الهاتفية الشخصية. مكالماتالسكن، بينما سيتحمَّ

 مالحظات ختامية – رابعا

 أعربت اللجنة عن تقديرها لألمانة على ما قدمته من دعم. -16
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 مشروع قرار

 44-د/....القرار 

 مخصصات رئيس الصندوق

 إّن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

، من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق التي تنص، ضمن جملة أمور، 6من البند  1الفقرة  إذ يأخذ في االعتبار

 على أن يحدد مرتب رئيس الصندوق وبدالته واستحقاقاته األخرى بقرار من مجلس المحافظين؛

كلت بموجبه ، الذي تش2020فبراير/شباط  12، الذي اعتمده مجلس المحافظين في 43-د/214القرار  وإذ يشير إلى

 لجنة الستعراض المخصصات الشاملة لرئيس الصندوق وشروط التعيين األخرى؛

وتوصيات المجلس  __.GC 44/Lفي تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق الوارد في الوثيقة  وإذ الحظ ونظر

 التنفيذي بهذا الشأن؛

 :قرر ما يلي

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

 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

 دوالر أمريكي في السنة؛ 50 000استمرار تقديم بدل تمثيل لرئيس الصندوق بما قيمته  (2)

والمعاش والتقاعد  الطبي منح رئيس الصندوق حق االشتراك في خطط التأمين والعالجاستمرار  (3)

 الصندوق لموظفيه وال تكون مشمولة بمخصصات الرئيس؛يُنشئها قد وغيرها من الخطط التي 

 الصندوق ترتيبات السكن لرئيس الصندوق وفقا للشروط التالية: اتخاذ (4)

األمن، بتوفير  تكاليف جوانب لآلثار المترتبة عنيستمر الصندوق، مع إيالء العناية الواجبة  (أ)

تتجاوز  ، ال)د( أدنا4)ب( إلى 4 الفرعيتينبالفقرتين  ورهنا .سكن مالئم لرئيس الصندوق

ويتفق السقف المحدد مع ما يورو.  180 000التكاليف السنوية لسكن رئيس الصندوق مبلغ 

يطبق على النفقات و هو قائم بالنسبة للمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،

في حال لم يشغل رئيس الصندوق الحصة النسبية منها  وتحسب تقويميةسنة  خاللالمتكبدة 

 بعدبنفقات السكن المتكررة ومراجعته  بيان ويتم سنويا  إعدادكاملة.  تقويمية منصبه لفترة سنة

الصندوق من رئيس الصندوق أية مبالغ يتقرر أنها قد تجاوزت  على أن يسترد، سنةنهاية كل 

 .، أو أنها غير مؤهلة للتسديد من قبل الصندوقالمحددالسقف 

كنفقات خاضعة  الواجب على الصندوق سدادها والمحتسبةتكاليف السكن المتكررة  تشمل  (ب)

؛ والمرافق؛ ومعدات وما يرتبط بذلك من رسوم مصرفية/خدماتالمسكن ، إيجار المحدَّدللسقف 

واألراضي المحيطة به وغيرها من لمنزل ل والصيانة واإلصالحاتووسائل االتصاالت؛ 

 .النفقات ذات الصلة

األمم  إدارة أن تصدق عليها، حسب الضرورة،شريطة ، يةاألمنالنظم يتحمل الصندوق تكاليف  (ج)

 تناول أيد يكون من الضروري . وقللسقف المحدَّد ستخضعحدة لشؤون السالمة واألمن؛ والمت

على أمن الرئيس وتكبد نفقات إضافية لألمن  يمكن أن تؤثرتغيير سلبي في الظروف التي 

الصندوق ستبذل إدارة و. ضروريا ارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمنإد حسبما تراه

من  افي حالة عدم تمكنهو. المحدَّد السقف ضمنجميع الجهود الالزمة الحتواء هذه التكاليف 
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، بتقديم تقرير الحسابات يقوم المجلس التنفيذي، بعد استعراض من لجنة مراجعةسالقيام بذلك، 

 بشأن هذه النفقات اإلضافية وتقديم توصيات لينظر فيها المجلس. المحافظينإلى مجلس 

د الصندوق تكاليف المكالمات الهاتفية الرسمية وال  (د) ضمن السقف المحدَّد. ويتحمل  تدخليُسدّ 

تكاليف المكالمات  الهاتفية الشخصية. وإذا تعذر الفصل بين مكالماترئيس الصندوق تكلفة ال

ت الهاتفة الرسمية، تُقسَّم التكلفة بالتساوي بين رئيس الصندوق الهاتفية الشخصية والمكالما

 .والصندوق

تركيب المعدات بالمتعلقة  غير المتكررةالصندوق التكاليف المعقولة والضرورية  يتحمل (ه)

البنود الفردية أو  وتخصم تكاليفسكن رئيس الصندوق وتزويده بما يلزم،  تجهيزوإعادة 

الخدمات المشمولة بهذه النفقات غير المتكررة عن كل سنة من سنوات مدة والية الرئيس 

أو على شكل أقساط  منصبه همن السقف المحدد للسنة األولى لشغلمارس/آذار(  -)أبريل/نيسان 

ه هذالصندوق  يسددال و. لكل سنة من سنوات شغله منصبهالمحددة السقوف  منمتساوية 

 ؛رئيس الصندوق تعيينلمرة واحدة فقط في بداية  إالتكاليف ال

 من هذا القرار 4إلى  1 من ينطبق المرتب، والبدالت، واالستحقاقات األخرى المحددة في الفقرات (5)

 لمجلس المحافظين. الرابعة واألربعينرئيسا للصندوق في الدورة  سيُعيّنعلى الشخص الذي 

 


