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  مذكرة إعالمیة -تعیین رئیس الصندوق 

  رئیس الصندوق العملیة المؤدیة إلى انتخاب

  الخلفیة

، 2000سبتمبر/أیلول في دورة، رفع المجلس التنفیذي الحظر عن وثائق المجلس 2008في أبریل/نیسان - 1

وهي تتضمن:وهي الوثائق الخاصة بتعیین رئیس الصندوق. 

ف: ــلق أــة (انظر الملحـــــــــــــــــاءات المطلوبـــــة ومالمح الكفــــــــف الوظیفیوصتمسودة ل

EB 2008/93/R.30/Rev.1( ًمنصوص علیها في ورئیس الصندوق، كما هلالموكلةوظائفالإلى استنادا

  1.اتفاقیة إنشاء الصندوق

وقد أدت المناقشات الالحقة التي أجریت بین الدول األعضاء في الصندوق، بما فیها المناقشات بین - 2

. 2009عام في آلخر انتخاب الفترة السابقةفي المنسقین واألصدقاء إلى إدخال عملیة أكثر انفتاحا

وقد أتیحت هذه المعلومات للعامة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت - 3

)http://www.ifad.org/election( ضافة إ،االنتخاب وطرائقهلالطالع على إجراءاتالروابطلتوفیر وذلك

الدعوة لتسمیة مرشحین.إلى 

كتب منسقو القوائم و . للدول األعضاء لاللتقاء بجمیع المرشحینللمرة األولى الفرصةأتیحتفقد كذلك - 4

الثالث بصورة مشتركة إلى المرشحین لدعوتهم لحضور اجتماع قبل إجراء االنتخاب في مجلس المحافظین

وترأسه نائب رئیس مجلس المحافظین مكتب (انظر الملحق باء). وتم االتفاق على هذا االجتماع مع

. وأتاح ذلك لجمیع المرشحین الفرصة لعرض رؤیتهم للمنظمة واالستجابة لألسئلة الجنسیةالمكتب السویسري

.علیهمالمطروحة

مثاال یحتذى عن الممارسة الجیدة في معتبرًا إیاهااعترف األمین العام لألمم المتحدة بالعملیة بأسرها وقد - 5

بما یتمشى مع توصیات وحدة التفتیش المشتركة في وقد أظهرت العملیة إحراز تقدمظومة الدولیة. المن

في ، كذلك فقد تبنتها الدول األعضاء في منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة 2منظومة األمم المتحدة

نتخاب مدیرها العام.ا

  الوثائق األساسیة

الذي یحدد المسؤولیات العامة أیضا)، یتم تعیین 8ق (انظر البند بما یتماشى مع اتفاقیة إنشاء الصندو - 6

مجلس دورة أربع سنوات. وستجرى االنتخابات التالیة في املفترتین مدة كل واحدة منهرئیس الصندوق 

.2013فبرایر/شباط ظین المقررة في محافال

                                                     

  من اتفاقیة إنشاء الصندوق.8انظر البند 1
، انظر تقریر وحدة التفتیش المشتركة حول اختیار مرشحین لشغل وظیفة الرؤساء التنفیذیین في منظمات األمم المتحدة2

JIU/REP/2009/8غذیة والزراعة لألمم المتحدةالتي عرضت أیضا على الدورة الحادیة واألربعین بعد المائة لمجلس منظمة األ ،

C141/INF/12 ،وهي متاحة أیضا علىhttp://www.fao.org/bodies/council/cl141/en.  
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الفترة التي یحق تمتد)، 2-6البند للتوقیت المحدد في اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق (انظرووفقا - 7

، بتواریخ محددة تتقرر وفقا األولمن سبتمبر/أیلول إلى دیسمبر/كانون فیها تسمیة مرشحیهاللدول األعضاء 

3لمواعید انعقاد مجلس المحافظین.

  المضي قدماً 

رة الترشیحات في فتح فتالمعلومات على موقع الصندوق عندلإلبقاء على الممارسة السائدة، ال بد من نشر- 8

، كما ناقشه2013في ینایر/كانون الثاني مرشحینالسبتمبر/أیلول على أن یتم تنظیم جلسة استماع مع 

مكتب مجلس المحافظین.

الصندوق بالبناء على نجاح العملیة من خالل تحسینها قیامفي وجوب وقد ترغب الدول األعضاء في النظر - 9

تضمن ذلك على یلترویج لإلصالح والشفافیة. ویمكن أن في اقائد ، وتعزیز سمعة الصندوق كبصورة أكبر

سبیل المثال المضي بتوصیات وحدة التفتیش المشتركة لوضع اختصاصات متفق علیها.

كذلك فقد أثارت بعض الدول األعضاء مسألة نشر إعالن في الصحف الدولیة كوسیلة مفتوحة إلذكاء - 10

التفتیش وحدةالواردة من اتصندوق بالشفافیة، إضافة إلى التوصیالوعي. وسیتماشى ذلك أیضا مع التزام ال

الترشیحات من قبل الدول األعضاء.ضرورة أن تتمالمشتركة، وسیوضح اإلعالن بصورة جلیة 

الخاتمة

أعضاء المجلس التنفیذي مدعوون إلى:- 11

اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة في هذه الوثیقة.  )أ(

سة المتبعة.إعادة التأكید على الممار   )ب(

وٕابالغ مكتب مجلس المحافظین أكثر،هذه العملیة لتحسینالنظر في أیة إجراءات إضافیة ضروریة   )ج(

  بها.

  

                                                     

رئیس الصندوق لمنصبمن اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق على ما یلي: "لألعضاء تقدیم أسماء المرشحین 6ینص البند   3

جزة عن مؤهالتهم وخبراتهم السابقة. وتقدم جمیع الترشیحات قبل بدء الدورة التي یتقرر فیها تعیین إلى سكرتیر الصندوق مشفوعة بنبذة مو 

رئیس الترشیحات في الوقت المناسب إلى جمیع األعضاء وٕالى الیوما على األقل، ما لم یقرر المكتب خالف ذلك. ویقدم 60بـ الرئیس 

  یوما."40 تقل عن المكتب قبل انعقاد دورة مجلس المحافظین بفترة ال
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  والتسعونالثالثةالدورة -المجلس التنفیذي 

  2008نیسان /أبریل25–24، روما

للموافقة

3

  
  

  

الوثیقتین رفع الحظر على نشر 

EB 2000/70/R.9وEB 2000/70/R.27

  تماشیا مع سیاسة الصندوق بشأن نشر الوثائق 
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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفیذیین

  للموافقة علیها.هذه الوثیقة معروضة على المجلس التنفیذي

التنفیذیینى من السادة المدراءوبغیة االستفادة على النحو األمثل من الوقت المتاح لدورات المجلس التنفیذي، یرج

  قبل انعقاد الدورة إلى:الخاصة بهذه الوثیقة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنیة 

  
Theo van Banning  

  المدیر التنفیذي لهولندا

  منسق القائمة ألف

39+هاتف:رقم ال 06 574 0305  

  van.banning@minbuza.nl-theoلكتروني:اإلبرید ال

Elizabeth Nasskau  

  المدیرة التنفیذیة للمملكة المتحدة

المنسقة المشاركة للقائمة ألف

39+هاتف:رقم ال 06 684 0091  

nasskau@dfid.gov.uk-eلكتروني:اإلبرید ال

  

  لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فیرجى توجیهها إلى:أما بالنسبة

Deirdre McGrenra  

  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهیئات الرئاسیة

39+هاتف: رقم ال 06 5459 2374  

d.mcgrenra@ifad.orgلكتروني: اإلبرید ال



  EB 2012/105/R.48  ألفالملحق 

5

  

  

  ةالموافقبتوصیة 

.EB 2000/70/R.27وEB 2000/70/R.9نشر الوثیقتین لىلرفع الحظر عالمجلس التنفیذي مدعو 
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تماشیا مع سیاسة EB 2000/70/R.27وEB 2000/70/R.9نشر الوثیقتین على رفع الحظر 

  بشأن نشر الوثائقالصندوق

  

، نظر 2001ایر/شباط في العام السابق النتخاب رئیس الصندوق في مجلس محافظي الصندوق في فبر - 1

ممثلو الدول األعضاء في موضوع تعیین رئیس الصندوق.

ناقش المجلس التنفیذي وثیقتین.،2000وفي الدورة السبعین للمجلس التنفیذي المنعقدة في سبتمبر/أیلول - 2

، من بین جملة أمور، EB 2000/70/R.9وهي بعنوان "تعیین رئیس الصندوق"، ،اقترحت الوثیقة األولى- 3

صیات بشأن عملیة مقابلة المرشحین الذین تمت تسمیتهم قبیل اتخاذ مجلس المحافظین قرارًا بتعیین تو 

عن الترتیبات الخاصة باإلجراءات من عدد من المنظمات الرئیس. كذلك فقد وفرت الوثیقة معلومات 

وتعیین الرؤساء التنفیذیین.ةالمتعلقة بتسمی

، فقد كانت مقترحًا شخصیًا من EB 2000/70/R.27رئیس الصندوق" بعنوان "تعیین،وأما الوثیقة الثانیة- 4

مدة شغل رئیس الصندوق آنذاك لمنصبه تمدید مجلس المحافظین. تضمنت من بین جملة أمور، ةرئیس

اختصاصات استالم مكتب الرئیس. كذلك فقد انطوت على مسودة لتعریف و للسماح بانتقال سلس لتسلم 

ر فیها المجلس التنفیذي.كي ینظمكتب رئیس الصندوق 

وبعد المشاورات اإلضافیة التي جرت في الدورة الحادیة والسبعین للمجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول - 5

)، وقد أسست هذه EB 2000/71/R.36/Rev.1، تم النظر في وثیقة إضافیة أعدها منسقو القوائم (2000

لجدید المعین. وهذه الوثیقة متاحة على موقع الصندوق على للرئیس االسلطة الوثیقة لفترة انتقالیة لتسلیم 

شبكة اإلنترنت كسائر وثائق دورة المجلس التنفیذي تلك.

ن للمجلس یزالتا حالیًا تحت الحظر ومتاحت) ماEB 2000/70/R.27وEB 2000/70/R.9ن (یإال أن الوثیقت- 6

ذن من إن السعي للحصول على بد موبهدف رفع هذا الحظر، أوضح سكرتیر الصندوق أنه ال.فقط

المجلس.

مع سیاسة الصندوقتماشیًا نشر هاتین الوثیقتین، لى قترح رفع الحظر عنود أن نوبالنیابة عن القائمة ألف، - 7

.بشأن نشر الوثائق

ولكننا ببساطة نسعى إلى ،ذننسعى للحصول على قرار باإلال كذلك تود القائمة ألف أن تؤكد على أننا - 8

مما یسمح للدول األعضاء جمیعًا ،ن ألغراض الشفافیةیاتین الوثیقتین السابقتین متاحتاتفاق لجعل ه

بالوصول إلیهما.

، فإنهما مرفقتان بهذه الوثیقة كملحقین.وتیسیرًا للرجوع لهاتین الوثیقتین- 9
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الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  السبعونالدورة-المجلس التنفیذي 

2000أیلول/سبتمبر14- 13روما، 

  تعیین رئیس الصندوق

  ص البند. وین2001فبرایر/شباط 20تنتهي مدة الرئیس الحالي للصندوق، السید فوزي حمد السلطان، في   -1

یعین مجلس المحافظین رئیس من اتفاقیة إنشاء الصندوق، ضمن جملة أمور، على أن "6(أ) من المادة 8

الصندوق بأغلبیة ثلثي مجموع األصوات. ویكون تعیین الرئیس لمدة أربع سنوات ویجوز إعادة تعیینه لمدة أخرى 

  ."واحدة فحسب

لصندوق أیة إجراءات أخرى لتعیین رئیس الصندوق إال ما لیست هناك في النصوص القانونیة األساسیة ل  -2

  من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق التي تنص على إنه:6من البند 2جاء في الفقرة 

إذا حان موعد انتهاء مدة شغل الرئیس لمنصبه، وجب أن یدرج موضوع تعیین الرئیس الجدید في جدول "

افظین قبل موعد انتهاء فترة رئاسته. وٕاذا حدث من األسباب ما بعث أعمال آخر دورة سنویة لمجلس المح

على شغور منصب الرئیس أو حلول موعد هذا الشغور وجب على المجلس التنفیذي أن یطلب الى مجلس 

المحافظین عقد جلسة خاصة لتعیین الرئیس. ولألعضاء تقدیم أسماء المرشحین لمنصب الرئیس الى أمین 

بذة موجزة عن مؤهالتهم وخبرتهم السابقة. وتقدم جمیع الترشیحات قبل بدء الدورة الصندوق مشفوعة بن

التي یتقرر فیها تعیین الرئیس بستین یوما على األقل، ما لم یقرر المكتب خالف ذلك. ویقدم الرئیس 

ترة الترشیحات في الوقت المناسب الى جمیع األعضاء والى المكتب قبل انعقاد دورة مجلس المحافظین بف

  ".یوما40ال تقل عن 
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، وأن یقدم رئیس الصندوق هذه 2000دیسمبر/كانون األول 22ومن ثم فإنه یجب تلقي الترشیحات بحلول   -3

  .2001ینایر/كانون الثاني 11الترشیحات إلى جمیع األعضاء وٕالى مكتب مجلس المحافظین في موعد غایته 

المقابالت الشخصیة مع المرشحین أو لتقییم مؤهالتهم وخبراتهم قبل لیس هناك في الوقت الحالي أسلوبا إلجراء  -4

من 7من اتفاقیة إنشاء الصندوق والمادة 6(جـ) من المادة 2اتخاذ مجلس المحافظین لقرار بشأن التعیین. وینص البند 

ین الرئیس وتحدید اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق على أن المجلس ال یمكنه تفویض القرارات الخاصة بتعی

مكافآته. بید إنه یمكن لمجلس المحافظین، بغیة فحص المرشحین، أن یقرر، عن طریق التصویت بالمراسلة، إنشاء لجنة، 

تتألف من ممثلین عن القوائم الثالث، ویفوضها في تقییم المرشحین ومؤهالتهم وخبراتهم على أساس اختصاصات تحدد 

للجنة أن تنشئ فریق خبراء رفیعي المستوى ومستقلین ویمثلون عضویة الصندوق، عمل/وظائف رئیس الصندوق. ویجوز 

وذلك لمساعدتها في عملها. ویجري الفریق دراسة تقنیة للمرشحین، ویقیم مؤهالتهم ثم یعد قائمة قصیرة بالمرشحین 

ة. وعلى أساس التقییم التقني المناسبین لتستند إلیها اللجنة في اختیار المرشحین الذین تجري معهم المقابالت الشخصی

والمقابالت الشخصیة، ترفع اللجنة إلى مجلس المحافظین في دورته الرابعة والعشرین تقریرا بشأن التوصیات التي تراها 

  مالئمة. وبعدئذ یشرع مجلس المحافظین في تعیین رئیس الصندوق مستفیدا من تقییم اللجنة وتوصیاتها بشأن المرشحین.

رة غیر رسمیة، تفاصیل األسالیب المتبعة في المنظمات األخرى، وهي مرفقة بهذه الوثیقة باعتبارها جمعت، بصو   -5

  معلومات للموضوع وخلفیة له.

  توقیت تولي المنصب

جرى العمل عموما، على مر تاریخ الصندوق، على أن یتولى الرئیس الجدید مهام منصبه في الیوم التالي لنهایة   -6

، أي الیوم التالي لنهایة دورة مجلس 2001فبرایر/شباط 22ق. وفي الحالة الراهنة یكون هذا التاریخ هو مدة الرئیس الساب

المحافظین. ولیس هناك في النصوص القانونیة األساسیة ما یمنع مجلس المحافظین من تحدید موعد الحق للموعد 

من اتفاقیة إنشاء الصندوق الذي یسمح لمجلس 6ادة (ب) من الم8المتصور حالیا لتسلیم السلطة، والسیما في ضوء البند 

المحافظین بتمدید والیة رئیس الصندوق في حدود ستة أشهر في ظل ظروف خاصة. ومن شأن ذلك أن یتیح مدة كافیة 

لتعرف على الصندوق. ویقتضي والتسلیم السلطة بالصورة المناسبة والتخاذ الرئیس الجدید الترتیبات الشخصیة والرسمیة 

  .مدید مدة رئیس الصندوق وتأجیل موعد تسلیم السلطة اعتماد مدلس المحافظین لقرار في هذا الصددت

  التوصیة

إن المجلس التنفیذي مدعو إلى النظر في االقتراحین الواردین في هذه الوثیقة ثم عرض مشروع قرار على مجلس   -7

  من النظام الداخلي لمجلس المحافظین.39مادة المحافظین بقصد اعتماده عن طریق التصویت بالمراسلة وفقا لل

إذا وافق المجلس التنفیذي على ذلك، فسوف یوزع أثناء دورة المجلس مشروع قرار مناسب. ومن المتوقع أیضا أن   -8

یبحث مكتب مجلس المحافظین المسألة بالتشاور مع منسقي القوائم الثالث للدول األعضاء في الصندوق، وأن تتاح آراء 

  كتب في هذا الشأن للمجلس عند انعقاد الدورة.الم
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  إجراءات تعیین الرؤساء التنفیذیین

حصل الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة بصورة غیر رسمیة على درجات متباینة من المعلومات من عدد من   -1

علومات شموال ما ورد من منظمة المنظمات بشأن اإلجراءات المتبعة في ترشیح وتعیین رؤسائها التنفیذیین. وكانت أكثر الم

  الصحة العالمیة التي تمتلك على ما یبدو أدق اختصاصات لرئیسها التنفیذي وأكثر إجراءات االنتقاء وضوحا.

تحتوي االختصاصات المعتمدة في منظمة الصحة العالمیة إجماال على سبعة معاییر. وهكذا فإن على المدیر العام   (أ)

  المرشح أن یتمتع بما یلي:

  خلفیة متینة من زاویتي الشؤون التقنیة والصحة العامة وخبرة واسعة في میدان الصحة الدولیة؛  ‘1‘

  كفاءة في اإلدارة التنظیمیة؛  ‘2‘

  أدلة تاریخیة مثبتة على االضطالع بدور قیادي في مجال الصحة العامة؛  ‘3‘

  وعي بالفوارق الثقافیة، واالجتماعیة، والسیاسیة؛  ‘4‘

  تین بعمل منظمة الصحة العالمیة؛التزام م  ‘5‘

  الوضع الصحي الجید المطلوب من كل موظفي منظمة الصحة العالمیة؛  ‘6‘

المهارة الكافیة في واحدة على األقل من اللغات الرسمیة ولغات العمل المعتمدة في المجلس التنفیذي   ‘7‘

  لمنظمة الصحة العالمیة وجمعیتها.

االنتقاء األولیة المتبعة في منظمة الصحة العالمیة التي تتم على النحو تشكل المقابالت جزءا من عملیة  (ب)

  التالي:

قبل ستة أشهر على األقل من الموعد المحدد الفتتاح دورة المجلس التنفیذي الذي تتم فیها تسمیة   ‘1‘

مدیر عام، سیقوم المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة بإخطار الدول األعضاء وأعضاء المجلس 

بأنه یمكن لهم اقتراح أشخاص لیعینهم المجلس لمنصب المدیر العام. وینبغي أن تصل مثل هذه 

المقترحات إلى مقر المنظمة قبل شهرین على األقل من التاریخ المحدد الفتتاح دورة المجلس 

  التنفیذي.

رحین، بما في ذلك ومن الواجب أن یزود المجلس التنفیذي بكل الوثائق المعنیة بشأن المرشحین المقت  ‘2‘

سیرهم الذاتیة، وأن یشارك في عملیة التمحیص األولي لهم. ثم یعتمد المجلس التنفیذي قائمة نهائیة 

  تضم خمسة مرشحین.

یقوم المجلس التنفیذي بإجراء مقابالت للمرشحین الخمسة المذكورین. وال تتجاوز فترة كل مقابلة   ‘3‘

  رض شفوي یقدمه المرشح وفترة أسئلة وأجوبة.فردیة ساعة واحدة مقسمة بالتساوي بین ع

یصوت المجلس التنفیذي على المرشحین الخمسة. ولقد كان قرار المجلس قاطعا على الدوام، إذ لم   ‘4‘

  یحدث أبدا أن رفضت الجمعیة الترشیح المعتمد في المجلس.
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تقاء تجتمع في ینایر/كانون وفیما یتعلق بالتوقیت فإن دورة المجلس التنفیذي المعنیة بإجراءات االن  ‘5‘

الثاني، إال أن القرار المتصل بالمرشح المختار ال یغدو رسمیا إلى أن تنعقد جمعیة المنظمة في 

شهر مایو/أیار الالحق. ویضطلع المدیر الجدید بمهام منصبه في نهایة والیة سلفه، التي وافقت 

  یولیو/تموز.21آخر مرة یوم 

تصل بثالث منظمات متمركزة في مدینة واشنطن. وعلى الرغم من أنه تعذر الحصول وتلقى الصندوق معلومات ت  -2

على اختصاصات رئیس البنك الدولي، غیر أن من المعروف جیدا أن رئیس الوالیات المتحدة ووزارة الخزانة یتولیان من 

ي الحقا باستعراض كفاءات ومؤهالت الناحیة الفعلیة تسمیة الرئیس التنفیذي للبنك. ویقوم المجلس التنفیذي للبنك الدول

  الرئیس المسمى.

اختصاصات لرئیسه التنفیذي، حیث أن هذه االختصاصات تتحدد على أساس كل صندوق النقد الدوليال یعتمد   -3

حالة على حدة في مفاوضات غیر رسمیة. وقد تم تعیین مدیر إداري جدید مؤخرا بعد عملیة اتسمت بخالقات شدیدة، وهو 

ع إلى أن عملیة التعیین لم تكن، وما تزال، غیر واضحة المعالم. ووافق المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي على ما یرج

أن المؤهالت المطلوبة یجب أن تشمل "القیادة والقدرة على إدارة مؤسسة كبرى". وأصدر المجلس بیانا یفید بأن كل الدول 

انتقاء الرئیس التنفیذي الجدید. ووفقا لمكتب سكرتیر صندوق النقد الدولي األعضاء، ولیس دول أوروبا فقط، ستشترك في 

فإن القرار النهائي یتخذ باتفاق اآلراء وأنه لیس هناك من عملیة رسمیة لخفض عدد المرشحین، وبالتالي فإن فترة العملیة 

وق النقد الدولي، وفي أعقاب تجربته األخیرة، تتباین تباینا كبیرا. ووفقا لما فهمه الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة فإن صند

  قد یقوم بتشكیل مجموعة الستعراض عملیة التعیین.

في انتخاب الرئیس التنفیذي بأغلبیة قوة مصرف التنمیة في البلدان األمریكیةوتتمثل اإلجراءات التي یتبعها   -4

إلى اتفاق في اآلراء بشأن الرئیس التنفیذي تصویت أعضاء مجلس المحافظین. وفي الماضي أمكن على الدوام التوصل 

الجدید بعد إجراء مفاوضات بهذا الشأن، وهو اتفاق یقره المجلس التنفیذي بصورة آلیة. وقد استغرقت عملیة انتقاء المدیر 

  التنفیذي الحالي للمصرف نحو شهر أو شهرین.

المدلى بها في جمعیتها العامة النتخاب رئیسها أغلبیة ثلثي األصواتالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةتتطلب   -5

التنفیذي. ولیس هناك من أحكام في اتفاقیة المنظمة أو في نظامها الداخلي العام تنص على وجوب إخطار الدول األعضاء 

ة بأسماء المرشحین. غیر أنه یتم عملیا إرسال تعمیمات إلى الدول األعضاء قبل ثالثة إلى ستة أشهر من انعقاد لجن

دولة عضوا) التي تنتقي مرشحا یرفع اسمه إلى الجمعیة العامة للمنظمة لتعیینه في منصب المدیر 66التنسیق (التي تضم 

  العام. ولیست هناك من معاییر سابقة التحدید ینبغي أن یمتثل إلیها المرشحون. 

للتنمیة الزراعیة بأن اختصاصات الرئیس ) بإخطار الصندوق الدوليمنظمة التربیة والعلم والثقافة (الیونسكوقامت   -6

التنفیذي المنتخب مؤخرا مدرجة في عقده. ووعدت الیونسكو الصندوق بتزویده بنسخة من ذلك العقد. وقد طلب المجلس 

عضوا من المرشحین التقدم برأیهم في المنظمة ودعاهم إلى حضور مقابلة أثناء دورة 58التنفیذي للیونسكو المؤلف من 



  EB 2012/105/R.48  األولالملحق 


الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  مرفق

11

السابقة لالنتخابات. وبعد أن صوت المجلس التنفیذي (عدة مرات) وتوصل إلى اتفاق على المرشح المختار، تم المجلس 

رفع اسمه إلى المؤتمر العام الذي عقد مباشرة بعد دورة المجلس التنفیذي واضطلع الرئیس التنفیذي المنتخب بمهام منصبه 

  في مطلع العام التالي.

لألمم المتحدة. ویقوم مجلس لمنظمة األغذیة والزراعةي لوظیفة الرئیس التنفیذي لیس هناك من توصیف رسم  -7

یوما من بدء دورة المجلس التي ینبغي أن تنعقد بدورها 30المنظمة بتحدید موعد نهائي لتقدیم طلبات الترشیح ال یتجاوز 

نتخاب المدیر العام الجدید الذي تبدأ فترة یوما قبل مؤتمر المنظمة. ویقوم المؤتمر بعد ذلك با120في موعد ال یتجاوز 

  والیته في األول من ینایر/كانون الثاني من العام التالي.

تقدیم طلبات الترشیح قبل شهر واحد على األقل من الموعد المحدد النعقاد دورة منظمة العمل الدولیةوتشترط   -8

  المجلس الرئاسي الخاصة باالنتخاب.

هي األطول من بین المنظمات. ولیس الوكالة الدولیة للطاقة الذریةرة إجراءات االنتقاء في وعلى ما یبدو فإن فت  -9

هناك من اختصاصات أو توصیف لوظیفة رئیسها التنفیذي. وتبدأ العملیة قبل عام من انقضاء فترة والیة الرئیس التنفیذي 

یسمبر/كانون األول. ویتم تلقي الترشیحات في مرحلة مبكرة الحالي، بینما تبدأ فترة والیة الرئیس الجدید عادة في األول من د

من العام، ویسعى مجلس المحافظین إلى التوصل إلى اتفاق في الرأي بشأن المسألة خالل دورتي مارس/آذار أو 

ین في یونیو/حزیران. وٕاذا لم یتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر یونیو/حزیران فإن المسألة تحال إلى دورة مجلس المحافظ

سبتمبر/أیلول التي تسبق مباشرة انعقاد المؤتمر العام. ولذلك فإنه في معظم الحاالت فإن المدیر العام المرشح یعرف في 

  دیسمبر/كانون األول.1سبتمبر/أیلول أن والیته ستبدأ في 

لمنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیةلیس هناك من اختصاصات أو توصیف لوظیفة الرئیس التنفیذي   -10

) كما أنه لیست هناك من مقابالت أو إجراءات انتقاء أولیة. على أن العرف جرى عادة في الماضي على أن یعقد الیونیدو(

المرشحون اجتماعات مع مندوبي بعض البلدان األعضاء في عواصمهم و/أو في فیینا. ویتطلب المجلس التنفیذي للیونیدو 

عضوا) وصول الترشیحات قبل شهرین على األقل من دورته العادیة التي تسبق دورة المؤتمر التي تقوم بتعیین المدیر 53(

العام الجدید. وكقاعدة عامة فإن دورة المجلس في یونیو/حزیران تقوم بالتصویت على المرشحین. ویعرض اسم المرشح 

نوفمبر/تشرین الثاني. أما الموعد المحدد لتولي المدیر العام الجدید الذي یحظى بأعلى األصوات على مؤتمر الیونیدو في 

  ینایر/كانون الثاني من العام التالي.1مهام منصبه فهو 

الكثیر من المعلومات عن الجوانب التي تخضع للدراسة باستثناء ما یتعلق االتحاد الدولي لالتصاالتال یوفر   -11

  لى حد ما ما هو متبع في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة.بإجراءات التصویت فیه التي تشابه إ

. وتتقدم الدول منظمة التجارة العالمیةلیس هناك من اختصاصات أو توصیف لوظیفة الرئیس التنفیذي في   -12

. األعضاء بأسماء المرشحین، ثم یقوم رئیس المجلس العام بترتیب مشاورات واجتماعات بین المرشحین وأعضاء المجلس
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وال توكل العملیة إلى هیئة فرعیة. وقد تم على الدوام التوصل إلى اتفاق في اآلراء بشأن المرشح المختار. ویفترض أن 

یتولى المرشح المختار مهام منصبه حال انقضاء فترة والیة سلفه (على غرار ما هو قائم في منظمة الصحة العالمیة). 

یرة للمدیر العام الجدید لمنظمة التجارة العالمیة تطلبت وقتا مطوال. وقد وصلت وتجدر اإلشارة إلى أن عملیة التعیین األخ

العملیة إلى طریق مسدود وحدثت فترة انقطاع في الوالیة دامت ثالثة أشهر ألنه لم یكن هناك اتفاق في الرأي بشأن اختیار 

  المدیر العام الجدید.           
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Original: English من جدول األعمال5البند Arabic

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  السبعونالدورة-المجلس التنفیذي 

2000أیلول/سبتمبر14-13روما، 

  تعیین رئیس الصندوق

  حافظیناقتراح شخصي من رئیسة مجلس الم

بهدف تیسیر عملیة اتخاذ القرار 2000سبتمبر/أیلول 10یولیو/تموز و6انعقد مكتب مجلس المحافظین في   -1

بشأن تعیین الرئیس المقبل للصندوق في الدورة الرابعة والعشرین لمجلس المحافظین المقرر عقدها في فبرایر/شباط 

  لنفس الغرض.2000سبتمبر/أیلول 11الثالث في . كما عقد المكتب اجتماعا مع منسقي القوائم2001

نوقشت في االجتماعات الثالث جمیع جوانب اإلجراءات الخاصة بتعیین المرشحین لرئاسة الصندوق،   -2

واختصاصاتهم وانتخابهم وتعیینهم وفضال عن المسائل المتصلة بذلك. ولم یكن من الممكن، في الوقت المتاح، التوصل 

أي على أي من المسائل سالفة الذكر. لكن القوائم الثالث أعربت، باإلجماع، عن رأیها في أن الصندوق إلى اتفاق في الر 

  یستحق أفضل رئیس ممكن، ووافقت، باإلجماع، على العمل معا إلعادة النظر في إجراءات تعیین رئیس الصندوق.

تونن، شخصیا، سیرا للعمل یأخذ في خالل االجتماعات اقترحت رئیسة مجلس المحافظین السیدة كیرستي لین  -3

االعتبار بعض االقتراحات المقدمة من مشتركین آخرین في االجتماع. وحال الوقت، مرة أخرى، دون التوصل إلى اتفاق 

في الرأي بشأن هذا االقتراح. بید أن رئیسة مجلس المحافظین أبلغت المكتب بأنها ستعرض اقتراحها الشخصي على 

  إلحاطة، بقصد تیسیر مناقشة للمسألة.المجلس التنفیذي، ل
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  یتألف االقتراح الشخصي لرئیسة مجلس المحافظین من العناصر التالیة:  -4

2000مشروع قرار (الملحق األول) لینظر فیه المجلس التنفیذي في دورته السبعین في سبتمبر/أیلول   (أ)

، بشأن تمدید 2001في فبرایر/شباط ویحیله إلى مجلس المحافظین لیعتمده في دورته الرابعة والعشرین

) من اتفاقیة إنشاء 6(ب) من المادة (8مدة شغل رئیس الصندوق الحالي لمنصبه بموجب البند 

  الصندوق؛

2000مشروع قرار (الملحق الثاني) لینظر فیه المجلس التنفیذي في دورته السبعین في سبتمبر/أیلول   (ب)

وهو مشروع 2001ي دورته الرابعة والعشرین في فبرایر/شباط ویحیله إلى مجلس المحافظین لیعتمده ف

  قرار یتضمن التوصیف الوظیفي واالختصاصات المطلوبة لمنصب رئیس الصندوق؛

اقتراح بأن تعد األمانة العامة للصندوق مشروع وثیقة تقارن بین إجراءات تعیین رؤوساء الوكاالت   (جـ)

على أساسها، تعدیالت في اإلجراءات المتبعة حالیا في المتخصصة األخرى لألمم المتحدة وتقترح، 

الصندوق، مشفوعة بالتعدیالت یقترح إدخالها على الوثائق القانونیة األساسیة للصندوق (أي اتفاقیة 

إنشاء الصندوق واللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق). ثم یقوم فریق عمل مخصص ینشئه 

ثیقة ویعدلها، إذا اقتضى األمر ذلك، قبل أن ینظر فیها المجلس المجلس التنفیذي بالنظر في هذه الو 

. وبعد ذلك یحیل المجلس التنفیذي الوثیقة، 2000في دورته الحادیة والسبعین في دیسمبر/كانون األول 

مشفوعة بمشروع قرار بشأنها، إلى مجلس المحافظین في دورته الرابعة والعشرین في فبرایر/شباط 

2001.  

المجلس التنفیذي االقتراح الشخصي لرئیسة مجلس المحافظین، فسیقتضي ذلك من المجلس التنفیذي النظر، لو أید   -5

، في مشروعي القرارین الواردین في الملحقین األول والثاني بهذه الوثیقة، بقصد 2000في دورته السبعین في سبتمبر/أیلول 

صاصات فریق العمل المخصص للنظر في الوثیقة المشار الیها إحالتها إلى مجلس المحافظین، واالتفاق على تشكیل واخت

  (جـ) أعاله.4في الفقرة 
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  (ب)8-)6مشروع قرار بشأن تطبیق المادة (

  من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة:

  االستمراریة في وظیفة رئیس الصندوق

  24-/د---القرار 

  ء الصندوق: االستمراریة في وظیفة رئیس الصندوق(ب) من اتفاقیة إنشا8-)6تطبیق المادة (

  إن مجلس محافظي الصندوق،

  واالقتراح الوارد فیها وتوصیة المجلس التنفیذي بشأنه؛---.GC 24/Lفي الوثیقة وقد نظر

  ؛2001فبرایر/شباط 21المدة الثانیة واألخیرة لرئیس الصندوق تنتهي في وقد الحظ أن

، وهو 2001فبرایر/شباط 21-20لس التنفیذي قرر دعوة مجلس المحافظین إلى االنعقاد في أن المجوقد الحظ كذلك 

  الوقت الذي ینتظر فیه من مجلس المحافظین أن یعین رئیس الصندوق الجدید؛

  ) من اتفاقیة إنشاء الصندوق؛6(ب) من المادة (8البند وٕاذ ال یغیب عن باله

من اتفاقیة إنشاء الصندوق وبغیة كفالة انتقال مهام وظیفة رئیس الصندوق بصورة ) 6(ب) من المادة (8وفقا للبند یقرر،

  سلسة، أن:

  یستمر الرئیس الحالي للصندوق، فوزي حمد السلطان، في مباشرة مهام وظیفته حتى یوم  (أ)

  .2001مایو/أیار 31

ة (أ) أعاله بنفس شروط یضطلع الرئیس الحالي للصندوق بواجباته حتى الموعد المشار إلیه في الفقر   (ب)

  وأوضاع الخدمة التي یخضع لها في تاریخ اعتماد هذا القرار.
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  مشروع قرار بشأن اختصاصات

  وظیفة رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  24-/د--- القرار

  اختصاصات وظیفة رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  إن مجلس محافظي الصندوق،

  واالقتراح الوارد فیها وتوصیة المجلس التنفیذي بشأنه؛--- .GC 24/Lفي الوثیقةوقد نظر

  أنه ال توجد اختصاصات لوظیفة رئیس الصندوق؛وقد الحظ

في أن یكفل االتساق والشفافیة إلجراءات تعیین رئیس الصندوق ویضمن بذلك تعیین أفضل مرشح ورغبة منه

  ممكن؛

  یقرر أن:

ضمنة التوصیف الوظیفي وصورة الكفاءات العامة، تطبق االختصاصات المرفقة، مت  (أ)

لرئیس الصندوق على جمیع األشخاص الذین یعینون في وظیفة رئیس الصندوق بعد اعتماد 

  هذا القرار.

یطلب من مكتب مجلس المحافظین دراسة جمیع الترشیحات المقدمة لمجلس   (ب)

  المحافظین لضمان وفاء كل منها بالكفاءات المبینة فیها.
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  تصاصات وظیفة رئیس الصندوقاخ

  الدولي للتنمیة الزراعیة

  التوصیف الوظیفي

) من اتفاقیة إنشاء الصندوق، مسؤولیة تسییر أعمال 6من المادة (8یتحمل رئیس الصندوق، وفقا للبند   -1

  الصندوق تحت إشراف وتوجیه مجلس المحافظین والمجلس التنفیذي.

هي مساندة وتطویر دور الصندوق باعتباره أولى الوكاالت االنمائیة إن المهمة األولى لرئیس الصندوق   -2

  الدولیة التي تقدم الموارد المیسرة لصالح فقراء الریف.

  یقوم رئیس الصندوق بما یلي:  -3

 وضع رؤیة وتطویر استراتیجیة لتطبیق أصول الصندوق المالیة والفكریة على مشكالت الفقر الریفي

ین؛في القرن الحادي والعشر 

كفالة أن تكون للصندوق صورة دولیة مناسبة النجازاته وٕامكاناته وتمكنه من تعبئة األموال بنحاح؛

 اإلبقاء على عالقات فعالة مع الجهات المهتمة بالصندوق وال سیما الجهات المانحة والمقترضة

والوكاالت األخرى المقدمة للمعونة الثنائیة ومتعددة األطراف؛

ندوق بفعالیة وكفاءة؛تنفیذ برنامج الص

 مساندة وتطویر أصول الصندوق من المعارف، وخاصة عن طریق ضمان التقییم الموضوعي لتأثیر

مشروعات الصندوق واستخدام الصندوق للدروس المستفادة من تجاربه ونشره لها في المجتمع 

االنمائي؛

إدارة موارد الصندوق المالیة بحرص وكفاءة؛

للصندوق على نحو یكفل له تعیین موظفین من أعلى مستوى واالبقاء علیهم في إدارة الموارد البشریة

الصندوق وحفزهم في عملهم.

.رفع التقاریر الى الهیئات الرئاسیة للصندوق وٕاسداء المشورة الیها

صورة الكفاءات العامة لرئیس الصندوق

  یجب أن یتمتع رئیس الصندوق بما یلي:  -4
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معرفة والخبرة بقضایا التنمیة، ویفضل أن یشمل ذلك قضایا الفقر الریفي؛قیادة فكریة بناء على ال

 مهارة في االتصال والدعوة الفعالة في التأثیر على متخذي القرارات على أعلى المستویات، بما في

ذلك الوزراء ورؤوساء الوكاالت اإلنمائیة األخرى؛

خبرة بإدارة برامج ومشاریع المساعدة اإلنمائیة؛

 بإدارة موارد مالیة ضخمة على مستوى رفیع، ویفضل أن یكون ذلك في سیاق مصرفي إنمائي؛خبرة

 مهارة في إدارة الموظفین، بما في ذلك القدرة على إقامة فریق فعال ومتماسك لإلدارة العلیا والمحافظة

على هذا الفریق وخلق بیئة عمل تعطى لموظفي الصندوق قیمتهم وتلهمهم في عملهم؛

للعوامل السیاسیة والثقافیة؛حساسیة

.طالقة في اللغة االنكلیزیة ویستحسن اإللمام بلغة أخرى من اللغات الرسمیة للصندوق  
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Copies of Joint Letters Sent by Convenors from Lists A, B and C 

FAX

PAGE 1 OF 2

FAX NO.:

TO: The Permanent Representatives of 

the: Federal Republic of Germany;

Republic of India; State of Israel; 

Republic of the Niger;

Federal Republic of Nigeria; and

Islamic Republic of Pakistan

FROM: Paolo Ciocca

Secretary of the International Fund

for Agricultural

Development (IFAD) Rome

Italy

DATE: 7 January 2009

SUBJECT: Meeting with IFAD’s membership

Excellencies,

I am pleased to transmit herewith attached a communication received from the
Convenors of the three lists into which IFAD’s Member Countries are divided (Lists A, B
and C), inviting the nominees for the Presidency of IFAD to attend a meeting with the
membership on Friday,
23 January 2009. This meeting will take place in the Italian Conference Room at IFAD
headquarters on Via Paolo di Dono 44, Rome, Italy.

Your assistance in transmitting the attached invitation to the candidates nominated by
your respective countries is much appreciated. I would also be grateful if you could advise of 
the nominees’ participation in this meeting so that I may inform the Convenors accordingly.

Highest consideration,

Paolo Ciocca
Secretary of IFAD

Copies for information to: Governors of the above-listed
countries Members of the
Governing Council Bureau List 
Convenors
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  منسقو القوائم ألف وباء وجیمبعث بهاالمشتركة التي المراسالتنسخ عن 

                    فاكس

  2من 1الصفحة 

  فاكس رقم:

  ـ:السادة الممثلین الدائمین ل  إلى:

  ریة ألمانیا االتحادیة؛جمهو 

  دولة إسرائیل؛جمهوریة الهند؛

  جمهوریة نیجیریا االتحادیة؛جمهوریة النیجر؛

  جمهوریة باكستان اإلسالمیة

  

  باولو تشوكا  من:

  سكرتیر الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة  

  روما

  إیطالیا

  2009ینایر/كانون الثاني 7التاریخ: 

  ألعضاء في الصندوقاالجتماع مع الدول االموضوع: 

  ،أصحاب السعادة

الدول األعضاء توزعالمرفقة التي تلقیناها من منسقي القوائم الثالث التي بالمراسالتیسرني أن أبعث لكم   

شغل منصب رئیس لنمرشحیالإلى التي تتضمن توجیه دعوةوجیم، ،وباء،القوائم ألفوهيفي الصندوق ضمنها

وسیعقد. 2009ینایر/كانون الثاني 23دول األعضاء في الصندوق یوم الجمعة الصندوق لحضور اجتماع مع ال

  .، روما، إیطالیاVia Paolo di Dono 44هذا االجتماع في قاعة إیطالیا للمؤتمرات في مقر الصندوق، وعنوانه 

دانكم على نلتمس مساعدتكم الكریمة إلرسال الدعوات المرفقة إلى مرشحیكم الذین تمت تسمیتهم من قبل بلو   

التوالي. وسأكون ممتنا لو أعلمتموني بمشاركة مرشحیكم في هذا االجتماع بحیث أتمكن من إبالغ المنسقین تبعا 

  لذلك.

  ،التقدیروتفضلوا بقبول أسمى آیات   
  

  (توقیع)
  باولو تشوكا

  سكرتیر الصندوق
  

  أعالهةالبلدان المذكور محافظي    نسخ للعلم لـ:
  ینأعضاء مكتب مجلس المحافظ

  منسقي القوائم
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  منسقو القوائم ألف وباء وجیم للدول األعضاء

  في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  2009ینایر/كانون الثاني 7

  معالي المرشح المحترم

  

وبصفتكم بصفتنا منسقي القوائم الثالث للبلدان األعضاء في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة دعوتكم،یسرنا 

ینایر/كانون الثاني 23لالجتماع بالدول األعضاء في الصندوق یوم الجمعة ،صب رئیس الصندوقلمنمرشحاً 

مع الدول األعضاء للتفاعلللمرشحینفي مقر الصندوق في روما. ونتوقع لهذا االجتماع أن یوفر الفرصة 2009

وشفافة، قبل االنتخابات تحةمنفبطریقة ،، ومنهم من سیأتي لحضور هذا االجتماع من عاصمة بالدهفي الصندوق

  .2009فبرایر/شباط 19- 18المقررة في مجلس محافظي الصندوق بتاریخ 

  دقیقة، تتضمن:45سیمنح كل مرشح من المرشحین جلسة إفرادیة مدتها 

15تخصص لمقدمة یلقیها المرشحدقیقة.

30 لإلجابة على األسئلة الواردة من األعضاءتخصصدقیقة.

عالمكم بتفاصیل توقیت بإتأكیدات منكم بحضوره، سنقوم وعند تلقيترجمة خالل االجتماع. سیتم توفیر الو 

  االجتماع وغیرها من الترتیبات النهائیة.

  كم.یلإأن تتمكنوا من قبول هذه الدعوة، ونتطلع لالستماع بالفعلونأمل 

  

  ،التقدیروتفضلوا بقبول أسمى آیات 

  

  (توقیع)

Elizabeth Nasskau

  قائمة ألفمنسقة ال

  

  (توقیع)

Yaya Olaniran

  منسق القائمة باء

  

  (توقیع)
Aamir Khawaja

  منسق القائمة جیم
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FAX

PAGE 1 OF 3

FAX NO.:

TO: The Permanent Representatives of the: 

Federal Republic of Germany;

Republic of India; State of Israel; Republic of 

the Niger;

Federal Republic of Nigeria; and

Islamic Republic of Pakistan

FROM: Paolo Ciocca

Secretary of the International Fund

for Agricultural Development (IFAD) Rome

Italy

DATE: 21 January 2009

SUBJECT: Meeting with IFAD’s membership

Excellencies,

I am pleased to transmit herewith attached a communication received from the

Convenors of

the three lists of IFAD’s Member Countries, providing details for candidates on final

arrangements and the schedule for the meeting with the membership on Friday, 23 January

2009.

Your assistance in transmitting the attached communication to the candidates 

nominated by your respective countries, as well as the confirmation thereof, is much

appreciated.

Highest consideration,

Paolo Ciocca
Secretary of IFAD

Copies for information to: Governors of the above-listed
countries Members of the
Governing Council Bureau List 
Convenors
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CONVENORS OF LISTS A, B AND C OF THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) MEMBERSHIP

20 January 2009

Distinguished Candidate,

As the Convenors of the three Lists of IFAD’s Member States, we would like
to thank you for accepting our invitation to the meeting between IFAD’s
membership and Presidency candidates on Friday 23 January.

We are now writing to confirm final arrangements and attach the schedule for
the day, based on the alphabetical order of the nominating Member States. As
outlined in the invitation, each candidate will have a session of 45 minutes.
This will include up to 15 minutes for a presentation, which would be an
opportunity for you to share your ideas and views in the following areas:

1. What, in your view, is IFAD's comparative advantage and how would
you envision IFAD focusing on this to meet its mandate over the
medium to long term?

2. How do you see IFAD building upon its reform into the future?

3. How would you describe your management style and how do you
propose to employ it to continue to make IFAD more effective, efficient,
and responsive? Please also elaborate on your managerial and
development experience.

The remaining time will be allocated to questions and answers. 15 minutes
will be given to questions posed by Member States through the Chair, who will
then give the floor to candidates to respond for the final 15 minutes.

We very much look forward to seeing you on Friday.
Yours sincerely,

Elizabeth Nasskau

Convenor List A
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Yaya Olaniran

Convenor List B

Aamir Khawaja
Convenor List C
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فاكس
  

  3من 1الصفحة 
  :فاكس رقم

  السادة الممثلین الدائمین لـ:  إلى:
  جمهوریة ألمانیا االتحادیة؛

  دولة إسرائیل؛جمهوریة الهند؛
  جمهوریة نیجیریا االتحادیة؛جمهوریة النیجر؛

  مهوریة باكستان اإلسالمیةج
  

  باولو تشوكا  من:
  سكرتیر الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة  

  روما
  إیطالیا

  
    2009ینایر/كانون الثاني 7التاریخ: 

  
  االجتماع مع الدول األعضاء في الصندوقالموضوع: 

  

  ،أصحاب السعادة

وائم الثالث للبلدان األعضاء في من منسقي القالرسالة التي استلمتهاهذا الفاكس بیسعدني أن أرفق 

االجتماع مع الدول األعضاء أعمالالترتیبات النهائیة وجدولبتفاصیلالمرشحین التي تزود السادةالصندوق، 

  .2009ینایر/كانون الثاني 23بتاریخ الجمعة 

هم من قبلتمت تسمیتیصال هذه الرسالة المرفقة إلى مرشحیكم الذین إلمساعدتكم الكریمة التماسوأود 

  .وسأكون شدید االمتنان لو أكدتم ذلكبلدانكم على التوالي، 

  

  ،التقدیروتفضلوا بقبول أسمى آیات 

  

  

  (توقیع)

  باولو تشوكا

  سكرتیر الصندوق

  

  أعالهةالبلدان المذكور محافظي    نسخ للعلم لـ:

  أعضاء مكتب مجلس المحافظین

  منسقي القوائم
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  دول األعضاءمنسقو القوائم ألف وباء وجیم لل

  في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  2009ینایر/كانون الثاني 20

  ،معالي المرشح المحترم

جتماع بین لعقد اعلى قبول دعوتنا ،بصفتنا منسقي القوائم الثالث للدول األعضاء في الصندوق،أن نشكركمنود

  ینایر/كانون الثاني.23لجمعة الدول األعضاء في الصندوق والمرشحین لمنصب رئیس الصندوق یوم ا

الترتیب األبجدي للدول على أساسذلك الیوم جدولونرفق بهذه الرسالة ،نكتب لكم اآلن لنؤكد الترتیبات النهائیة

دقیقة تتضمن عرضا 45الدعوة، فسوف یمنح كل مرشح جلسة إفرادیة مدتها نصت علیهاألعضاء المرشحة. وكما 

  في المجاالت التالیة:كم ءیشكل فرصة لكم لمشاركتنا أفكاركم وآرادقیقة، مما یمكن أن15لمدة 

المیزة النسبیة للصندوق، وكیف تتوقعون للصندوق أن یركز على هذه من وجهة نظركم، ،ما هي-1

مهمته على المدى المتوسط إلى الطویل؟بلإلیفاءالمیزة النسبیة 

ها لالنطالق نحو المستقبل؟كیف تنظرون إلى بناء الصندوق على اإلصالحات التي یجری-2

كیف تصفون أسلوبكم في اإلدارة، وكیف تقترحون استخدام هذا األسلوب لالستمرار في جعل -3

أیضا التوسع في شرح خبرتكم في مجال التنمیة كما یرجى؟الصندوق أكثر كفاءة وفعالیة واستجابة

  واإلدارة.

دقیقة لألسئلة المطروحة من قبل 15. وسیتم تخصیص سیتم تخصیص الوقت المتبقي لطرح األسئلة واإلجابة علیها

، ثم یعطى الكالم للمرشح المعني لإلجابة علیها في الدقائق الخمس االجتماعالدول األعضاء من خالل رئیس

  األخیرة.ةعشر 

  لرؤیتكم یوم الجمعة.إننا نتطلع 

  وتفضلوا بقبول أسمى آیات االحترام،

  

  (توقیع)

Elizabeth Nasskau

  القائمة ألفمنسقة 

  

  (توقیع)

Yaya Olaniran

  منسق القائمة باء

  

  (توقیع)

Aamir Khawaja

  منسق القائمة جیم
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  اجتماع الدول األعضاء في الصندوق مع المرشحین لشغل منصب رئیس الصندوق

  2009ینایر/كانون الثاني 23الجمعة 

، روماVia Paolo Di Dono, 44مقر الصندوق، 

  

  افتتاح الجلسة  0930

االجتماعمقدمة یلقیها رئیس   

Joachim von Braun  ألمانیا:  0945-1030

    Phrang Roy:الهند  1040-1125

    Haim Divon:إسرائیل  1135-1220

    Amadou Aboubacar Cissé:النیجر  1230-1315

Kanayo Nwanze  :نیجیریا  1325-1410

  Mirza Qamar Beg  :باكستان  1420-1505

  اختتام الجلسة  1505

  

  


