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 الموافقةبتوصية 
ما ف  ذلك مشروع القرار الوارد ب، متتب مجلس المحافظين إحالة تقريرالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 .لالعتماد 2018ف  فبراير/شباط  الت  ستعقدلمجلس المحافظين إلى الدورة الحادية واألربعين ف  الملحق الثان ، 

 
 الخلفية -أوال  
 مكتب مجلس المحافظينة مهم -ألف

مارسة المتبعة المعلى ، 36-/د176، صادق مجلس المحافظين، بموجب القرار 2013ف  فبراير/شباط  -1
واالقتراح الذي تضمنته بشأن  ،(GC 36/L.5)تما ترد ف  الوثيقة  تعيين رئيس الصندوق لىإ يةالمؤد لعمليةل

 استعراض هذه الممارسة من وقت إلى آخر من قبل متتب مجلس المحافظين )المتتب(، حسب االقتضاء.

عتبار التوصية الت  قدمها المجلس التنفيذي ، ومع األخذ باال2017وأثناء دورته األربعين ف  فبراير/شباط  -2
مجلس المحافظين المتتب  تلف 2016،1 نيسان/أبريلف  دورته السابعة عشرة بعد المائة المنعقدة ف  

 تعيين رئيس الصندوق لىإ يةالمؤد لعمليةلالممارسة المتبعة استعراض مهمة ب 40-/د197 بموجب القرار
 .يةالمستقبل اتالتعيين الت  ستطبق علىلممارسة هذه ا بهدف تعزيزحات بمقتر  الخروجو 

إلى المجلس التنفيذي ف   خاصة بهاستعراضه وأي توصيات  ائجلب من المتتب تقديم تقرير عن نتوط   -3
ف  دورته الحادية واألربعين ف  فبراير/شباط  ، لعرضها على مجلس المحافظين2017ديسمبر/تانون األول 

 ها.لمصادقة عليل 2018

النظر ف  هذا التقرير النهائ ، بما ف  المجلس التنفيذي مدعو إلى فإن ، 40-/د197ليه القرار وتما نص ع -4
لمجلس الدورة الحادية واألربعين  ذلك مشروع القرار الوارد ف  الملحق الثان ، والتوصية بعرضه على

 .لالعتماد 2018المحافظين الت  ستعقد ف  فبراير/شباط 

محافظينمكتب مجلس المداوالت  -باء

أعضاء المتتب، الذين  أمانة الصندوق )متتب سترتير الصندوق ومتتب المستشار العام(وقد ساعدت   -5
من محافظ والمؤلفين ، 2016انتخبوا من قبل مجلس المحافظين ف  دورته التاسعة والثالثين ف  فبراير/شباط 

 ف  مهمتهم.   رئيس(، الهند )ترئيس(، ومحافظ  جمهورية فنلندا وجمهورية إندونيسيا )تنائب

. وف  اجتماعة األول تلف 2017عقد المتتب أربعة اجتماعات بين مارس/آذار وأتتوبر/تشرين األول  -6
الحالية المتتب متتب المستشار العام، بالتعاون مع متتب سترتير الصندوق، بمهمة استعراض العملية 

                                                      
بشأنالمعاييرغيرالملزمةالختياروتعيينرئيسالصندوقوقدم1 أدرجبند للمجلسالتنفيذي، المائة بعد السابعةعشرة فيالدورة

مسودة وضع بمهمة المحافظين مجلس مكتب بتكليف المحافظين مجلس إلى توصية برفع التنفيذي، المجلس عليه وافق اقتراح،

.2018لكيينظرفيهامجلسالمحافظينفيدورتهالحاديةواألربعينفيعاماختصاصاتأومعاييراختيار
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عداد  الختيار رئيس لجيدة القائمة وتحدد القضايا والمجاالت ورقة إحاطة تعرض الممارسات االصندوق، وا 
 الت  تحتاج إلى تحسين. الرئيسية

وباإلضافة إلى ذلك، وف  أعقاب تلق  المعلومات االرتجاعية من المتتب بشأن االستعراض الذي قدم ف   -7
مقارنة بشأن إجراءات تعيين الرؤساء التنفيذيين ف  تسع مؤسسات  رت األمانة عمليةاالجتماع الثان ، أج

من إرسال استقصاء اتفق عليه المتتب إلى المعيارية وتتونت المقارنة  2.يمتن مقارنة الصندوق بها
األمم المتحدة مؤسسات مختارة، بما ف  ذلك المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف، عالوة على وتاالت 

اق على القضايا البارزة المتتب على مناقشة واالتفالمعيارية عملية المقارنة  وساعدت نتائج 3.المتخصصة
 الت  نوقشت ف  اجتماعه الثالث.

ف  اجتماعه الرابع، استعرض المتتب واتفق على مسودة تقرير تعتس نتيجة مناقشاته. وبناء على طلب و  -8
قبل عرضه على الدورة  المتتب، تم تقاسم مسودة التقرير من أجل معلومات ارتجاعية مع منسق  القوائم

  المائة للمجلس التنفيذي. الثانية والعشرين بعد

 تعيين رئيس الصندوق -ثانيا
  عملية تعيين رئيس الصندوق فيما يل :ترد القواعد الت  تحتم  -9

  ؛6من المادة  )أ(8 البند اتفاقية إنشاء الصندوق الدول  للتنمية الزراعية )االتفاقية(، وال سيما(أ )

 ؛ 2-6ما البند )اللوائح(، وال سي اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق(ب )

  .41، وال سيما المادة النظام الداخل  لمجلس المحافظين(ج )

  للرجوع إلى هذه األحتام وغيرها من األحتام ذات الصلة، انظر الملحق الرابع.

  عملية االستعراض -ثالثا
  شمل االستعراض الذي أجراه المتتب ثالثة مجاالت رئيسية، يتم وصفها بالتفصيل ف  األقسام التالية: -10

  عملية تسمية المرشحين(أ )

 المرشحين حملةعملية  (ب )

 عملية التعيين (ج )

                                                      
المعياريوالتقريرالتجميعيكملحقثالثبهذهالوثيقة.االستبيانيرفق2
3 اختيارالمنظماتالمقارنةعلىأساسالمعاييرالتالية، )وتم معالمكتب: 1التيتماالتفاقعليها (مهمة2)(منظمةحكوميةدولية؛

) المشروعات؛ تمويل )3المؤسسة السواء(؛ على ورئيسالمجلسالتنفيذي )كرئيسالمنظمة للرئيسالتنفيذي المزدوجة الصفة (4(

أصواتمرجحة)بدالمنصوتواحدللعضو(5)تعيين/انتخابالرئيسالتنفيذيمنقبلاألعضاءأوالمجلسالذييمثلاألعضاء؛

ريقي،ومصرفالتنميةفماالستقصاءمعمصرفالتنميةاأللومات/االستعدادلتقاسمالمعلوماتذاتالصلة.تمتقاسالواحد(؛وتوافرالمع

اآلسيوي،والمصرفاألوروبيلإلنشاءوالتعمير،ومنظمةاألغذيةوالزراعة،ومصرفالتنميةللبلداناألمريكية،ومنظمةاألممالمتحدة

،ومجموعةالبنكالدولي،ومنظمةالصحةالعالمية.لألممالمتحدةةالسياحةالعالميةللتربيةوالعلموالثقافة،ومنظم
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 عملية تسمية المرشحين -ألف

  االختصاصات/المعايير الخاصة بالمرشحين (1)

، نظر المتتب أوال فيما إذا تان ينبغ  للصندوق أن يعتمد اختصاصات عملية تسمية المرشحينفيما يتعلق ب -11
  لمرشحين الذين تتم تسميتهم للمنصب.من أجل منصب رئيس الصندوق، أو معايير ل

 وحاليا، ال توجد اختصاصات بالنسبة لرئيس الصندوق عدا تلك الت  توفرها الوثائق األساسية، وال معايير -12
 4، إال أنها لم تعتمد رسميا أبدا.2000مرشحين للرئاسة. وتان قد تم وضع اختصاصات ف  عام ال مؤهالتل

رى من قبل المجلس التنفيذي ف  دورتيه الخامسة عشرة بعد المائة وتم النظر ف  هذه المسألة مرة أخ
وف  الدورة السابعة والسادسة عشرة بعد المائة، غير أنه لم يتم التوصل إلى توافق ف  اآلراء بين األعضاء. 

عشرة بعد المائة تم التوصل إلى توافق ف  اآلراء بشأن توصية مجلس المحافظين بتتليف المتتب بمهمة 
الحادية واألربعين مسودة اختصاصات أو معايير اختيار لت  ينظر فيها مجلس المحافظين ف  دورته وضع 

(2018.) 

ف  حين أن أغلبية المنظمات الت  خضعت للمسح ليس لديها أنه المعيارية تظهر عملية المقارنة  -13
 أن جميع المنظمات اختصصات لمنصب الرئيس التنفيذي عدا الوظائف الت  ترد ف  الوثائق األساسية، إال

باستثناء الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة لديها معايير للمرشحين للرئاسة. وتختلف هذه المعايير من 
المصرف ، و يسيو مصرف التنمية اآل، و مصرف التنمية األفريق معيارين إلى أربعة معايير ف  حالة 

لألمم المتحدة،  منظمة السياحة العالمية، و تيةمصرف التنمية للبلدان األمري، و األوروب  لإلنشاء والتعمير
البنك  مجموعة ، وتصل إلى خمسة وتسعة معايير ف  حالةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةو 

 الدول ، ومنظمة الصحة العالمية، على التوال .

لصندوق تافية، ئق األساسية لالت  تتضمنها الوثااختصاصات رئيس الصندوق  اعتبارأوصى المتتب بو  -14
، بوضع معايير عريضة للمرشحين للرئاسة ف  عمليات التعيين باإلضافة إلى تلك االختصاصاتوأوصى، 

الت  توجهها األمانة  نيحرشلتسمية م دعوةالالمستقبلية. تما أوصى المتتب أيضا بإدراج المعايير التالية ف  
  (:16)تما هو مبين ف  الفقرة 

 وقمعايير تعيين رئيس الصند

 ؛القيادة االستراتيجية القائمة على المعرفة والخبرة ف  قضايا التنمية ف  مهارات(أ )

 ؛بجميع أهداف الصندوق مثبتالتزام قوي (ب )

المستويات، بما ف  ذلك  رفعللتأثير على صناع القرار على أ ستقطاب التأييداالتصال واف  مهارات (ج )
 ؛ورؤساء الوتاالت اإلنمائية األخرى ،الوزراء

 ؛وفعال متماسكعلى بناء والحفاظ على فريق إدارة عليا  درةالق(د )

 .خبرة ف  إدارة موارد مالية تبيرة(ه )

                                                      
.EB 2000/70/R.27(والوثيقةEB/70الدورةالسبعينللمجلسالتنفيذي)محاضر4
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 لتسمية مرشحين  وةعدلا (2)

لتسمية مرشحين، وال سيما فيما إذا تان ينبغ  اإلبقاء على الممارسات  نظر المتتب ف  عملية الدعوة -15
  أو تعديلها. الحالية المتعلقة باإلعالنات واالتصاالت

إلى سترتير ت لشغل منصب رئيس الصندوق جميع الترشيحا تقدم من اللوائح أن 2-6لبند ا يتطلب -16
تمثلت الممارسة وفقا للقرار ، لتحقيق هذه الغايةالصندوق من قبل األعضاء، مصحوبة بسيرة ذاتية. و 

  إلى جميع الدول األعضاء ف تسمىة المرشحين من قبل سترتير الصندوقإرسال دعوة ل، ف  36-/د176
  . وتنشر الدعوة تالتال :الصندوق، مذترا إياها بالجدول الزمن  الستالم المراسالت الخاصة بالترشيحات

مذترة إعالمية عن اإلجراءات والطرائق ذات الصلة بتعيين رئيس الصندوق على موقع  نشر -"أ
 الصندوق المفتوح على شبتة اإلنترنت؛

ن القادم ف  تعيين رئيس الصندوق وعرضها على إصدار ونشر مذترة عن نظر مجلس المحافظي -ب
 موقع الصندوق المفتوح على شبتة اإلنترنت؛

إصدار بيان صحف  عن نظر مجلس المحافظين القادم ف  تعيين رئيس الصندوق إلى شبتات  -ج
ذاعية،  االتصاالت المعيارية للصندوق )الت  تغط  جميع أنماط وسائط اإلعالم من متتوبة، وا 

، وعبر اإلنترنت، ومن خالل الصحف، ووتاالت األنباء ووسائل اإلعالم على اإلنترنت، وتلفزيونية
والصحافيين المستقلين، إلخ( لتوفير منظور عالم ، مع تغطية عالمية، يتم نشره على موقع 
الصندوق المفتوح على شبتة اإلنترنت. إضافة إلى ذلك، وتما ه  العادة ف  الممارسة المعيارية ف  

ق، يتم إرسال بيان صحف  إلى المرتز اإلعالم  ف  األمم المتحدة والذي يمرره إلى شبتته الصندو 
 الخاصة به؛

تخصيص صفحة مترسة على موقع الصندوق المفتوح على شبتة اإلنترنت لتوفير جميع المعلومات  -د
 ذات الصلة باإلجراءات والطرائق لتعيين رئيس الصندوق؛

يان الصحف  عن نظر مجلس المحافظين القادم ف  تعيين رئيس الصندوق إرسال تل من المذترة والب -ه
إلى السادة المحافظين مع رسالة منفصلة ألي غرض من أغراض االتصاالت مما قد ترغب الدول 

 األعضاء بالشروع فيه؛

يتم إرسال تل من المذترة والبيان الصحف  عن نظر مجلس المحافظين القادم وتعيين رئيس  -و
 5".إلى وتاالت األمم المتحدة األخرى، والمنظمات والمؤسسات المالية الدوليةالصندوق 

 وبعد النظر ف  عدد اإلعالنات وتوقيتها، أوصى المتتب بعدم إجراء أي تغييرات على الممارسة الحالية. -17

 ة للمرشحينبو كتمالسئلة األ (3)

على أسئلة، وفيما إذا أجوبة متتوبة تقديم لنظر المتتب فيما إذا تان ينبغ  االستمرار ف  دعوة المرشحين  -18
 تان ينبغ  أن تتون هذه األسئلة إلزامية.

                                                      
5
الممارسةالجيدةالمطبقةفيالعمليةالمؤديةإلىتعيينرئيسالصندوق.-GC/36/L.5الوثيقة 
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من قبل المجلس التنفيذي  2017أدخلت ممارسة جديدة من أجل عملية التعيين األخيرة الت  جرت ف  عام  -19
دعوة  الدعوة لتسمية مرشحين بقائمة من األسئلة تمف  دورته السابعة عشرة بعد المائة تم بموجبها إرفاق 

وقد صيغت هذه األسئلة  6عليها إذا رغبوا ف  ذلك. متتوبة بةو جتقديم أالمرشحين لمنصب رئاسة الصندوق ل
 من قبل منسق  القوائم واستعرضت من قبل المتتب.

ال  ،باستثناء الصندوق ومنظمة الصحة العالمية ،أنهالمعيارية  وف  هذا الصدد، أظهرت عملية المقارنة -20
يطلب منهم اإلجابة تتابة على أسئلة. وف  بعض الحاالت، قد يطلب منهم بيان  يدعى المرشحون أو

المصرف األوروب  للمنظمة )مصرف التنمية األفريق ، ومصرف التنمية اآلسيوي، و  تتوب يجمل رؤيتهمم
متاح محم  بتلمة سر و . وف  حالة منظمة الصحة العالمية، تم إنشاء منتدى شبت  (لإلنشاء والتعمير

إلى الدول األعضاء من أجل األسئلة واألجوبة، ويدعى المرشحون الراغبون ف  المشارتة بالمنتدى  لجميع
 بة على األسئلة المنشورة.و تتمبة تقديم أجو 

ينبغ  دعوة المرشحين لإلجابة على األسئلة الت   وهتذاأوصى المتتب باالستمرار ف  الممارسة الحالية.  -21
 المتتب، ولتنهم ليسوا ملزمين باإلجابة عليها.يصيغها منسقو القوائم ويستعرضها 

 مرشحون الداخليونال (4)

قبل تاريخ إرسال الترشيحات  إجازة بدون أجرالمتتب فيما إذا تان يتوقع من المرشحين الداخليين أخذ نظر  -22
ون تأتيدا بأنهم سيرشحون من قبل دولة عضو(؛ وفيما إذا )مثال، سرعان ما يتلق إلى جميع الدول األعضاء

  ان يتوقع من مرشح داخل  أن يستقيل من الصندوق إذا فشل بالفوز بمنصب الرئيس.ت

للموظفين فيما يتعلق بتعيين رئيس  ت، وّفر رئيس الصندوق توجيها2017عام لخالل عملية التعيين  -23
أن يأخذ إجازة بدون أجر  فعضو، يتوقع من الموظقبل دولة الصندوق. وف  حالة تم ترشيح موظف من 

إرسال الترشيحات إلى الدول األعضاء، وحتى يتم تعيين رئيس الصندوق من قبل مجلس يخ من تار 
لمصلحة المؤسسة عن الترويج حة دوره تموظف يعمل وهذا لضمان فصل المرشح بصورة واض المحافظين.

 لترشيحه. وال ينبغ  استخدام موارد الصندوق لمساندة عملية ترشيح مرشح ما، وعلى نحو أعم، ال يجوز
 استغالل، أو محاولة استغالل، منصبهم تموظفين لدعم ترشيحهم.للمرشحين 

أنه ال يتم توفير توجيهات داخلية بشأن  لت  يمتن مقارنة الصندوق بهاوتظهر النتائج من المنظمات ا -24
المرشحين الداخليين لمنصب الرئيس إال ف  حاالت قليلة فقط )الصندوق، ومصرف التنمية األفريق ، 

 لوائح الموظفينوف  حالة مصرف التنمية األفريق ، على سبيل المثال، تنص لصحة العالمية(. ومنظنة ا
على أنه يطلب من الموظفين الداخليين الذين يسعون للترشح لمنصب الرئيس أن ي علموا رئيس المصرف 

ذا وافقت الحتومة المعن ية على ترشيح بذلك، والتقدم بطلب إجازة بأجر لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر. وا 
يتقدم بطلب إجازة بدون أجر. وف  حالة رفض  ينبغ  على الموظف أن ي بلغ الرئيس فورا، وأنالموظف، 

تلك الموافقة، على الموظف أيضا أن ي بلغ الرئيس فورا بذلك، وأن يطلب استئناف عمله. وتخطط منظمة 
 .2018األغذية والزراعة لوضع لوائح للمرشحين الدخليين ف  عام 

                                                      
.GC 40/L.4متاحةفيالوثيقة2017ئلةواألجوبةالخاصةبمرشحيعامقائمةاألس6
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أخذ إجازة بدون أجر وصى المتتب باإلبقاء على الممارسة الحالية الت  تتطلب من المرشحين الداخليين أ -25
سرعان ما يتلقون تأتيدا بأنهم سيرشحون من قبل دولة عضو. وباإلضافة إلى ذلك، أوصى المتتب أيضا 

 .منصب الرئيسبأنه ال ينبغ  أن يطلب من مرشح داخل  أن يستقيل من الصندوق إذا فشل بالفوز ب

عالنها ،وفحصها ،تقديم الترشيحات (5)   وا 

عالنها ،وفحصها ،تقديم الترشيحات نظر المتتب ف  عملية -26  . وا 

دورة تقدم جميع الترشيحات قبل بدء  من اللوائح، والذي ينص على أن 2-6 تقديم الترشيحات يحتمه البند -27
  .األقل، ما لم يقرر المتتب خالف ذلك الت  يتقرر فيها تعيين الرئيس بستين يوما على مجلس المحافظين

، الذي يتحقق من أن سترتير الصندوقمن قبل متتب  ها، يتم فحصللترشيحات وعند استالم الصندوق -28
 .من العضو المعن  قانونياممثل معتمد الترشيحات قد قدمها 

مجلس  متتب لىا  األعضاء و  شيحات إلى جميعيقدم الرئيس التر يجب أن من اللوائح،  2-6ووفقا للبند  -29
لتل مرشح، يتضمن بالنسبة و  يوما. 40 قبل انعقاد دورة مجلس المحافظين بفترة ال تقل عن المحافظين

على األسئلة.  متتوبة أجوبةأية ب مشفوعةوالسيرة الذاتية للمرشح تما قدمها العضو،  ،بالغ رسالة الترشيحاإل
ارسة المتبعة، تتاح رسالة الرئيس إلى األعضاء من وتقدم جميع الوثائق باللغات األربع للصندوق. ووفقا للمم

 . خالل نشرها على الموقع الشبت  للصندوق

عالنها. وعلى وجه  ،وفحصها ،أوصى المتتب بأن تستمر الممارسة الحالية المتعلقة بتقديم الترشيحات -30 وا 
ها على الموقع من خالل نشر للجمهور العام رسالة الرئيس إلى األعضاء  إتاحةالخصوص، ينبغ  مواصلة 

  .الشبت  للصندوق

 المرشحين  حملة عملية -باء
 مبادئ التوجيهية المتعلقة بحملة المرشحينال (1)

 .نظر المتتب فيما إذا تان ينبغ  اعتماد مبادئ توجيهية أو قواعد لتنظيم حمالت المرشحين -31

(، ال 37انظر الفقرة بعض التوجيه فيما يتعلق بحملة المرشحين الداخليين ) الصندوق رئيسوف  حين قدم  -32
  توجد مبادئ توجيهية قائمة بشأن حملة المرشحين الخارجيين.

أن منظمة الصحة العالمية ه  المنظمة الوحيدة الت  تحدد المبادئ المعيارية  المقارنةوأظهرت عملية  -33
مبادئ  مسحها الي من المنظمات المتبقية الت  شملف  أوال توجد والمتطلبات ألنشطة الحمالت االنتخابية. 

  حمالت المرشحين. تحتمأو قواعد  ،أو لوائح ،توجيهية

أوصى المتتب بوضع مبادئ توجيهية لجميع المرشحين )الداخليين والخارجيين( بغرض تحديد الممارسات و  -34
/التعيين. وأوصى الداعمة لهم خالل عمليات الحملة غير األخالقية من جانب المرشحين أو الحتومات

الت  تصدرها األمانة  تسمية المرشحيناج المبادئ التوجيهية التالية للحملة ف  الدعوة إلى المتتب أيضا بإدر 
  (:16رة ن ف  الفق)تما هو مبي إلى جميع الدول األعضاء

 المرشحين لحملةالمبادئ التوجيهية 
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 عزيز  تهذه المبادئ التوجيهية فقط بالحملة المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق. ويتمثل هدفها ف تصلوت
  منصب رئيس الصندوق.لوشفافة بين المرشحين  ،ومنصفة ،وعادلة ،عملية انتخابية مفتوحة

أن  ومن تاريخ اإلعالن عن الترشيحات وخالل عملية الحملة برمتها، ينبغ  للدول األعضاء والمرشحين
  :يقوموا بالتال 

هداف المشترتة المتمثلة ف  ، مع مراعاة األنحو بعضهم البعضاحترام متبادل العمل بحسن نية و (أ )
  ؛عملية التعيين طوال عدالةوال ،والشفافية ،واالنفتاح ،تعزيز اإلنصاف

  متناع عن:اال (ب )

 بطريقة غير سليمة  ةحملخوض ، وبصفة عامة المرشحين اآلخرين حملةاقة أنشطة تعطيل أو إع
 ؛ضد مرشحين آخرين

 ؛اعتباره افتراء أو تشهيراآخر يمتن  ادعاءأو أي  ،  أو تتاب هإصدار أي بيان شف 

 مقبولة عموما ف  المفاوضات الدبلوماسية والدولية(  رعتبت عدا تلك الت )التزامات  وأوعود  إعطاء
 ؛الصندوق حوتمةيمتن أن تقوض، أو ينظر إليها على أنها تقوض، سالمة عملية التعيين أو 

 محاولة التأثير على عملية التعيين بطريقة غير سليمة. 

  إزاء المرشحين بالحيادية الموظفين تزاملا واجب (2)

  جميع المرشحين. إزاءوا محايدين بقالموظفين بأن يواجب ف  المتتب أيضا  نظرو  -35

والت   الصندوق، الت  وضعها رئيس ،حتام مدونة السلوكألمتثال اليجب على جميع موظف  الصندوق ا -36
قات بطريقة تتناسب مع وضعهم تموظفين و ألتحدد المبادئ التوجيهية للموظفين لت  يتصرفوا ف  جميع ا

 .ف  منظمة دولية

إلى الموظفين بشأن السلوك الواجب مراعاته أثناء  اتوجيه الصندوق رئيسل عملية التعيين األخيرة، قدم وخال -37
ميع المرشحين لرئاسة الصندوق، فيما يتعلق بج حياديةيجب على الموظفين أن يتصرفوا بو عملية التعيين. 

 .دعم أي ترشيحعلى  واعملينا عن آرائهم بشأن أي مرشح، أو عليعربوا  الوأ

ال يسمح أي منها الت  تتقاسمه أيضا المنظمات المتخذة أساسا للمقارنة، و أن يبقى حياديا الموظف بوواجب  -38
  ته.حملالمشارتة ف  أو  مرشحألي للموظفين بالتعبير عن دعمهم 

أن  یعل دونة سلوك موظف  الصندوق أن تنص بوضوحاعتبر المتتب أنه يتوجب على موف  هذا الصدد،  -39
إجراءات تأديبية  اتخاذ یحالة صريحة من سوء السلوك، مما يؤدي إل مثلتما لمرشح مساعدة موظف 

 وأوصى المتتب إدارة الصندوق باتخاذ اإلجراء المالئم بهذا الصدد. .وفرض تدابير تأديبية

 جتما  مع الدول األعضاءاال (3)

 .الصندوق مع الدول األعضاء ف ل اجتماع المرشحين نظر المتتب ف  شت -40
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، يعقد 36-/د176المحافظين  ة من خالل قرار مجلسظم، والمن2008عام ت  أدخلت ف  وفقا للممارسة ال -41
اجتماع غير رسم  بين ممثل  الدول األعضاء ف  الصندوق والمرشحين قبل دورة مجلس المحافظين الت  

أنفسهم،  لتقديموية من االجتماع هو إعطاء المرشحين فرصة متسا تعيين الرئيس. والغرض ستنظر ف 
  .األعضاءالدول أسئلة ممثل  على  جابةأفتارهم وآرائهم واإل عرضو 

قدت عدة اجتماعات غير ، ع  2017عملية التعيين لعام  من أجل اءعضاألمع الدول الجتماع ل اتحضير و  -42
ومتتب المستشار  سترتير الصندوقوموظف  متتب رسمية بين ممثل  المتتب ومنسق  القوائم من جهة، 

 :العام من جهة أخرى. واتخذت القرارات التالية

والمنسقين  قوائم،الدعوة إلى المرشحين من قبل جميع منسق  ال رسالةسوف يتم التوقيع على (أ )
ق الصندو  سترتيرتأتيدات من المرشحين، سيصدر الومنسق  القوائم الفرعية؛ وبعد تلق   ،المشارتين

 .رسالة ثانية تحدد تفاصيل اإلجراءات والترتيبات الخاصة باالجتماع

  يومين، بالنظر إلى وجود ثمانية مرشحين. االجتماع سيستغرق(ب )

د اإلضافيين جتماعات، بينما يمتن ألعضاء الوفسيسمح لتل دولة عضو بممثلين اثنين ف  قاعة اال(ج )
بمتابعة الدول األعضاء الت  لديها مرشحين يسمح لوفود س. و قاعة االستماعمتابعة اإلجراءات ف  

  .مقابالت مع مرشحيهاالإجراء  فقط أثناءاالستماع  قاعة الوقائع ف 

ومنسق  القوائم الفرعية حضور االجتماع بحتم  ،والمنسقين المشارتين ،ويحق لمنسق  القوائم(د )
  م.منصبه

  .ح مرشحالعضو رشّ  ممثلساس التناوب، مع استبعاد أي يرأس االجتماع أعضاء المتتب على أ(ه )

يحضر  وال .عاةس  من الن يواثن الصندوق سترتيريحضر االجتماع سوى  ومن جانب الموظفين، ال(و )
  الرئيس االجتماع )ما لم يتن مرشحا(.شاغل منصب 

اسم البلد باللغة اإلنجليزية ببالقرعة والبدء  سحب حرفسيتم تحديد تسلسل المقابالت عن طريق (ز )
. وسيتم ذلك ف  ةليزيجاإلنبلترتيب األبجدي ل البلد وفقا حسببوبعد ذلك  ف،ر حلاذلك  قرب إلىاأل

 موعد.اجتماع للمنسقين والمتتب قبل شهر من ال

يقدم المرشح  (1)دقيقة، وتتألف من ثالث مراحل:  30تل مرشح مقابلة مدتها ساعة ولص خصسي(ح )
على جميع تطرح ائم و الق بينثالثة أسئلة متفق عليها مسبقا  على جيب المرشحي( 2)نفسه، 

 حاضرين.ال من مفتوحةثالثة أسئلة على جيب المرشح ي( 3)المرشحين، 

 .لن تتون هناك حلقة نقاش، ولن يتفاعل المرشحون فيما بينهم(ط )

 15) جوبةدقيقة لأل 45 إعطاءسوف يطرح ممثلو القوائم ثالثة أسئلة على جميع المرشحين، مع (ي )
تانون الثان  تجزء من سئلة مع المرشحين ف  أوائل يناير/ه األدقيقة لتل سؤال(. وسيتم تقاسم هذ

تفاصيل االجتماع. وسيقوم المنسقون بإرسال األسئلة إلى  حددت ت الرسالة الثانية من المنسقين ال
: ف  أقرب وقت ممتن من خالل عنوان البريد اإللتترون  المخصص سترتير الصندوقمتتب 

elections2017@ifad.org. 
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دقيقة.  30لمدة  حاضرينال ألسئلة المفتوحة منابطرح يسمح س، ئماو الق المشترتة بينسئلة وبعد األ(ك )
ن التوازن بين القوائم الثالث. وستمتنع الدول األعضاء اضملمجموعات من ثالثة أسئلة، ب يسمحوس

  ن عن طرح األسئلة.و مرشح لهاالت  

 .أسئلةلجميع األعضاء طرح متن ال ي هبأنالمعنية وسيقوم المنسقون بإبالغ قوائمهم (ل )

وتقاسمها ف  غضون أسبوع على المنصة التفاعلية بواسطة الفيديو  سيتم تسجيل جلسات االستماعو (م )
ف   والمشارتين ،ونسخهم للمعلومات ،للدول األعضاء ف  الصندوق فقط مع محافظ  الصندوق

وة على أساس عدم الدع رسالةتسجيل ف  على الالمرشحين  موافقةلتمس تجلسات االستماع. وس
ذا لم يو االعتراض؛   .مقابلته فق أي منهم، فلن يتم تسجيلواا 

 اءعضدول األال اجتماعف  جميع المنظمات فيما يتعلق بإمتانية  امتسق انهج ةالمعياري لمقارنةة اعملي ظهرت -43
ية، تجتمع انتخاب الرئيس. فعلى سبيل المثال، ف  حالة منظمة الصحة العالملمرشحين قبل انعقاد دورة با

الدول األعضاء مع المرشحين ف  منتدى المرشحين الذي يسبق دورة المجلس التنفيذي الت  يجري فيها 
مرشحين ف  مناسبتين: ف  دورة المجلس التنفيذي الالترشيح. وبعد انعقاد المنتدى، تجتمع الدول األعضاء ب

 لمصرفجري فيها التعيين. وف  حالة االت  يجري فيها الترشيح وف  دورة جمعية الصحة العالمية الت  ي
ماع األول أعضاء مجلس اإلدارة، . ويحضر االجتعمير، تعقد جلستان قبل االنتخاباألوروب  لإلنشاء والت

تنفيذية. ويرأس االجتماع الثان  رئيس مجلس المحافظين ويحضره المحافظون. تما ن ف  شتل دورة يجتمعم
  أيضا. هميبأعضاء مجلس اإلدارة ومناو  يسمح بدخول

على سبيل المثال، حلقة : مع الدول األعضاءجتماع االتغييرات يمتن إدخالها على شتل نظر المتتب ف   -44
عدد المشارتين ف  االجتماع، بما ف  ذلك مشارتة و دية؛ افر باإلضافة إلى المقابالت اإل يرها منسق،نقاش يد

  .مهورممثل  المجتمع المدن ؛ والبث الشبت  لوقائع االجتماع للج

 حال .شتل الالوأوصى المتتب باإلبقاء على  -45

 التعيين ةعملي -جيم
 والمناوبينالمحافظين اعتماد وراق أ     (1)

 نظر المتتب ف  مسألة أوراق اعتماد المحافظين والمناوبين. -46

، ألغراض النصاب القانون  قبل افتتاح أية دورة من دورات مجلس المحافظين، يجب على األعضاء -47
وف  هذا الصدد،  ديم أوراق االعتماد الخاصة بالمحافظين والمناوبين المعنيين إلى الصندوق.والتصويت، تق
 من النظام الداخل  لمجلس المحافظين على ما يل : 11 تنص المادة

 أوراق االعتماد واإلشعارات"

غ يصدر رئيس الدولة أو رئيس الحتومة أو من ينوب عنه، أو وزير الخارجية، أو أي شخص آخر أبل -1
العضو أنه مخول سلطة القيام بذلك، أوراق االعتماد الخاصة بالمحافظين والمناوبين. وتقدم أوراق 
االعتماد هذه مع اإلشعارات بأسماء المستشارين إلى الرئيس قبل افتتاح الدورة األولى الت  يحضرها 
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االعتماد  األشخاص المذتورين بأسبوع على األقل. وما لم ينص على خالف ذلك، تعتبر أوراق
  واإلشعارات هذه سارية المفعول إلى أن يتم سحبها بإشعار يرسل إلى الرئيس.

 يفحص المتتب أوراق االعتماد، ويرفع تقريرا بشأنها إلى مجلس المحافظين، إذا رأى أحد أعضائه -2
  ضرورة ذلك.

3- "]...[ 

فحص أوراق االعتماد تلك.  من النظام الداخل  لمجلس المحافظين، فإن المتتب مسؤول عن 11وفقا للمادة  -48
بين الصندوق والعضو، فإن أي إشعار يتعلق بأوراق االعتماد يجب أن يتم من  تصاالتوفيما يتعلق باال

اللوائح الخاصة من  1-2االتصال الرسمية وفقا للبند  وسيلةالعضو ت ها  عينالت ةالرسمي جهةخالل ال
 ، الت  تنص على ما يل :بتسيير أعمال الصندوق

 وجهة اإليدا االتصال،  لةوسي"

يعين تل عضو جهة رسمية مالئمة لتتون وسيلة االتصال بينه وبين الصندوق فيما يتعلق بأية مسألة  -1
 تنشأ بحتم االتفاقية. ويعتبر تل اتصال بين الصندوق وبين هذه الجهة اتصاال بين الصندوق والعضو.

2- "]...[ 

ذا لم يعين العضو وسيلة اتصال، يجب تقديم اإل -49 من النظام الداخل  لمجلس  11شعار وفقا للمادة وا 
  المحافظين.

 أوراق اعتمادولتيسير جمع وفحص ، جميع األعضاءمن قبل  اتصال لم يتم تعيين وسيلة هوبما أن -50
لدولة عضو ف   ةالدائم يةلمثمتون التتتب على االقتراح الداع  إلى أن والمناوبين، وافق الم محافظينال

ه لالتصال، ما لم وسيلت  لدولة عضو ف  الصندوق، ه ةالدائم ية، الممثلادم وجودهروما أو، ف  حالة ع
 ةالرسمي جهةال هاألخيرة، يجب إخطار الصندوق بهذ . وف  الحالةىخر أ ةرسمي جهةيعين العضو صراحة 

 للدولة العضو. أو وزير الخارجية ،أو رئيس الحتومة ،من قبل رئيس الدولة ىخر األ

. ووفقا اللوائحمن  1-2توصية الواردة أعاله من قبل المتتب، يلزم إدخال تعديل على البند تنفيذ ال ومن أجل -51
مجلس المحافظين، ويلزم الحصول على أغلبية ثلث   تتمن ف  اللوائح، فإن سلطة تعديل اللوائحمن  14 بندلل

 .صواتألمجموع ا

  .النص المضافوضع خط تحت تم و اه. على النحو المبين أدن اللوائحمن  1-2أوصى المتتب بتعديل البند  -52

  من اللوائح 1-2البند التغييرات المقرح إدخالها على 

  وجهة اإليدا االتصال،  وسيلة

عين تل عضو جهة رسمية مالئمة لتتون وسيلة االتصال بينه وبين الصندوق فيما يتعلق بأية مسألة ي -1
ذا لم يعين العضو جهة رسمية تنشأ بحتم االتفاقية.  لتتون وسيلة االتصال بينه وبين  مةمالئوا 

الصندوق، ستعتبر الممثلية الدائمة للدولة العضو ف  روما، أو ف  غياب ذلك، الممثلية الدائمة للدولة 
. ويعتبر تل اتصال بين الصندوق وبين هذه الجهة اتصاال العضو لدى الصندوق، وسيلة االتصال به

  .بين الصندوق والعضو



EB 2017/122/R.38 



11 

 ةخاصال جلسةال    ( 2)

 .الصندوق رئيستعيين  افيهسيتم   تالمحافظين مجلس ال جلسةر المتتب ف  خصوصية نظ -53

تتون جلسات مجلس من النظام الداخل  لمجلس المحافظين تنص على أن  23ف  حين أن المادة  -54
من الوثيقة ذاتها ينص على أن يبحث ف  تعيين رئيس  1-41المحافظين علنية، يرد استثناء ف  المادة 

حصرا بحضور المحافظين، ومناوبيهم، والموظفين  وهذا يتطلب انعقاد الجلسة   جلسة خاصة".الصندوق "ف
األساسيين، من بداية البند المتعلق بتعيين الرئيس إلى نهايته، بما ف  ذلك خالل اإلعالن عن نتائج تل 

 اقتراع.

إجماعيا بين المنظمات الت  نهجا  معياريةلاالمقارنة وباستثناء منظمة األغذية والزراعة، أظهرت عملية  -55
  .اجتماع خاصتعيين الرئيس التنفيذي ف  إجراء ف   مسحشملها ال

  للنظر ف  تعيين رئيس الصندوق. ةخاص جلسةعقد المتعلقة بأوصى المتتب بأن تستمر القاعدة الحالية  -56

 االقترا  السري    ( 3)

 .نظر المتتب ف  التصويت باالقتراع السري -57

  الت  تنص على ما يل : 1-38تعيين الرئيس وفقا للمادة  يجب إجراء التصويت على -58

، تجري جميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر 40"باستثناء االنتخابات المنصوص عليها ف  المادة 
مجلس المحافظين غير ذلك ف  انتخاب ال يتجاوز عدد المرشحين فيه عدد المناصب االنتخابية المراد 

 شغلها."

من النظام الداخل  لمجلس  3-35تل محافظ، وفقا للمادة  سلم، يمان سرية بطاقات االقتراعمن أجل ض -59
 :المحافظين

ث: بحي توزيعها يجري الت  األصوات من محددا عددا منها تل تتضمن أتثر أو واحدة اقتراع ورقة... " 
 يتساوى ن( أ2) و، صواتاأل من معين عدد أي فيها محدد أوراقا األقل على محافظين أربعة يتسلم أن (1)

 بها، دالءاإل حقه من الت  األصوات عدد مع محافظ أي يتسلمها الت  األوراق ف  المحدد األصوات مجموع
 الت  االقتراع صناديق ف  ويضعها يتسلمها الت  األوراق تل على بصوته يدل  أن محافظ لتل ويجوز
 ."المجلس رئيس يعينهم أشخاص وعدها بجمعها سيقوم

مجموعة البنك  حالة ، باستثناءيجرى أن التصويت على تعيين الرئيس التنفيذيية المقارنة المعيار  تظهر -60
 .الدول ، باالقتراع السري

 .باالقتراع السري الصندوق رئيسعلى تعيين التصويت  ستمر إجراءيتتب بأن أوصى الم -61

 عد األصوات      (4)

 . نظام عد األصواتف  المتتب نظر  -62

غرفة مخصصة لهذا الغرض. ويتولى مهمة عد األصوات  عة، يتم عد األصوات ف حسب الممارسة المتب -63
ويساعد  ثالثة مدققين: عادة واحد من تل قائمة من القوائم الثالث، يعينهم رئيس مجلس المحافظين.
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فريق مهام يعينه سترتير الصندوق ويتألف من موظفين ف  الصندوق، تحت المدققين الثالثة ف  عملهم 
سق ومشارتة موظف من متتب المستشار العام. وبعد اتتمال عملية عد األصوات، يسجل مجموع إشراف من

رئيس األصوات الت  حصل عليها تل مرشح على صحيفة تعداد يوقعها تل مدقق، ثم تختم وتسلم باليد إلى 
 المتتب من قبل أحد المدققين.

ن للصندوق، باإلضافة إلى )أو بدال من( ييالخارج ينمراجعإشراك النظر المتتب ف  اقتراح بعض األعضاء  -64
األصوات. غير أن أعضاء  عدإلشراف على عملية ف  االذين عينهم رئيس مجلس المحافظين،  مدققينال

 .المدققينخارجيين باإلضافة إلى  نشراك مراجعيإلحاجة توجد  ال أنهالمتتب قرروا 

عداد العمل ةقو  األصوات وزيادة تفاءة دعمناقشة إمتانية إدخال نظام آل  لتسريع عملية أيضا تمت  -65 . وا 
لتل عملية  محافظينمن النظام الداخل  لمجلس ال 3-35تقتضيها المادة  الت  ،لةغفاالقتراع المبطاقات 

الذي  المحافظينموظفا ف  األيام السابقة الجتماع مجلس  20عملية معقدة تستتبع إشراك حوال   ،اقتراع
، تتطلب العملية أيضا وجود عدد تبير من الموظفين محافظينجتماع مجلس ال. وف  يوم افيه الرئيس سيعين

؛ )ب( من المحافظينواحد األساسيين للقيام بما يل : )أ( توزيع بطاقات االقتراع ذات الصلة على تل 
التامل ف  بطاقات االقتراع؛ )ج( توجيه المحافظين إلى  حقه على تسجيل تأتيد تل محافظ بأنه حصل

يحمل اسم المرشح الذي الذي ختم استخدام الدعون إلى ختم بطاقات االقتراع بالتصويت حيث ي  مقصورات 
 ف  صندوق االقتراع؛بطاقات اقتراعه  ضعيرغبون ف  التصويت لصالحه؛ )د( التأتد من أن تل محافظ ي

األقل لمدة  موظفا على 20)ه( بعد إقفال التصويت، عد بطاقات االقتراع. وف  المتوسط، هناك حاجة إلى 
 .اقتراع من بداية اإلجراءات إلى إعالن نتائجهاعملية ساعتين على األقل إلتمال تل 

. يجري حاليا من خالل نظام ورق  معظم المنظماتف  أن التصويت المعيارية  عملية المقارنةظهر ت -66
منظمة الصحة  إلتترون . وتقومحيدة الت  لديها نظام تصويت مصرف التنمية اآلسيوي هو المنظمة الو و 

نظام آل . وبشتل أتثر الحصول على إمتانية  طالعومصرف التنمية للبلدان األمريتية باست ،العالمية
التنمية اآلسيوي، ال تجري عملية االنتخابات تقليديا خالل االجتماع السنوي لمجلس  مصرفتحديدا، ف  
إللتترون . ويتلقى تل محافظ رسالة تتم عملية التصويت عن بعد عن طريق البريد ا بل، مصرفمحافظ  ال

 ف  المقر تلقائياصوات المدلى بها األحساب باالقتراع. ثم يتم خاصا إلتترونية من األمانة تتضمن رابطا 
أنهما غير  ظامين للتصويت اإللتترون ، ووجدتالرئيس . وقد اختبرت منظمة الصحة العالمية بالفعل ن

إمتانية استخدام منصة  طالعباستحاليا لتنمية للبلدان األمريتية مصرف ا. ويقوم ةيافتآمنين بما فيه ال
، استخدمت بطاقات االقتراع 2015اإلنترنت. وخالل االنتخابات األخيرة، ف  عام  لة علىغفمتصويت 

  .ف  الوقت الفعل  النتائج بحسابالورقية لإلدالء باألصوات، وقام نظام إلتترون  

وأن  ،التصويت اإللتترون  أو أشتال أخرى من العمليات اآلليةمسألة  األمانة تحرىأوصى المتتب بأن ت -67
 أشار. و 2019ف  عام المحافظين تقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي الحتمال تقديم توصيات إلى مجلس 

من النظام  3-35 تعديل المادة ضروريمن السيتون  أنه إذا تم العثور على بديل مناسب،إلى المتتب 
من النظام  3-35عدد األصوات لتعديل المادة  مجموع ثلث  أغلبيةلزم تلس المحافظين. و الداخل  لمج

 محافظين. الداخل  لمجلس ال
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 خالصةال -ارابع

 يرد ف  الملحق األول موجز لتوصيات المتتب. -68

بما ف  ذلك مشروع ، إحالتهعلى  وافقوأن ي يوص  المتتب بأن يأخذ المجلس التنفيذي علما بهذا التقرير -69
لمجلس المحافظين الت  ستعقد ف  فبراير/شباط إلى الدورة الحادية واألربعين لقرار الوارد ف  الملحق الثان ، ا

 .لالعتماد 2018
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 موجز توصيات مكتب مجلس المحافظين
 عملية تسمية المرشحين -ألف

المتتب بالتحسينات التالية  ص و يبعد استعراض الممارسة المتبعة حاليا للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق،  -1
 لتوجيه عملية تسمية المرشحين:

 المتتب باعتبار اختصاصات رئيس الصندوق الت  يوص   .ختصاصات/المعايير الخاصة بالمرشحيناال
وضع معايير ائق األساسية للصندوق تافية، وأن يتم، باإلضافة إلى تلك االختصاصات، تتضمنها الوث

المتتب أيضا بإدراج المعايير  وص ية. تما ي  عمليات التعيين المستقبلعريضة للمرشحين للرئاسة ف
إلى جميع الدول  الت  توجهها األمانة نيحرشلتسمية م دعوةال من هذه الوثيقة ف  14الفقرة  ف  مقترحةال

 .(16)تما هو مبين ف  الفقرة  األعضاء

 لية الت  تتطلب من المرشحين المتتب باإلبقاء على الممارسة الحا. يوص  مرشحون الداخليونال
ولة عضو. وباإلضافة سرعان ما يتلقون تأتيدا بأنهم سيرشحون من قبل دأخذ إجازة بدون أجر الداخليين 

المتتب أيضا بأنه ال ينبغ  أن يطلب من مرشح داخل  أن يستقيل من الصندوق إذا  إلى ذلك، يوص 
 فشل بالفوز بمنصب الرئيس.

 فيما يتعلق بما يل : راتبعدم إجراء أي تغييوصى ي   -2

 المتتب بعدم إجراء أي  ف  عدد اإلعالنات وتوقيتها، يوص  بعد النظر. لتسمية مرشحين وةعدلا
 من هذه الوثيقة.  16الواردة ف  الفقرة  تغييرات على الممارسة الحالية

 غ  دعوة وصى المتتب باالستمرار ف  الممارسة الحالية. وهتذا ينب. يللمرشحين مكتوبةسئلة الاأل
المرشحين لإلجابة على األسئلة الت  يصيغها منسقو القوائم ويستعرضها المتتب، ولتنهم ليسوا ملزمين 

 .باإلجابة عليها

 عالنها ،وفحصها ،ديم الترشيحاتقت المتتب بأن تستمر الممارسة الحالية المتعلقة بتقديم يوص   .وا 
عالنها. وعلى وجه الخصوص، ينب ،وفحصها ،الترشيحات رسالة الرئيس إلى  إتاحةغ  مواصلة وا 
من خالل نشرها على الموقع من هذه الوثيقة، للجمهور العام  29المشار إليها ف  الفقرة  ،األعضاء

 .الشبت  للصندوق

 المرشحين حملةعملية  -باء

سينات التالية المتتب بالتح وص لمؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، يالممارسة المتبعة حاليا للعملية ابعد استعراض  -3
 :لتوجيه عملية حملة المرشحين

 المتتب بوضع مبادئ توجيهية لجميع المرشحين يوص  . بحملة المرشحين مبادئ التوجيهية المتعلقةال
 )الداخليين والخارجيين( بغرض تحديد الممارسات غير األخالقية من جانب المرشحين أو الحتومات

 لحملةضا بإدراج المبادئ التوجيهية المتتب أي  وصي. و الداعمة لهم خالل عمليات الحملة/التعيين
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الت  تصدرها األمانة  تسمية المرشحينف  الدعوة إلى  من هذه الوثيقة، 34، المقترحة ف  الفقرة المرشحين
 (.16)تما هو مبين ف  الفقرة  إلى الدول األعضاء

عتبر المتتب أنه يتوجب على مدونة سلوك وف  هذا الصدد، ا. التزام الموظفين بالحيادية إزاء المرشحيناجب و  -4
أن مساعدة موظف لمرشح ما تمثل حالة صريحة من سوء السلوك، مما  یموظف  الصندوق أن تنص بوضوح عل

المتتب إدارة الصندوق باتخاذ اإلجراء المالئم بهذا   وصياتخاذ إجراءات تأديبية وفرض تدابير تأديبية. و  یيؤدي إل
  الصدد.

 :فيما يتعلق بما يل  اء أي تغييراتبعدم إجر وصى ي   -5

 حال  لالجتماع مع الدول األعضاء شتل الالباإلبقاء على  يوص  المتتب. مع الدول األعضاءجتما  اال
 من هذه الوثيقة. 42و 41تما هو وارد ف  الفقرتين 

 عملية التعيين -جيم

المتتب بالتحسينات التالية  الصندوق، يوص  دية إلى تعيين رئيسبعد استعراض الممارسة المتبعة حاليا للعملية المؤ  -6
 :تعيينال عملية لتوجيه

  المقترح على النحو  اللوائحمن  1-2البند  يوص  المتتب بتعديلن. مناوبيالو المحافظين أوراق اعتماد
 من هذه الوثيقة. 52ف  الفقرة 

 شتال أخرى من التصويت اإللتترون  أو أمسألة األمانة  تحرىالمتتب بأن ت. يوص  عد األصوات
ف  المحافظين وأن تقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي الحتمال تقديم توصيات إلى مجلس  ،العمليات اآللية

 تعديل المادة ضروريمن السيتون  أنه إذا تم العثور على بديل مناسب،إلى المتتب  يشير. و 2019عام 
عدد األصوات لتعديل المادة  مجموع  ثلث أغلبيةلزم تمن النظام الداخل  لمجلس المحافظين. و  35-3
35-3. 

 فيما يتعلق بما يل : بعدم إجراء أي تغييراتوصى ي   -7

 للنظر ف  تعيين  ةخاص جلسةعقد المتعلقة ببأن تستمر القاعدة الحالية  يوص  المتتب. لجلسة الخاصةا
 .رئيس الصندوق

 باالقتراع  الصندوق رئيسالتصويت على تعيين  ستمر إجراءبأن ي. يوص  المتتب االقترا  السري
  .السري
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 41-/د...القرار 

 الموافقة على توصيات مكتب مجلس المحافظين
 ،إن مجلس محافظي الصندوق

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

ذ يو  تعيين رئيس  لىإ يةالمؤد لعمليةلالمتبعة الجيدة الممارسة  مجلس المحافظين على مصادقةو  36-/د176لقرار استذكر ا 
  ؛، حسب االقتضاءآخر من قبل متتب مجلس المحافظيناستعراض هذه الممارسة من وقت إلى  واقتراح ،الصندوق

ذ يأخذ بعين االعتبار ، بعد المائة بهذا الخصوصعشرة التوصية الت  رفعها المجلس التنفيذي ف  دورته السابعة  وا 
"، تما ورد ف  الوثيقة تنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف  العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوقبـ " المقترح الخاصو 

GC 40/L.10؛ 

ذ يستذكر أيضا استعراض بمهمة " جلس المحافظين متتب مجلس المحافظين، الذي تلف بموجبه م40-/د197 القرار وا 
الممارسة الجيدة المطبقة ف  العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق والخروج بمقترحات بهدف تعزيز هذه الممارسة 

ة به الت  ستطبق على التعيينات المستقبلية. وسوف يرفع المتتب تقريرا عن نتائج هذا االستعراض أو أي توصيات خاص
لعرضها على مجلس المحافظين ف  دورته الحادية واألربعين ف   2017إلى المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول 

 لتبنيها." 2018فبراير/شباط 

بشأنه وتوصيات المجلس التنفيذي ،  .…GC 41/Lقرير متتب مجلس المحافظين الوارد ف  الوثيقة تفي  وبعد النظر
 [؛..…EB 2017/122/R الوثيقة]

 يقرر:

، رهنا بالتحسينات الت  أوصى بها تعيين رئيس الصندوق لىإ يةالمؤد لعمليةلالحالية الممارسة المتبعة ب ستمراراال -1
  المتتب، والت  تتلف إدارة الصندوق بموجب هذا بتنفيذها؛

خط تحت النص )وضع  ما يل ت هنصيصبح بحيث  اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوقمن  1-2لبند اتعديل  -2
  :المضاف(

 وسيلة االتصال، وجهة اإليدا 

عين تل عضو جهة رسمية مالئمة لتتون وسيلة االتصال بينه وبين الصندوق فيما يتعلق بأية مسألة تنشأ بحتم ي -1
ذا لم يعين العضو جهةاالتفاقية.  مة الممثلية الدائ تصال بينه وبين الصندوق، ستعتبرلتتون وسيلة اال مالئمة رسمية وا 

ويعتبر . للدولة العضو ف  روما، أو ف  غياب ذلك، الممثلية الدائمة للدولة العضو لدى الصندوق، وسيلة االتصال به
 .تل اتصال بين الصندوق وبين هذه الجهة اتصاال بين الصندوق والعضو
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 جدول 
 استبيان المقارنة المرجعية

 عملية الترشيح -أوالا 
 

لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

الصندوق 
الدولي 
للتنمية 
 الزراعية

 

ال توجد اختصاصات وظيفية 
دوره  يردلمنصب الرئيس. ولتن 

 ومسؤولياته ف  الوثائق األساسية. 
 
 

 ال.
 

تجرى تسمية المرشحين من قبل أعضاء. 
ف   تر ذلك صراحة  وعلى الرغم من عدم ذ

اللوائح، فمن المفهوم جيدا  أنه ال تجوز 
ية أتثر من مرشح واحد لتل دولة تسم

 عضو.
 
 

ال تنص اللوائح ال. 
أي ش ء بهذا على 
 .الشأن

على الرغم من عدم 
ف   تر ذلك صراحة  ذ

 ،الوثائق األساسية
يتعين أن يتون 
المرشحون من 
مواطن  إحدى الدول 
األعضاء ف  

 الصندوق.
 
 

منسقو القوائم  توّلىينعم. 
متتب  توّلىاألسئلة وي صياغة
 المحافظين مراجعتها. مجلس 

وردت توجيهات بشأن تسمية 
المرشحين الداخليين. وف  حالة 
ترشيح إحدى الدول األعضاء ألحد 
الموظفين، يتوقع أن يأخذ المرشح 
إجازة غير مدفوعة األجر بدءا  من 

الدول األعضاء جميع تاريخ إبالغ 
بالترشيحات إلى ينته  مجلس 

 المحافظين من تعيين الرئيس.
 

ف مصر 
التنمية 
 األفريقي

ترد صالحيات الرئيس ووظائفه 
اتفاقية إنشاء ومسؤولياته ف  

وتتولى  العامة. وأحتامهلمصرف ا
األجهزة الفرعية التابعة لمجلس 

اتفاقية إنشاء ترد معايير أهلية الترشح ف  
مجلس المحافظين تحديد  ىتولّ لمصرف. ويا

اتفاقية من  36هذه المعايير. وتنص المادة 
لمصرف أن يتون الرئيس "صاحب إنشاء ا

يتعين تسمية المرشحين من قبل أعضاء 
ألي عضو تسمية  يجوزين(. وال )محافظ

 أتثر من مرشح واحد.

ال يجوز للمرشح أن  نعم.
للحصول على يسعى 
 متعاقبة ثالثة والية

الحد  حيث إن

شترط على المرشحين الرد ال ي  
على أسئلة معينة بصيغة 

بأنه، ف   متتوبة. علما  
لت  ع قدت االنتخابات األخيرة ا

لوائح الموظفين على أن يقوم  تنّص 
يسعون  نالمرشحون الداخليون الذي

للترشح لمنصب الرئيس بإبالغ 
رئيس المصرف بذلك فورا  وتقديم 
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

المحافظين إعداد هذه الوثائق 
ويضطلع مجلس المحافظين 

 بالموافقة عليها.
 

ف  المسائل المتعلقة بأنشطة  عالية تفاءة
دارته وتصريف أموره وأن يتون  المصرف وا 
من مواطن  إحدى الدول األعضاء ف  

 اإلقليم".

األقصى للوالية 
فترتين مدة تل منها 

 خمس سنوات.

 منلب ، ط  2015ف  عام 
متتوب  بيانالمرشحين تقديم 

 المصرف. بشأنرؤيتهم ل

طلب إجازة غير مدفوعة األجر لفترة 
حالة  أشهر. وف ال تتجاوز ثالثة 

على  المرشح موافقة حتومة بلد
طلبه، يخطر الموظف الرئيس بذلك 
على الفور ويتقدم بطلب للقيام 
بإجازة غير مدفوعة األجر. وف  
حالة الرفض، يقوم الموظف تذلك 
بإبالغ الرئيس بذلك فورا  ويطلب 

عن ذلك، فضال  استئناف مهامه. و 
 حصل علىيجوز للموظف الذي 

الرئيس أن ترشيح حتومته لمنصب 
يترك الخدمة ف  المصرف بموجب 
نظام إنهاء الخدمة باالتفاق وفقا  

 للوائح الموظفين المعمول بها.
مصرف 
التنمية 
 اآلسيوي

يرد التوصيف الوظيف  لمنصب 
 رئيس ف  ميثاق المصرف.ال
 

أحد رئيس المصرف  يتونيجب أن 
أعلى تفاءة األشخاص الذين يتمتعون ب

طن  إحدى الدول ممتنة وأن يتون من موا
دت الدول حدّ  وقداألعضاء ف  اإلقليم. 

هذه المواصفات لدى إنشاء بنفسها األعضاء 
 المصرف.

يتعين تسمية المرشحين من قبل أعضاء. وال 
توجد قاعدة تمنع األعضاء من تسمية أتثر 

 من مرشح واحد.
 

 طلب مني  ال. غير أنه  ال. ال.
 المرشحين إعداد بيان رؤية.

 ال.

البنك 
األوروبي 
لإلنشاء 

ال توجد اختصاصات وظيفية 
دور الرئيس  ردويلمنصب الرئيس. 

اتفاقية إنشاء ومسؤولياته ف  

ترد شروط أهلية الترشح ف  اللوائح المتعلقة 
بانتخاب الرئيس، والت  يوافق عليها مجلس 
محافظ  البنك. وتتضمن هذه الشروط ما 

تجرى تسمية المرشحين من قبل األعضاء 
)المحافظين(. وال يجوز للمحافظ تسمية أتثر 

 من مرشح واحد.

ال يشترط على المرشحين الرد  ال.  ال.
غة على أسئلة معينة بصي

ط على شتر متتوبة. غير أنه ي  

 الوارد ف  اللوائحالقيد الوحيد ال. 
 ، حتى يتمثل ف  أن الرئيس الحال

ن لم يتن  يسعى إلعادة انتخابه، وا 
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

 يل : .البنك والتعمير
 

 يجب على المرشح:
 يتون من مواطن  إحدى الدول  أن

األعضاء ف  البنك األوروب  لإلنشاء 
 والتعمير ف  تاريخ الترشيح؛

  أن تتون لديه المؤهالت والخبرات
 المناسبة لالضطالع بهذا الدور؛

  أن يتون صاحب مقام رفيع وسمعة
 حسنة؛

  ف  حالة انتخابه، أن يمتثل ألعلى
وفقا   معايير النزاهة والسلوك األخالق 

 ونة سلوك البنك.لمد
 

ويتعين على المحافظ أن يؤتد ف  خطاب 
المسّمى استوفى الترشيح أن المرشح 

 الشتراطات المبينة أعاله.ا

جميع المرشحين تقديم بيان 
إلى األمين العام بشأن  متتوب

رؤيتهم للبنك، ف  موعد غايته 
يوما  قبل الموعد المقرر  30

لالنتخابات. تما تتاح جميع 
لعامة البيانات المتتوبة 

 .الجمهور

لمجلس  ال يحضر الجلسة المغلقة
المحافظين الت  تعقد فيها 

 االنتخابات.
 
 

منظمة 
األغذية 
 والزراعة

ف  المنظمة توصيف ال يوجد 
وظيفية  وظيف /اختصاصات
. إال للمنظمة لمنصب المدير العام

من الالئحة العامة  38أن المادة 
من   ءبشللمنظمة توضح 

التفصيل الوظائف العامة للمدير 

متانات اإلال توجد توجيهات تحدد بالتفصيل 
 محددة للمنصب.الخبرات المؤهالت و وال

ها و أو مندوب األعضاء الدول اتتوّلى حتومت
ها بتسمية المرشحين. وال توجد أي و أو ممثل

عدد  إلىإشارة ف  النصوص األساسية 
العضو  المرشحين الذي يجوز للدولة
الممارسة  تسميتهم. إال أنه حتى اآلن، درجت

تسمية بالدول األعضاء  ف  المنظمة أن تقوم

 تتطرقال 
النصوص 

األساسية للمنظمة 
هذه المسألة. ل

وحتى اآلن، درجت 
أن  الممارسة على

مرشح أن للال يجوز 
  المنصب يظل ف

ألتثر من واليتين 
مدة تل منها أربع 
سنوات. وبخالف 
ذلك، ال تحدد 

ال تتناول النصوص األساسية هذه  ال.
وضع  المتوقعالمسألة. إال أنه من 

 أخذلوائح يمتن بمقتضاها للموظف 
 خاصة لهذا الغرض ويتعينإجازة 

ة ف  حالة عليه االستقالة من منصب
انتخابه. ومن المقرر إعداد  عدم
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

يتون المرشحون  مرشح واحد فحسب. العام.
من مواطن  الدولة 
 القائمة بالترشيح. 

النصوص األساسية 
للمنظمة أي قيود 

 أخرى.

حالتها  2018التفاصيل ف  عام  وا 
 اسية للموافقة عليها.ئإلى األجهزة الر 

مصرف 
التنمية 
للبلدان 
 األمريكية

ترد اختصاصات الرئيس ف  
نص على أن يباشر االتفاقية الت  ت

العتيادية الرئيس أعمال المصرف ا
 لموظف  وأن يتون رئيسا  

 الرئيس ويترأس. المصرف
اجتماعات مجلس المديرين 
التنفيذيين، ويتون الممثل القانون  

. وال توجد أي للمصرف
 اختصاصات أخرى للمنصب.

 

وفقا  لالئحة اإلدارية لمصرف التنمية للبلدان 
األمريتية، يراع  المحافظون، عند تسمية 
المرشحين، مدى معرفة المرشح بالتحديات 

مجال التنمية،  الت  يواجهها األقليم ف 
وخبراته ف  العمل مع بلدان أمريتا الالتينية 

التاريب ، وقدراته ف  المسائل المتعلقة و 
بأنشطة المؤسسات المالية و/أو اإلنمائية 
دارتها وتصريف أمورها.  الوطنية أو الدولية وا 

عضاء تسمية المرشحين من قبل األ تجرى
ن(. وال يجوز ألي محافظ تسمية ي)المحافظ

 من مرشح واحد. أتثر

اللوائح أي  تتناولال  ال.
قيود إضافية وال 
تنص عليها. 
وتاريخيا ، درجت 
العادة أن يتون 
الرئيس من مواطن  
إحدى الدول 
األعضاء؛ إال أن 
ذلك ال يعد شرطا  
متتوبا . وحسب 
السياسة المعمول بها 
ف  المصرف، ينتم  
جميع الموظفين 
)اآلخرين( لدوله 

 األعضاء.

ط على المرشحين الرد ال يشتر 
على أسئلة معينة بصيغة 

 متتوبة.

ال تتناول لوائح المصرف هذه 
 المسألة.

 اليونسكو
 
 

المجلس التنفيذي إعداد  توّلىينعم. 
مشروع عقد يحدد شروط التعيين 
والمرتب والعالوات والوضع 

 المؤتمر العام ويتولىالوظيف ، 
 .اعتماده

(، 2016خالل عملية التعيين األخيرة )
نصت الرسالة الت  أرسلها رئيس المجلس 
التنفيذي والت  اعتمدها المجلس التنفيذي 
على أن: "توجه دعوة خاصة إلى الدول 
األعضاء لعرض أسماء مرشحين لهذا 

 تجرى تسمية المرشحين من قبل األعضاء.
عدد المرشحين الت  يمتن لتل لحد  يوجدال و 

ن لم يتن ،ميتهمعضو تس حدث  قدذلك  وا 
 .من قبل مطلقا  

 

 ال.
 
 
 
 

ال يشترط على المرشحين الرد  ال.
على أي أسئلة محددة بصيغة 

 متتوبة.

، بل سوابق مقّررةال توجد إجراءات 
 عديدة فحسب.
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

 
 

المنصب على أن يمتلك المرشح المؤهالت 
العالقات مجال ( خبرة واسعة ف  1التالية: )

 منالز بمرور  التزام واضح( 2الدولية؛ )
( قدرات 3بأهداف اليونستو ومقاصدها؛ )

قيادية ومهارات إدارية مثبتة، بما ف  ذلك 
اإلدارة الحديثة  أساليبف   امتالك خبرة

( مهارات 4وااللتزام بالشفافية واألخالقيات؛ )
 اتصال قوية".

 

منظمة 
السياحة 
 العالمية

 

ال تحدد المنظمة توصيفا  وظيفيا  
لمنصب  وظيفية أو اختصاصات

 لعام.األمين ا
 

تنص مذترة الترّشح لمنصب األمين العام 
على ما يل  فيما يتعلق بقدرات ومهارات 

 ح:المرشّ 
 

"منصب األمين العام منصب ذو شأن 
عظيم، يتطلب أعلى مستويات التفاءة والقدرة 
والنزاهة، إلى جانب التزام راسخ بقيم المنظمة 
ومبادئها. وينبغ  أن يمتلك المرشحون قدرات 

دارية مثبتة وخبرة واسعة ف  مجال قيادية و  ا 
العالقات الدولية ومهارات دبلوماسية 

 ومهارات اتصال قوية".
 

ينتم  حتومات الدول األعضاء الت   توّلىت
لى ع إليها المرشحون عرض أسمائهم رسميا  
من و . المجلس، وذلك من خالل األمانة

ال يجوز ألي دولة عضو  أنه ضمنا   المفهوم
نشح واحدتأييد أتثر من مر  لم ي َنص  ، وا 

 . ئحواصراحة  ف  اللعلى ذلك 
 
 

 .نعم
 

بما يتماشى مع 
توصيات وحدة 
التفتيش المشترتة 
المتعلقة باختيار 
الرؤساء التنفيذيين 
ف  المنظمات التابعة 
لمنظومة األمم 
المتحدة وشروط 

 طلب مني  خدمتهم، 
تل متقدم أن يرفق 
بأوراق ترشحه شهادة 
سالمة صحية 

بتوقيع أحد ممهورة 
المرافق الطبية 

 المعترف بها.

 ما يمنعوائح يوجد ف  اللال 
المرشحين أو  دعوةمن 

على  االشتراط عليهم الرد
. إال األسئلة بصيغة متتوبة

نه، حتى تاريخه، لم ير إ
المجلس التنفيذي ضرورة للقيام 

 بذلك.
 
 
 

 ال.
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

 

مجموعة 
 البنك الدولي

توجد اختصاصات وظيفية نعم. 
، اعتمد 2011ف  عام ف .للمنصب

سترشد بها ف  المجلس مبادئ ي  
إجراء عمليات تتسم باالنفتاح 
والشفافية وتقوم على الجدارة 
الختيار الرؤساء )مبادئ 
االختيار(. وتشمل مبادئ االختيار 

 عمليات التأهل وشروطه.

الت   يرد ذلك ف  مبادئ االختيارنعم. 
ل عتمدها مجلس المديرين التنفيذيين. وتشمي

( سجل مثبت ف  1معايير التأهل ما يل : )
خبرة ف  إدارة المنظمات  (2مجال القيادة؛ )

التبرى ذات الصبغة الدولية، ودراية بالقطاع 
قدرة على وضع رؤية واضحة  (3العام؛ )

التزام راسخ  (4لمهمة البنك اإلنمائية؛ )
بالتعاون المتعدد األطراف وفهم وتقدير له؛ 

امتالك مهارات تواصل تتسم بالفعالية  (5)
 والدبلوماسية والتحل  بالحيادية وموضوعية.

 

جرى تسمية المرشحين من قبل األعضاء ت
أو من قبل المحافظين  ،)المديرون التنفيذيون

عن طريق المديرين التنفيذيين(. وال يوجد ما 
يمنع العضو من تسمية أتثر من مرشح 

 واحد.

يجب أن يتون  ال.
حون من المرش

مواطن  الدول 
 األعضاء ف  البنك.

ال يشترط على المرشحين الرد 
على أسئلة معينة بصيغة 

 متتوبة.

البنك على أنه ال  إنشاءتنص اتفاقية 
رئيس محافظا  أو اليجوز أن يتون 

مديرا  تنفيذيا  أو مناوبا . وال توجد 
لمرشحين تخّص اراءات إضافية إج

 الداخليين.
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

منظمة 
الصحة 

 لميةالعا

ترد الوظائف والمهام المسندة إلى 
المدير العام ف  دستور منظمة 

 ظام الداخل النالصحة العالمية و 
والقواعد  لمجلس المحافظين

واإلجراءات المالية للمنظمة وقواعد 
أن أيضا  ولوائح الموظفين. ويجوز 

من قبل جمعية  تسند إليه مهام
الصحة العالمية أو المجلس 

جمعية الصحة التنفيذي. وتقرر 
العالمية أحتام وشروط التعيين 
والمرتب والمخصصات األخرى 
الت  يستصحبها المنصب، وذلك 
من خالل الموافقة على عقد 
التعيين، الذي يوقع عليه تل من 

ورئيس جمعية الصحة  المدير العام
 العالمية.

قررت جمعية الصحة العالمية ف  قراراها ج. 
س "يتفل المجل :أن 15-65ص. ع. 

فاء المرشحين الذين تتم التنفيذي استي
لمعايير التالية، مع التأتيد على اتسميتهم 

األهمية البالغة للمؤهالت والنزاهة المهنية 
وضرورة إيالء المراعاة الواجبة للتمثيل 

عن فضال  ، للمناطق الجغرافية المتساوي
التوازن بين الجنسين، ف  العملية السابقة 

إلى  رفعهاو  ،مرشحين(العلى تسمية المرشح )
ما المرشح  يمتلكجمعية الصحة؛ وينبغ  أن 

 تمجاالأحد خلفية تقنية قوية ف   (1يل : )
ف  مجال  خبرةالصحة، بما ف  ذلك امتالك 

دراية وخبرة واسعة ف   (2الصحة العامة؛ )
مهارات وخبرات  (3مجال الصحة الدولية؛ )

مهارات  (4قيادية يمتن البرهنة عليها؛ )
قدرة يمتن البرهنة  (5ل ودعوة ممتازة؛ )اتصا

مراعاة  (6عليها ف  مجال إدارة المنظمات؛ )
االختالفات الثقافية واالجتماعية والسياسية؛ 

التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  (7)
التمتع بوضع صح  جيد على النحو  (8)

المطلوب من جميع موظف  المنظمة؛ 
على  واحدةلغة مهارة لغوية تافية ف   (9)

األقل من لغات العمل الرسمية للمجلس 

يجب تسمية المرشحين من قبل األعضاء. 
أن تقترح أتثر من  ويمتن للدولة لعضو

 مرشح واحد.

ال تنص ال. 
القواعد على أي 
ش ء ف  هذا 

  الصدد.

إعادة تعيين  يمتن
المدير العام لوالية 

 إضافية واحدة فقط.
 
 

ال يشترط على المرشحين الرد 
على أسئلة معينة بصيغة 

لسلوك متتوبة. وتنّص مدونة ا
على على أن تطلق األمانة 

ة الموقع الشبت  لمنظمة الصح
محميا  بتلمة  منتدى العالمية

ألسئلة ل يخصص سر
ويته واألجوبة، تتون عض

 مفتوحة لجميع الدول األعضاء
وللمرشحين الذين يطلبون 
المشارتة ف  هذا المنتدى، بعد 
أن يتون المدير العام قد أرسل 
جميع المقترحات والسير الذاتية 
والمعلومات الداعمة إلى الدول 

من األعضاء. وعليه، يطلب 
المرشحين المشارتين ف  
المنتدى الرد بصيغة متتوبة 
على جميع األسئلة الت  
تنشرها الدول األعضاء. وال 
توجد عملية للتحقق من 

 األسئلة واألجوبة.

مدونة السلوك على توجيهات  تنّص 
بشأن تقدم مرشحين داخليين لشغل 
منصب المدير العام. ويجوز أن 

و المجلس تدعو جمعية الصحة أ
تطبيق إلى نفيذي المدير العام الت

من قواعد الموظفين  650المادة 
بشأن منح إجازة خاصة للموظفين 
الذين اقترحت أسماؤهم لشغل 

عن فضال  منصب المدير العام. و 
ذلك، أبلغ المجلس التنفيذي ف  
دورته المعقودة ف  يناير/تانون 

المدير  اعتزامعن  2016الثان  
 المرشحين يطلب منالعام "أن 

الداخليين استنفاد استحقاقاتهم من 
اإلجازات السنوية، بدءا  من تاريخ 

 منحهمنشر قائمة المرشحين، قبل 
إجازة بنصف مرتب حتى نهاية 

للمجلس بعد المائة  األربعينالدورة 
التنفيذي، ف  يناير/تانون الثان  

المجلس  سمى. وف  حالة 2017
أو أتثر، يعمل  واحدا   داخليا   مرشحا  
ر العام على منحهم إجازة المدي

 خاصة مدفوعة األجر بالتامل حتى
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لدى المنظمة يوجد هل  -1 
/اختصاصات وظيفي فتوصي

الرئيس الرئيس/ وظيفية لمنصب
ذاالتنفيذي؟  كان األمر كذلك،  وا 
هذه  إعداد توّلىفمن ي

ومن الذي يوافق  االختصاصات
 عليها؟

هل ُيشترط على المرشحين أن تكون  -2
لديهم كفاءات أو مؤهالت أو خبرات معينة؟ 

ذا  كان األمر كذلك، فمن الذي يقرر ذلك؟ وا 

مية المرشحين من قبل هل يتعين تس -3
ذاعضاء؟ األ كان األمر كذلك، فهل يمكن  وا 

 للعضو تسمية أكثر من مرشح؟

هل يجب أن  -4
يكون المرشح 

في الدولة  مواطناا 
العضو القائمة 

 ؟بترشيحه

ق أي هل تطبّ  -5
قيود أخرى على 

 المرشحين؟

ن يالمرشح يطلب منهل  -6
أو ُيشترط عليهم اإلجابة على 

كتوبة وقت األسئلة بصيغة م
تسميتهم أو في أي وقت قبل 

ذاعملية التعيين؟  كان األمر  وا 
إعداد  توّلىكذلك، فمن ي

 األسئلة ومن يوافق عليها؟

رة هل توجد أي إجراءات مقرّ  -7
 بالنسبة للمرشحين الداخليين
تختلف عن تلك المقّررة للمرشحين 

هل يشترط عليهم أخذ و ؟ الخارجيين
 إجازة غير مدفوعة األجر أو

 االستقالة مثالا؟

 ".التنفيذي وجمعية الصحة
عملية الترشيح، من وخالل المرحلة األولى 

يجري المجلس التنفيذي فرزا  أوليا  لجميع 
أوراق الترشح الستبعاد المرشحين غير 

 المستوفين للمعايير.
 

جمعية الصحة العالمية  موعد
، ودون اإلخالل بما تقدم. السبعين
شترط على موظف  منظمة ال ي  

 مسؤولون همالصحة العالمية الذين 
أي )أيضا  ف  المنظمة  منتخبون

ن ف  المنظمة و ن اإلقليميرو المدي
فون أو الذين هم ف  الوقت ذاته موظ

مسؤولون منتخبون( أخذ إجازة 
 خاصة ف  ضوء وضعهم ووظائفهم.
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 االنتخابيةالحملة  -باء

 
  

هل توجد مبادئ توجيهية أو لوائح  -1
 م حمالت المرشحين؟أو قواعد تنظّ 

هل ُيسمح للموظفين  -2
اإلعراب عن دعمهم أو 

لصالح  تحمال المشاركة في
 ؟ما مرشح

سمي مع هل يجتمع األعضاء بشكل ر  -3
، تجاوز يكن األمر كذلك إنالمرشحين؟ )

 (8-4األسئلة 

هل هو اجتما   -4
 ي لديهذال الجهازلنفس 

صالحية تعيين/انتخاب 
الرئيس/الرئيس 

التنفيذي؟ أم اجتما  
مخصص لممثلي الدول 

 األعضاء؟

هل تطرح مجموعة موحدة من األسئلة  -5
ذا كان األمر كذلكعلى جميع المرشحين؟  ، وا 

إعداد األسئلة ومن يوافق عليها؟  ّلىتو من ي
 وهل المجال مفتوح للمشاركين لطرح أسئلة؟

هل يبث هذا  -6
االجتما  على 
اإلنترنت في 

ذا الفعلي،  الوقت وا 
، كان األمر كذلك

فلمن يوجه البث؟ 
وهل هذا االجتما  

 تفاعلي؟

هل تتاح فعاليات  -7
االجتما  للجمهور العام 

ذا كان بعد انتهائه؟  وا 
 ، فمتى؟مر كذلكاأل

الصندوق 
الدولي 
للتنمية 
 الزراعية

يعقد اجتماع غير رسم  بين ممثل  الدول  .ال .ال
األعضاء والمرشحين قبل دورة مجلس 

ف  تعيين  انظر خاللهي  الت  المحافظين 
 الرئيس.

غير  هو اجتماعال. 
عضاء بين لألرسم  

ممثل  الدول األعضاء 
 والمرشحين.

أسئلة  ةد على ثالثتل مرشح الر  طلب مني  
ترد ف  جميع القوائم  متفق عليها مسبقا  

 توّلىويضطلع بوضعها منسقو القوائم وي
 ةاستعراضها المتتب. تما ينبغ  الرد على ثالث

 أسئلة مفتوحة من الحضور.

 .ال ال

مصرف 
التنمية 
 األفريقي

النظام الداخل  الذي يحتم انتخاب ال. 
الرئيس ال ينص على طريقة إجراء 

 لمرشحين لحمالتهم.ا

خالل الحملتين االنتخابيتين التنافسيتين  .ال
األخيرتين، أجرى مجلس المحافظين "حوارا " 

 غير رسم  مع المرشحين.

ضمت هذه الجلسة نعم. 
أعضاء مجلس 

 .بالتامل المحافظين

على المرشحين نفس مجموعة  تنعم. ط رح
جميع  منلب ، ط  2015األسئلة. وف  عام 

على  لطرحهاتراح أسئلة المحافظين اق
يس مجلس المرشحين. وبعد ذلك، عمد رئ

، بمساعدة األمين العام األول هالمحافظين ونائب
 والمستشار العام، إلى وضع مجموعة األسئلة

منها ف   ةثالث تف  صيغتها النهائية، اختير 
بداية الجلسة. ولم يفتح المجال أمام المشارتين 

شحين سوى لطرح أسئلة؛ ولم تطرح على المر 
 . األسئلة المختارة سلفا  

ال يحتفظ بأي سجالت  .ال
 لهذه الجلسة.

مصرف 
التنمية 
 اآلسيوي

 

 فيما بينال تجرى أي حمالت ال. 
يطلب أنه  إالالمرشحين لمنصب الرئيس. 

المرشحين الذين تتم تسميتهم إعداد  من
بيان رؤية يوضح رؤية المرشح للمصرف 

 خالل فترة واليته ترئيس.
 

ال يشارك ف  العملية . ال
سوى مجلس  االنتخابية

 المحافظين.
 

بعد تلق  بيانات الرؤية الخاصة 
عقد اجتماع غير رسم  مع بالمرشحين، ي  

المديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين 
 المناوبين.

 

األسئلة  تحدد فترة توجد قواعد إجرائية ثابتةال  .ال
 واألجوبة الخاصة بالمرشح.

 .ال .ال
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البنك 
األوروبي 
لإلنشاء 
 والتعمير

ال يحدد سوى اإلطار الزمن  لتقديم ال. 
البيانات المتتوبة وجلسات االستماع 

 للمرشح.

عقد جلستا استماع قبل االنتخابات. ت   .ال
الجلسة  اإلدارةيحضر أعضاء مجلس و 

األولى؛ وتعقد الجلسة ف  شتل جلسة 
تنفيذية. ويترأس الجلسة الثانية رئيس 

أتثر من  االمحافظين وال يحضره مجلس
ممثل واحد لتل عضو ف  البنك )أي 
المحافظ أو أي شخص آخر يعينه المحافظ 
لهذا الغرض(. ويسمح بحضور أعضاء 

 مجلس اإلدارة ومناوبيهم.

بوجه  تعقد الجلسة الثانية
 الجهازمع أعضاء  عام
صالحية انتخاب  له الذي

الرئيس، أي مجلس 
 محافظ  البنك األوروب 

 لإلنشاء والتعمير.

ال توجد مجموعة موحدة من األسئلة. ويفتح ال. 
 المجال أمام المشارتين لطرح أسئلة.

تتسم جلسات ال. 
االستماع والعملية 
االنتخابية بأسرها 

 بالسرية.

ال تتاح للجمهور ف  ال. 
 .من األوقات أي وقت

منظمة 
األغذية 
 والزراعة

فيها  طبق عملية من خطوتين يقومت   .ال .ال
المرشحون بتقديم عروض رسمية أمام 
مجلس المنظمة ومؤتمرها ويردون خاللهما 

 قبل عقد االنتخابات. على األسئلة
 
  

انتخاب  ييجر  نعم.
 مؤتمرالمدير العام خالل 

وهو الجهاز  – المنظمة
اس  األعلى للمنظمة ئالر 
الذي له صالحية  –

 انتخاب المدير العام.
 

نظمة على أن تطرح تنص الالئحة العامة للم
الدول األعضاء واألعضاء المنتسبون أسئلة 
 على المرشحين. وال يحدد محتوى األسئلة سلفا . 

)ج( من الالئحة العامة 1-37ووفقا للمادة 
للمنظمة "يخاطب المرشحون المجلس ف  دورته 

على األقل من انعقاد  يوما   60الت  تعقد قبل 
لت  قد دورة المؤتمر ويردون على األسئلة ا

تطرحها عليهم الدول األعضاء واألعضاء 
جرى أي نقاش وال المنتسبون ف  المنظمة. وال ي  

يخرج المجلس بأي استنتاجات أو توصيات من 
أي بيانات أو مداخالت ي دلى بها". وتنص 

)د( من الالئحة العامة للمنظمة 1-37المادة 
تذلك على أن "يخاطب المرشحون المؤتمر 

ئلة الت  قد تطرحها عليهم ويردون على األس
 الدول األعضاء واألعضاء المنتسبون، رهنا  
بالترتيبات الت  يعمد المجلس إلى مواءمتها مع 

 بهدف ضمان المساواة بين المرشحين". الالئحة
 
 

ال تبث ال. 
جلسات المؤتمر 

 على اإلنترنت.

ت نشر المحاضر نعم. 
الحرفية للمؤتمر أثناء 
الدورة على بوابة 

ة بتلمة ء المحميّ األعضا
، وتنشر على الموقع سر

الشبت  للمنظمة بعد 
من انتهاء  شهر تقريبا  

 الدورة.
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مصرف 
التنمية 
للبلدان 
 األمريكية

 

إلى ال تتطرق لوائح المصرف ال. 
 الحمالت. موضوع

ال تنص اللوائح على هذه ال. 
 اإلمتانية.

تتاح الفرصة للمرشحين، قبل جلسة 
م عرض إيضاح  التصويت األولى، لتقدي
 أمام مجلس المحافظين.

 

نعم، هو اجتماع مجلس 
 المحافظين.

 للمحافظينيجوز و ال يشترط توحيد األسئلة. 
 الخاصة على المرشحين. مطرح أسئلته

 
 

ال تنص اللوائح 
على بث االجتماع 

 على اإلنترنت.
 

يحتفظ متتب األمين 
بالسجالت اإللتترونية 

 عهدته لالنتخابات ف 
ئق سرية بوصفها وثا

 للمصرف.
 

يعقد المجلس التنفيذي مقابلة شخصية نعم.  .ال .ال اليونسكو
 لمرشحين. مع ا

يقدم المجلس التنفيذي ال. 
إلى المؤتمر العام  ترشيحا  

 للموافقة عليه.

فتح . وي  من األسئلة موحدة مجموعةال توجد 
 المجال أمام المشارتين لطرح أسئلتهم.

يبث االجتماع 
ف  على اإلنترنت 
على  الوقت الفعل 

الموقع الشبت  
 لليونستو.

عقد االجتماع ف  ي  نعم. 
إطار الدورة الرسمية 

درج للمجلس التنفيذي وي  
ف  المحاضر الموجزة 
لدورة المجلس التنفيذي 
العتمادها خالل الدورة 
التالية للمجلس التنفيذي، 
وتتاح على الموقع 
الشبت  للمجلس 

 التنفيذي.

منظمة 
السياحة 

 عالميةال

تجتمع الدول األعضاء بشتل رسم  نعم.  .ال .ال
مع المرشحين الذين تسميهم الدول المعنية. 
ويتم ذلك خالل دورة المجلس التنفيذي، 
حيث تتاح للمرشحين الفرصة لعرض 
 إعالنات النوايا الخاصة بهم أمام المجلس.

يضطلع المجلس ال. 
التنفيذي باختيار المرشح 
 لمنصب األمين العام.
وتتخذ الجمعية العامة 
القرار الفعل  بتعيين 
المرشح الذي يقترح 

 المجلس اسمه.

درجت الممارسة على أن ينتقل المجلس إلى ال. 
نقاش حول المرشحين بعد تقديم عروضهم، 

 دون توجيه أي أسئلة إلى المرشحين.

يعقد االجتماع ال. 
ف  جلسة مغلقة 
دون بثه على 

 اإلنترنت.

اليات ال تعلن تفاصيل فع
االجتماع للجمهور. 
ولتن، يعلن المجلس 
نتائج التصويت واختيار 
المرشح عن طريق نشر 
مقررات األجهزة الرئاسية 
على الموقع الشبت  
للمنظمة. تما يصدر 
بيان صحف  لإلبالغ 

 بالنتائج.
 

مجموعة 
البنك 
 الدولي

 

ال توجد حمالت بمعنى التلمة؛ وبالتال ، 
ي مبادئ ال تحدد مبادئ االختيار أ

لوائح أو قواعد إجراءات أو توجيهية أو 
 تحتم حمالت المرشحين.

مجلس المديرين التنفيذيين  ييجر نعم.  .ال
لمرشحين المختارين على مع امقابالت 

 القائمة القصيرة.

ل الهيئة ذاتها نعم.  تخوَّ
بتعيين الرئيس بموجب 

 .اإلنشاءاتفاقية 

نة األما توّلىتنص مبادئ االختيار على أن ت
التنفيذية بالنيابة عن مجلس المديرين التنفيذيين 
إعداد المسائل المقرر تناولها أثناء المقابلة. 
ويحدد المجلس المسائل المثارة أثناء المقابالت 

 عملية اختيار. أليوتذا الظروف المناسبة 

 .ال .ال
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منظمة 
الصحة 
 العالمية

تحدد مدونة السلوك مبادئ عملية نعم. 
شطة الحمالت االنتخابية، االختيار وأن

عن شروط أنشطة الحمالت فضال  
 االنتخابية.

 .ال
 

تجتمع الدول األعضاء ف  منظمة نعم. 
الصحة العالمية مع المرشحين بشتل رسم  
ف  منتدى المرشحين الذي يسبق انعقاد 
دورة المجلس التنفيذي والت  تجرى فيها 
الترشيحات. وبعد انتهاء المنتدى، تجتمع 

األعضاء بالمرشحين بشتل رسم  الدول 
ف  مناسبتين: خالل دورة المجلس التنفيذي 
الت  يجرى فيها الترشيح وف  دورة جمعية 

 الصحة العالمية الت  يتم فيها التعيين.
 
 

منتدى المرشحين ال. 
ليس هو نفس الهيئة الت  
لها صالحية تسمية 
المرشحين وتعيين المدير 
العام. فهو منبر ال تتخذ 

لقرارات ومفتوح فيه ا
 لجميع الدول األعضاء.

 

ال توجد مجموعة موحدة من األسئلة تطرح ال. 
الدول  وي طلب منعلى جميع المرشحين. 

المشارتين ف  ن ياألعضاء واألعضاء المنتسب
الرئيس  توّلىإعداد أسئلة لتل مرشح. ويالمنتدى 

توجيه األسئلة إلى المرشح عن طريق سحبها 
 بنظام القرعة.

جمعية قررت 
الصحة العالمية 
ف  دورتها 
التاسعة والستين 
بث فعاليات 
منتدى المرشحين 
على اإلنترنت 
بجميع اللغات 
الرسمية الست 
وذلك على الموقع 

اإللتترون  
لمنظمة الصحة 
العالمية. وال يزال 
البث الشبت  
لمنتدى المرشحين 

قد يوم  الذي ع  
1-2 

نوفمبر/تشرين 
 2016الثان  

رابط متاحا  على ال
اإللتترون  التال : 
http://www.w
ho.int/dg/ele
ction/candida

tes-
forum/en/. 

 .نعم

http://www.who.int/dg/election/candidates-forum/en/
http://www.who.int/dg/election/candidates-forum/en/
http://www.who.int/dg/election/candidates-forum/en/
http://www.who.int/dg/election/candidates-forum/en/
http://www.who.int/dg/election/candidates-forum/en/
http://www.who.int/dg/election/candidates-forum/en/
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 عملية التعيين/االنتخاب -جيم

 
 

 
من الذي يعين/ينتخب  -1

 الرئيس التنفيذي؟ الرئيس/
هل لكل  -2

احد عضو/ممثل صوت و 
أم عدد مختلف من 

 األصوات؟

عملية  يهل تجر  -3
التعيين/االنتخاب في 

ذا ؟ ةمغلق جلسةإطار  وا 
، فمن كان األمر كذلك

 ُيسمح له بالحضور؟

هل ُيجرى  -4
االنتخاب  التعيين/

 باالقترا  السري؟

هل يوجد نظام  -5
ذا للتصويت اآللي؟  وا 

، كان األمر كذلك
 يرجى وصفه.

ض هل توجد قواعد لخف -6
عدد المرشحين بعد كل 

ستبعد اقترا ؟ مثالا، هل يُ 
المرشح الحاصل على أقل 

 أصوات من االقترا  التالي؟

هل لرئيس االجتما   -7
 صالحية اقتراح التعيين/
 االنتخاب بالتزكية )بدالا 

اقترا   المضي إلىمن 
ذا كان األمر آخر(؟  وا 

، هل تخضع كذلك
ممارسة هذه الصالحية 

 لشروط معينة؟

هل تعلن نتائج كل  -8
ذا كان األمر اقترا ؟  وا 

، هل يكون اإلعالن كذلك
أثناء عملية التعيين أم 

 بعد االنتهاء منها؟

ما هي  -9
األغلبية/األغلبيات 
الالزمة النتخاب 

 أحد المرشحين؟

 يوجدهل  -10
معينون  فرز ومسؤول

لإلشراف على عملية 
ذا كان التصويت؟  وا 
 توّلى، فمن ياألمر كذلك

هم وعلى أي تعيين
 أساس؟

الصندوق 
الدولي 
للتنمية 
 الزراعية

مجلس المحافظين  توّلىي
 تعيين الرئيس.

عدد مختلف من 
 األصوات.

العملية ف   يتجر نعم. 
. وال يسمح ةمغلق جلسة

بالمشارتة سوى 
للمحافظين ومناوبيهم 

 والموظفين األساسيين.

 ال. نعم.
 

ف  حالة وجود أتثر من نعم. 
أي مرشح  ولم يحصلمرشح، 

على عدد األصوات المطلوب 
ف  جولة االقتراع األولى، 

عقد جولة اقتراع ثانية ال ت  
يشارك فيها المرشح الحاصل 
على أقل عدد من األصوات. 
ويتّرر هذا اإلجراء إلى أن 
يحصل أحد المرشحين على 
ثلث  إجمال  عدد األصوات 
على األقل أو إلى أن يقرر 
المجلس وقف االقتراع على 

تخذ القرار ف  موعد ي   أن
 آخر.

ال تتطرق الوثائق 
إلى هذه  األساسية

النقطة. إال أن الصندوق 
له  سبق وأن عين رئيسا  

 بالتزتية. 

أغلبية الثلثين من  .ال
إجمال  عدد 

 األصوات.
 
 

يعين رئيس مجلس 
افظين ثالثة المح

 بواقع، فرزلل نمسؤولي
 واحد من تل قائمة

  مسؤول ويساند. عادة  
ف  مهمتهم الثالثة  الفرز

فرقة عمل يعنيها 
سترتير الصندوق 

عدد من وتتألف من 
الصندوق، تحت  موظف 

إشراف منسق وبمشارتة 
موظف من متتب 

 المستشار العام.

مصرف 
التنمية 
 األفريقي

مجلس محافظ   توّلىي
 المصرف انتخاب الرئيس.

عدد مختلف من 
 األصوات.

ال يسمح بالمشارتة نعم. 
ن سوى للمحافظي

ومناوب  المحافظين 
وأعضاء مجلس اإلدارة 

ف  حالة عدم حصول نعم.  .ال .نعم
أي مرشح على األغلبية 
المطلوبة ف  جولة االقتراع 
األولى، تجرى جوالت اقتراع 

 يمتن لرئيس مجلسنعم. 
المحافظين، ف  حالة 

د يحوجود مرشح و 
لمنصب الرئيس، أن 

الشرط الوحيد الوارد ال. 
ف  القواعد المعمول بها 
هو أن يعلن الرئيس نتائج 
تل جولة اقتراع أمام دورة 

إجمال  القوة أغلبية 
 التصويتية
، بما ف  لألعضاء

ذلك أغلبية إجمال  

تضطلع اللجنة التوجيهية 
 اتالمعنية بانتخاب

وه  جهاز  – اسةالرئ
فرع  تابع لمجلس 
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 ومناوبيهم.
 
 
 
 

إضافية إلى أن يحصل أحد 
المرشحين على األغلبية 
المطلوبة. وف  تل جولة من 

تبعد سجوالت االقتراع التالية، ي  
المرشح الذي يحصل على 
أقل عدد من أصوات الدول 

 .األعضاء

يطلب إجراء التصويت 
بالتزتية. وف  حالة وجود 
أتثر من مرشح ف  

إذا لم فاالنتخابات، 
يحصل أي مرشح على 

ف  المائة من  50.01
ة التصويتية إجمال  القو 

ف  الجولة األولى من 
االقتراع، يتعين إجراء 
جوالت إضافية إلى أن 
يحصل أحد المرشحين 

 على األغلبية المطلوبة.
 

المحافظين الت  تعقد فيها 
 االنتخابات.

القوة التصويتية 
لألعضاء 
 اإلقليميين.

بإدارة  –المحافظين 
العملية االنتخابية. 

ما يل : القيام ب توّلىوت
( التثّبت من قائمة 1)
شخاص المؤهلين األ

لخوض االنتخابات 
واستيفائهم التام لمعايير 
وشروط إيداع صتوك 

ونشر هذه  الترشح
؛ )ب( وتعيين القائمة

ثالثة محافظين 
رؤساء لالضطالع بدور 

للجان االنتخابية. ويقوم ا
تل من األمين العام 
والمستشار العام وواحد 

من الموظفين  أتثرأو 
القادرين على الدائمين 
األصوات  احتساب

بمساعدة رؤساء اللجان 
 االنتخابية.

مصرف 
التنمية 
 اآلسيوي

مجلس محافظ   توّلىي
 المصرف انتخاب الرئيس.

 

عدد مختلف من 
 األصوات.

نطبق. درجت العادة ال ي
أال ت عقد العملية 
االنتخابية خالل 
االجتماع السنوي 
لمجلس المحافظين. 
ويدل  المحافظون 

ال يتم التشف عن 
 األصوات الم دلى بها.

 
 

لنظام  نعم. وفقا  
تصويت اإللتترون  ال

، مصرفالالقائم ف  
ي رَسل بريد إلتترون  
إلى جميع المحافظين 
مرفقا  به وصلة 

إجراءات انتخاب  تقتض نعم. 
الرئيس أنه ف  حالة عدم 
حصول أي مرشح على 
األغلبية المطلوبة ف  جولة 
االقتراع األولى، تجرى جوالت 
اقتراع متعاقبة إلى أن يحصل 

أغلبية إجمال  عدد  .ال .ال
ما بالمحافظين، 

يمثل نسبة ال تقل 
عن أغلبية مجموع 
القوة التصويتية 

 لألعضاء.

 األمينيدير متتب 
العملية االنتخابية 

 توّلىالختيار الرئيس. وي
ولية توفير المتتب مسؤ 

الدعم االستراتيج  
والعمل  للمصرف 
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بأصواتهم عن طريق 
العادي أو  ديالبر 

 بالوسائل اإللتترونية.

إلتترونية إلى 
االقتراع. وبمجرد 
االنتهاء من االقتراع 
يتم فرز صوت تل 

يا  ف  محافظ آل
 المقر.

 

هذه أحد المرشحين على 
غلبية. وف  جوالت االقتراع األ

المتعاقبة، ف  حالة وجود 
، أتثر من مرشحين اثنين

ستبعد المرشح صاحب أقل ي  
عدد من األصوات بعد تل 
جولة اقتراع من جولة االقتراع 

 التالية.

ولمجلس المحافظين  
 ومجلس اإلدارة.

 
 

البنك 
األوروبي 
لإلنشاء 
 والتعمير

مجلس المحافظين  توّلىي
 انتخاب وتعيين الرئيس.

لتل عضو عدد من 
األصوات يتناسب مع 
حجم مساهماته ف  رأس 

 المال.

العملية  ينعم. تجر 
االنتخابية ف  جلسة 

ال يسمح  ةمغلق
بالمشارتة فيها إلى 
لمجلس المحافظين 
ومحافظ  البنك 
المناوبين وأعضاء 
مجلس اإلدارة 

 ومناوبيهم.
 مالقائلرئيس وال يسمح ل
 ،ةالمغلق الجلسةبحضور 

ن لم يتن يسعى  حتى وا 
 إلعادة انتخابه.

 نعم.
 

 ال.
 

نعم. ف  حالة وجود أتثر من 
خمسة مرشحين وقت 

تراع االنتخاب، تجرى جولة اق
 إالأولى، وبعدها ال ينتقل 

المرشحون الخمسة الحاصلون 
على أعلى أصوات إلى 
جوالت االقتراع التالية. وف  
أي جولة من جوالت االقتراع، 
ف  حالة عدم حصول أي 
مرشح على األغلبية 

ستبعد المرشح المطلوبة، ي  
الذي يحصل على أقل مستوى 
من الدعم )على النحو المحدد 

جولة التالية. أدناه( من ال
والمرشح الحاصل على أقل 
دعم هو الذي يحصل على 

أصوات  (1أدنى مجموع من )
المحافظين الذين يصوتون له، 

حتى  عقد االنتخاباتت   ال.
ف  حالة وجود مرشح 

وف  حالة عدم . واحد فقط
حصول المرشح على 
األغلبية المطلوبة، ينبغ  

وال تنظيم انتخابات جديدة 
 المرشح ترشيح يحق لهذا
 .نفسه فيها

 

 ال.
 

عدد إجمال  أغلبية 
 بمالمحافظين، ا
مثل ما ال يقل عن ي

إجمال  القوة  أغلبية
ة التصويتي

 لألعضاء.

ن األمين العام يعيّ 
األصوات  لعدموظفين 

واإلشراف على عملية 
العد. ويتون عدد 
الموظفين الذين يعينهم 

إلى  األمين العام محدودا  
. الالزم دنىالحد األ

تبير المقّيمين  توّلىوي
والمستشار العام 
والمراقبون الخارجيون أو 
ممثلوهم مراقبة عملية 

 عد األصوات.
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وتحتسب تنسبة مئوية من 
( 2إجمال  عدد المحافظين، )

القوة التصويتية للمحافظين 
الذين يصوتون له، محتسبة  
تنسبة مئوية من إجمال  القوة 

ف  التصويتية لألعضاء. و 
حالة تساوي اثنين من 
األعضاء ف  الحصول على 

ستبعد تالهما أقل النسب، ي  
من الجولة التالية. غير أنه ال 
يستبعد أي مرشح ف  إحدى 

من ذلك الجوالت إذا تان 
أن يترك مرشحا  واحدا   هشأن

فقط ف  الجولة التالية، وف  
هذه الحالة ينتقل جميع 
المرشحين المتبقيين إلى 

 الية.الجولة الت

منظمة 
األغذية 
 والزراعة

المنظمة مؤتمر  يتولى
المدير العام للمنظمة تعيين 

 لمدة أربع سنوات.

لتل دولة عضو صوت 
 واحد.

العملية االنتخابية  يتجر 
أثناء مؤتمر منظمة 
األغذية والزراعة ف  
قاعة الجلسات العامة 
بمقر المنظمة، 
ويحضرها جميع الدول 
األعضاء والمراقبون 
المدعوون. وبموجب 

من الالئحة  2-5لمادة ا

من  2-37تنص المادة  ال. نعم.
الالئحة العامة للمنظمة على 
أن "ينتخب المدير العام 
 بأغلبية األصوات المدلى بها.
لى أن يحصل أحد  وا 
المرشحين على األغلبية 

طبق اإلجراءات ت  المطلوبة، 
 التالية:

)أ( تعقد جولتا اقتراع بين 

يجوز لرئيس المؤتمر أن 
 يقترح التعيين/االنتخاب

بالتزتية ولتن ال يسري 
على منصب المدير ذلك 
 العام.

نعم. يعلن الرئيس نتائج 
تل جولة اقتراع أمام 
الجلسة العامة بعد انتهاء 

االنتخابات مباشرة  جولة
 مسؤول  الفرز وانتهاء
 األصوات. عدمن 

ي نتخب المدير العام 
بأغلبية األصوات 
المدلى بها. وتنص 

)أ( 3-12المادة 
من الالئحة العامة 
على أن تتون 
األغلبية المطلوبة 
ألي قرار أو ألي 
انتخابات أتثر من 

 شخصينيعين الرئيس 
وات من بين فرز األصل

المندوبين أو الممثلين، 
أو مناوبيهم، ممن ليسوا 
أطرافا لها مصلحة 

 مباشرة ف  االنتخابات.
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عقد العامة للمنظمة، ت  
الجلسات العامة للمؤتمر 
علنا  ما لم يقرر المؤتمر 

 خالف ذلك.

 جميع المرشحين؛
)ب( يستبعد المرشح الحاصل 
على أقل عدد من األصوات 

 ف  جولة االقتراع الثانية؛
عقد جوالت )ج( بعد ذلك، ت  

اقتراع متعاقبة ويستبعد 
المرشح الحاصل على أقل 
عدد من األصوات ف  أي من 

بقى هذه الجوالت، إلى أن يت
 ثالثة مرشحين فقط؛

عقد جولتا اقتراع بين )د( ت  
 المرشحين الثالثة المتبقيين؛

)هـ( يستبعد المرشح الذي 
يحصل على أقل عدد من 
األصوات خالل جولة االقتراع 
الثانية على النحو المشار إليه 

 ف  الفقرة الفرعية )د( أعاله؛
عقد جولة اقتراع الحقة، )و( ت  

قبة إن أو جوالت اقتراع متعا
لزم األمر، بين المرشحين 
المتبقيين إلى أن يحصل أحد 
المرشحين على األغلبية 

 المطلوبة".

نصف األصوات 
 دلى بها.الم  

مصرف 
التنمية 

مجلس محافظ   توّلىي
 المصرف انتخاب الرئيس.

عدد مختلف من 
األصوات. فيتون لتل 

 135دولة عضو 

عقد االنتخابات ف  ت  
. ةمغلق إطار جلسة

ويمثَّل تل بلد عضو ف  

 نعم.
 

أثناء االنتخابات 
(، 2015األخيرة )

است خدمت أوراق 

ف  حالة عدم حصول نعم. 
أي مرشح على األغلبية 
المطلوبة خالل جولة 

 ال تتطرق لوائح المصرف
هذه االحتمالية؛ غير إلى 
 لعمل ،ف  الواقع اأنه 

علن نتائج تل ت  ال. ال 
جولة من جوالت االقتراع 
على الجمهور. ويخطر 

أغلبية إجمال  القوة 
التصويتية للبلدان 
األعضاء، بما ف  

اإلشراف على  ّلىتو ي
نظام التصويت ثالثة 
أعضاء من المحتمة 
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من الذي يعين/ينتخب  -1
 الرئيس التنفيذي؟ الرئيس/

هل لكل  -2
احد عضو/ممثل صوت و 

أم عدد مختلف من 
 األصوات؟

عملية  يهل تجر  -3
التعيين/االنتخاب في 

ذا ؟ ةمغلق جلسةإطار  وا 
، فمن كان األمر كذلك

 ُيسمح له بالحضور؟

هل ُيجرى  -4
االنتخاب  التعيين/

 باالقترا  السري؟

هل يوجد نظام  -5
ذا للتصويت اآللي؟  وا 

، كان األمر كذلك
 يرجى وصفه.

ض هل توجد قواعد لخف -6
عدد المرشحين بعد كل 

ستبعد اقترا ؟ مثالا، هل يُ 
المرشح الحاصل على أقل 

 أصوات من االقترا  التالي؟

هل لرئيس االجتما   -7
 صالحية اقتراح التعيين/
 االنتخاب بالتزكية )بدالا 

اقترا   المضي إلىمن 
ذا كان األمر آخر(؟  وا 

، هل تخضع كذلك
ممارسة هذه الصالحية 

 لشروط معينة؟

هل تعلن نتائج كل  -8
ذا كان األمر اقترا ؟  وا 

، هل يكون اإلعالن كذلك
أثناء عملية التعيين أم 

 بعد االنتهاء منها؟

ما هي  -9
األغلبية/األغلبيات 
الالزمة النتخاب 

 أحد المرشحين؟

 يوجدهل  -10
معينون  فرز ومسؤول

لإلشراف على عملية 
ذا كان التصويت؟  وا 
 توّلى، فمن ياألمر كذلك

هم وعلى أي تعيين
 أساس؟

للبلدان 
 األمريكية

زائدا  صوت واحد  صوتا  
لتل سهم من أسهم رأس 
المال العادية للبلد 

 المعن  ف  المصرف.

خالل المصرف 
بوفده لدى االجتماع 

المصرف، والذي قد 
المحافظ أو  يشمل

المحافظ المناوب أو 
المحافظ المناوب 
المؤقت، إلى جانب 
المدير التنفيذي والمدير 
التنفيذي المناوب 

لمستشارين. ويحضر وا
أعضاء أيضا  االجتماع 

إدارة المصرف؛ بما ف  
ذلك أمين المصرف 
والمستشار العام وغيرهم 
من الموظفين حسب 

 االقتضاء.
 

اقتراع لإلدالء 
باألصوات واست خدم 
نظام إلتترون  لفرز 

الوقت النتائج ف  
 . الفعل 

ومن المقرر أن 
يطلق المصرف 
منصة تصويت 
 بنظام حجب الهوية
ف  االنتخابات 

 التالية.

التصويت األولى، ت عقد جوالت 
تصويت متعاقبة إلى أن 
يحصل أحد المرشحين على 
األغلبية المطلوبة. وف  حالة 

خالل  عدم انتخاب الرئيس
جولة التصويت الثانية، 
تقتصر جولة التصويت الثالثة 
على المرشحين الثالثة )إن 
تبقى ثالثة مرشحين( 
الحاصلين على أعلى 
األصوات خالل جولة 
التصويت الثانية. وف  حالة 
عدم انتخاب الرئيس خالل 
جولة التصويت الثالثة، 
تقتصر جولة التصويت الرابعة 

صال على المرشحْين اللذْين ح
على أعلى األصوات خالل 
جولة التصويت الثالثة. وف  
حالة عدم انتخاب الرئيس 
خالل جولة التصويت الرابعة، 
يحدد رئيس مجلس 
المحافظين، بعد التشاور مع 
أعضاء المجلس، اإلجراءات 

 .الت  يتعين اتباعها بعد ذلك

أجريت بعض التعيينات 
بالتزتية بناء  على طلب 
أحد المحافظين وبموافقة 

 مجلس المحافظين.

األعضاء  المصرف أمين
جلسة الحاضرين ف  

التصويت بالنتائج 
النهائية. وبعد انتهاء 

متتب االنتخابات، يحتفظ 
ين بالسجالت األم

اإللتترونية لالنتخابات 
ف  عهدته بوصفها وثائق 

 سرية للمصرف.
 

ذلك أغلبية مطلقة 
للمحافظين من 

 يناألعضاء اإلقليمي
)البلدان األعضاء 
ف  إقليم أمريتا 
الالتينية والتاريب  
والواليات المتحدة 

 وتندا(.

اإلدارية للمصرف يتم 
اختيارهم عشوائيا  بغرض 
التثّبت من النظام 
االنتخاب  ونتائج 

 توّلىاالنتخابات. وي
رئيس مجلس 
المحافظين، بمعاونة 
أمين المصرف 
ومستشاره العام، 
اإلشراف على سير 

 العملية االنتخابية.
 

المؤتمر العام تعيين  وّلىتي اليونسكو
 المدير العام للمنظمة بناء  

نعم، تقتصر المشارتة  صوت واحد.
على الدول األعضاء، 

ليس ف  المؤتمر العام، حيث  ال. نعم.
يصوت المؤتمر العام على 

االنتهاء من  نعم، بعد ال.
 عملية التعيين.

أغلبية بسيطة 
لألعضاء 

نعم، يقوم رئيس المؤتمر 
العام بتعيين مسؤول  
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 باالقترا  السري؟

هل يوجد نظام  -5
ذا للتصويت اآللي؟  وا 

، كان األمر كذلك
 يرجى وصفه.

ض هل توجد قواعد لخف -6
عدد المرشحين بعد كل 

ستبعد اقترا ؟ مثالا، هل يُ 
المرشح الحاصل على أقل 

 أصوات من االقترا  التالي؟

هل لرئيس االجتما   -7
 صالحية اقتراح التعيين/
 االنتخاب بالتزكية )بدالا 

اقترا   المضي إلىمن 
ذا كان األمر آخر(؟  وا 

، هل تخضع كذلك
ممارسة هذه الصالحية 

 لشروط معينة؟

هل تعلن نتائج كل  -8
ذا كان األمر اقترا ؟  وا 

، هل يكون اإلعالن كذلك
أثناء عملية التعيين أم 

 بعد االنتهاء منها؟

ما هي  -9
األغلبية/األغلبيات 
الالزمة النتخاب 

 أحد المرشحين؟

 يوجدهل  -10
معينون  فرز ومسؤول

لإلشراف على عملية 
ذا كان التصويت؟  وا 
 توّلى، فمن ياألمر كذلك

هم وعلى أي تعيين
 أساس؟

لهم  صرحواألشخاص الم على توصية المجلس.
 من األمانة.

المرشح الذي يسميه المجلس 
 التنفيذي.

الحاضرين 
والمصوتين 

)األعضاء الذين 
يصوتون بنعم أو 

 بال(.

 فرز األصوات.

منظمة 
السياحة 
 العالمية

جمعية منظمة  توّلىت
السياحة العالمية تعيين 
 األمين العام للمنظمة بناء  

 توصية من المجلس. على

نعم. يجرى تعيين األمين  صوت واحد.
العام ف  الجمعية العامة 

جلسة مغلقة  إطار ف 
يمتن أن يحضرها جميع 
األعضاء المشارتين 
واألعضاء المنتسبين 

 والمراقبين.

المجلس التنفيذي،  أثناءنعم.  ال. نعم.
ف  حالة عدم حصول أي 
مرشح على األغلبية البسيطة 

الل الجولة األولى المطلوبة خ
المرشحان  يجريلالقتراع، 

الحاصالن على أعلى عدد 
من األصوات عدة جوالت 

 أناقتراع حسب الحاجة إلى 
يحصل أحدهما على األغلبية 

 المذتورة.

نعم، فقد حدث وأن جرى 
تعيين األمين العام ف  
الجمعية العامة بالتزتية 
)تان يوجد مرشح واحد 
فقط(. غير أنه، ينبغ  

ف  اآلراء توافق د وجو 
على المرشح بين جميع 
األعضاء الحاضرين 

 والمصوتين.

انتهاء ن النتائج بعد ت علَ 
 عملية االختيار/التعيين.

أغلبية الثلثين 
لجميع األعضاء 

الحاضرين 
 والمصوتين.

نعم. يعين رئيس 
االجتماع/الرئيس 

مسؤولين اثنين لفرز 
األصوات من بين 
المندوبين المتطوعين 

 ع بهذا الدور.لالضطال

مجموعة 
البنك 
 الدولي

مجلس اإلدارة تعيين  توّلىي
 الرئيس.

عدد مختلف من 
 وعنداألصوات. 

التصويت، يدل  
المديرون التنفيذيون بعدد 
من األصوات ضمن 

 دائرتهم االنتخابية.

يجتمع المجلس نعم. 
لتعيين الرئيس ف  جلسة 
تنفيذية مغلقة. ويقتصر 
الحضور على المديرين 

 نفيذيين.الت

 ال. ال. ال. ال. ال.
 

ما يختار  دائما  
المجلس الرئيس 

. وف  اآلراء بتوافق
حالة اشتراط إجراء 
تصويت رسم ، 

تعيين  ييجر 
 بالتصويت المرشح

 بأغلبية بسيطة.

 ال.

منظمة 
الصحة 

جمعية الصحة  توّلىت
العالمية تعيين المدير العام 

تسمية  ينعم. تجر  صوت واحد.
المرشحين ف  المجلس 

 نعم.
 

ال. ع قدت آخر 
( 2017انتخابات )

 لخفض لوائح قائمة هناكنعم. 
عدد المرشحين بعد تل جولة 

 ال.
 

ال. ال يجرى اإلعالن عن 
نتائج تل جولة من 

أغلبية واضحة 
وقوية لألعضاء 

نعم. يعين رئيس جمعية 
الصحة العالمية 
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اقترا   المضي إلىمن 
ذا كان األمر آخر(؟  وا 

، هل تخضع كذلك
ممارسة هذه الصالحية 

 لشروط معينة؟

هل تعلن نتائج كل  -8
ذا كان األمر اقترا ؟  وا 

، هل يكون اإلعالن كذلك
أثناء عملية التعيين أم 

 بعد االنتهاء منها؟

ما هي  -9
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ذا كان التصويت؟  وا 
 توّلى، فمن ياألمر كذلك

هم وعلى أي تعيين
 أساس؟

على ترشيح  للمنظمة بناء   العالمية
 لتنفيذي.المجلس ا

التنفيذي والتعيين ف  
جمعية الصحة العالمية 
للمدير العام على حد 
سواء ف  إطار جلسة 

سمح لوفود مغلقة. وي  
الدول األعضاء وممثل  
األعضاء المنتسبين 
وممثل  األمم المتحدة 
بحضور الجلسات 
المغلقة، ما لم تقرر 

صحة العالمية جمعية ال
 خالف ذلك.

باستخدام نظام 
ورق ، حيث تان قد 
اخت بر نظامان 
للتصويت اإللتترون  
وثبت افتقارهما 
 لمستوى األمن

 التاف .

اقتراع خالل عملية الترشيح 
التنفيذي الت  يجريها المجلس 

وف  عملية التعيين الت  
تجريها جمعية الصحة 

 العالمية. 
وبالنسبة للتعيين ف  إطار 
جمعية الصحة العالمية، 
وشريطة أن يقوم المجلس 
التنفيذي بترشيح ثالثة أسماء، 
فف  حالة لم يحصل أي 
مرشح خالل جولة االقتراع 
األولى على أغلبية الثلثين أو 
أتثر من أصوات األعضاء 

لحاضرين والمصوتين، ا
ي ستبعد المرشح الحاصل على 
أقل عدد من األصوات. وف  
حالة تعادل مرشحين اثنين ف  
حصولهم على أقل عدد من 

عقد جولة اقتراع األصوات، ت  
ستبعد منفصلة بينهما وي  

المرشح الحاصل على أقل 
 عدد من األصوات.

 

الحاضرين  ت االقتراع.جوال
والمصوتين. وف  
حالة ترشيح 
المجلس التنفيذي 
لثالثة أشخاص، 
يعّرف ذلك على 

أغلبية يمثل أنه 
الثلثين أو أتثر من 

األعضاء 
الحاضرين 

والمصوتين ف  
جولت  االقتراع 
األوليين؛ وأغلبية 
الدول األعضاء ف  
المنظمة أو أتثر 

لة الثالثة؛ ف  الجو 
وأغلبية األعضاء 

الحاضرين 
والمصوتين أو أتثر 
ف  الجولة الرابعة. 
وتعّرف األغلبية 
الواضحة والقوية 

لألعضاء 
الحاضرين 

والمصوتين تعريفا  
مختلفا  ف  حالة 

أو أتثر  اثنين نمسؤولي
لفرز األصوات من بين 
الوفود الحاضرة 
للمساعدة ف  عد 

 األصوات.
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، هل تخضع كذلك
ممارسة هذه الصالحية 

 لشروط معينة؟

هل تعلن نتائج كل  -8
ذا كان األمر اقترا ؟  وا 

، هل يكون اإلعالن كذلك
أثناء عملية التعيين أم 

 بعد االنتهاء منها؟

ما هي  -9
األغلبية/األغلبيات 
الالزمة النتخاب 

 أحد المرشحين؟

 يوجدهل  -10
معينون  فرز ومسؤول

لإلشراف على عملية 
ذا كان التصويت؟  وا 
 توّلى، فمن ياألمر كذلك

هم وعلى أي تعيين
 أساس؟

ترشيح المجلس 
التنفيذي لشخصين 

ترشيحه اثنين أو 
 شخص واحد.ل
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 نتائج عملية المقارنة المرجعية

 

، أجرى متتب سترتير 176/36متتب مجلس المحافظين على النحو المبّين ف  قرار مجلس المحافظين عمل دعما  ل -1
منظمات دولية أخرى من أجل استقاء معلومات بشأن لالصندوق ومتتب المستشار العام عملية مقارنة مرجعية 

 اإلجراءات المتبعة ف  عملية تعيين الرؤساء التنفيذيين لتلك المنظمات.

( تونها منظمة 1إلى المعايير التالية: ) واختيرت تسع منظمات لتتون أساسا  للمقارنة ف  إطار هذه العملية استنادا   -2
( الطابع المزدوج للرئيس التنفيذي )رئيس المنظمة 3؛ )مشروعاتم على تمويل ال( والية المؤسسة تقو 2حتومية دولية؛ )

( تعيين/انتخاب الرئيس التنفيذي من قبل األعضاء أو ف  إطار مجلس 4ورئيس المجلس التنفيذي ف  نفس الوقت(؛ )
المعلومات/الرغبة ف   ( توافر6نظام صوت واحد لتل عضو(؛ )ب مقارنة( نظام التصويت المرجح )5األعضاء؛ )ب ممثَّل

تبادل المعلومات ذات الصلة. وتشمل منظمات المقارنة بنوك التنمية المتعددة األطراف التالية أسماؤها: مصرف التنمية 
ومصرف التنمية اآلسيوي، ومصرف التنمية للبلدان األمريتية، والبنك األوروب  لإلنشاء والتعمير، ومجموعة  ،األفريق 

ت  تعد أيضا  وتالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة؛ إضافة إلى وتاالت األمم المتحدة المتخصصة وال –البنك الدول  
التالية: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة السياحة العالمية 

 ومنظمة الصحة العالمية. لألمم المتحدة

ثالثة أقسام: )ألف( عملية الترشيح، )باء(  يتألف منوز، أ رسل استبيان إلى المنظمات المشارتة يوليو/تم 21وف   -3
الحملة االنتخابية، )ج( عملية التعيين/االنتخاب. وقد رّدت على االستبيان تسع منظمات على النحو الوارد تفصيله ف  

 والملخص أدناه. الجدول

 عملية الترشيح -ألف
 :وبالتحديدمن عملية المقارنة المرجعية نهجا  متسقا  بين معظم المنظمات، ي ظهر الجزء األول  -4

  باستثناء حاالت قليلة )مجموعة البنك الدول  واليونستو ومنظمة الصحة العالمية(، ال توجد اختصاصات
ما تحدد صالحياته ووظائفه ف  الصك التأسيس  للمنظمة  وظيفية محددة لمنصب الرئيس التنفيذي، وعادة  

  المعنية وف  سائر وثائقها األساسية.

   باستثناء الصندوق الدول  للتنمية الزراعية  –ق جميع المنظمات طب  فيما يتعلق بالتفاءات والمؤهالت والخبرات، ت
معايير الختيار المرشحين لمنصب الرئيس. وتتفاوت هذه المعايير المطبقة ما بين  –ومنظمة األغذية والزراعة 

بعة ف  حالة مصرف التنمية األفريق  ومصرف التنمية اآلسيوي والبنك األوروب  لإلنشاء معيارين إلى أر 
والتعمير ومصرف التنمية للبلدان األمريتية ومنظمة السياحة العالمية واليونستو، وتصل إلى خمسة وتسعة 

 معايير ف  حالة مجموعة البنك الدول  ومنظمة الصحة العالمية على التوال .

 منظمات، يتعين تسمية المرشحين من قبل أحد األعضاء. وف  حالتين فقط )مصرف التنمية ف  جميع ال
 .ن  الدولة العضو القائمة بتسميتهمن مواطالمرشح األفريق  ومنظمة السياحة العالمية( يتعين أن يتون 
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  ة المنظمات أو ي فهم للدولة العضو تسميتهم، ي ّنص صراحة ف  )لوائح( أغلبي يجوزبالنسبة لعدد المرشحين الذين
ضمنا  أنه ال يجوز تسمية أتثر من مرشح واحد، باستثناء مصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة األغذية والزراعة 
واليونستو ومجموعة البنك الدول  )حيث ال توجد أي قواعد تمنع العضو من تسمية أتثر من مرشح واحد( 

ى إمتانية اقتراح الدولة العضو ألتثر من مرشح واحد ومنظمة الصحة العالمية )حيث تنص لوائح المنظمة عل
 لمنصب المدير العام(.

 ن أو يشترط عليهم يطلب من المرشحي  ، ال باستثناء الصندوق الدول  للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية
متتوب لى المرشحين تقديم بيان ع يشترطالرد على األسئلة بصيغة متتوبة. وف  بعض الحاالت، يمتن أن 

يوضح رؤيتهم للمنظمة )مصرف التنمية األفريق ، ومصرف التنمية اآلسيوي، والبنك األوروب  لإلنشاء 
 سرمنتدى إلتترون  على شبتة اإلنترنت محم  بتلمة  تم إنشاءوالتعمير(. وف  حالة منظمة الصحة العالمية، 

ف   ةن ف  المشارتبين الراغيمرشحال طلب مني  ة. و متاح لجميع الدول األعضاء ومخصص لألسئلة واألجوب
 لرد على األسئلة المنشورة بصيغة متتوبة. االمنتدى 

  ،)ف  حاالت قليلة فقط )الصندوق الدول  للتنمية الزراعية ومصرف التنمية األفريق  ومنظمة الصحة العالمية
ف  حالة مصرف التنمية على سبيل المثال، و توّفر توجيهات داخلية بشأن المرشحين الداخليين لمنصب الرئيس. 

لشؤون الموظفين على أن أي مرشح داخل  يسعى للحصول على ترشيح  النظام اإلدارياألفريق ، ينّص 
لمنصب الرئيس يتعين عليه إبالغ رئيس المصرف بذلك والتقدم بطلب إجازة غير مدفوعة األجر لفترة ال تتجاوز 

بلغ الموظف الرئيس بذلك فورا  ويتقدم بطلب ألخذ إجازة على ترشيحه، ي  حتومته موافقة ف  حالة ثالثة أشهر. و 
غير مدفوعة األجر. وف  حالة رفض ترشيحه، يبلغ الموظف الرئيس بذلك فورا  ويطلب استئناف مهام عمله. 

 .2018وتعتزم منظمة األغذية والزراعة إرساء نظام للمرشحين الداخليين ف  عام 

 عملية الحمالت االنتخابية -باء
 تعلق بعملية الحمالت االنتخابية، ت ظهر المقارنة المرجعية ما يل :فيما ي -5

 . ال ت جرى أي حمالت انتخابية بين المرشحين ف  تل من مصرف التنمية اآلسيوي ومجموعة البنك الدول 

  منظمة الصحة العالمية ه  المنظمة الوحيدة الت  تحدد مبادئ واشتراطات ألنشطة الحمالت االنتخابية. وال
حمالت المرشحين االنتخابية ف  بقية المنظمات الخاضعة  تنّظمد أي مبادئ توجيهية أو لوائح أو قواعد توج

للمسح. ومع ذلك، ال تسمح أي من المنظمات المشاِرتة لموظفيها باإلعراب عن دعمهم ألي مرشح أو 
 المشارتة ف  حمالت لدعمه.

 حين قبل عقد جلسة انتخاب الرئيس. فف  منظمة ف  جميع المنظمات، عادة  ما يجتمع األعضاء مع المرش
الصحة العالمية، تجتمع الدول األعضاء ف  إطار منتدى المرشحين الذي يسبق دورة المجلس الت  ت جرى فيها 
الترشيحات. وبعد المنتدى، تجتمع الدول األعضاء مع المرشحين ف  مناسبتين: ف  دورة المجلس الت  تجرى 

لإلنشاء ة جمعية الصحة العالمية الت  يجرى فيها التعيين. وف  حالة البنك األوروب  فيها الترشيحات وف  دور 
الذين يجتمعون  اإلدارةمجلس أعضاء  يحضر األولىو استماع للمرشحين قبل االنتخاب. والتعمير، تعقد جلستا 

ي سمح بحضور ف  شتل جلسة تنفيذية. ويترأس الثانية رئيس مجلس المحافظين بحضور محافظ  البنك. تما 
 أعضاء مجلس اإلدارة ومناوبيهم.
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  ف  حين ت طرح على المرشحين أسئلة متفق عليها مسبقا  ف  تل من الصندوق الدول  للتنمية الزراعة ومصرف
التنمية األفريق  خالل اجتماع )اجتماعات( األعضاء تما ذ تر آنفا ، ال يحدث ذلك ف  أي من البنك األوروب  

و منظمة األغذية والزراعة أو مصرف التنمية للبلدان األمريتية أو اليونستو أو منظمة لإلنشاء والتعمير أ
 الصحة العالمية.

  بوجه عام، ال ت بث فعاليات اجتماع األعضاء مع المرشحين على شبتة اإلنترنت وال تعلن نتائجه للجمهور. وال
  اليونستو ومنظمة الصحة العالمية. ي سمح ببث فعاليات االجتماعات على الموقع الشبت  للمنظمة سوى ف

على الموقع الشبت  للمنظمة  المنظمةالمحاضر الحرفية لدورة مؤتمر وف  حالة منظمة األغذية والزراعة، تتاح 
 الدورة.انتهاء من  بعد مرور شهر تقريبا  

 
 عملية التعيين -جيم

توّلى يهاز القائم بانتخاب الرئيس التنفيذي. في ظهر الجدول ممارسة متسقة بين المنظمات المشارتة فيما يتعلق بالج -6
عام للمنظمة انتخاب الرئيس. وف  حالة مجموعة البنك الدول  فقط، يتوّلى الجهاز التنفيذي تعيين الرئيس. الجهاز ال

 صية  أنه ف  حالة الوتاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ي صدر الجهاز التنفيذي تو  تجدر اإلشارة إلى، وبالتحديد
ومنظمة الصحة العالمية(. وف  هذا الصدد، يتبع الصندوق  ،ومنظمة السياحة العالمية ،إلى الجهاز العام )اليونستو

الدول  للتنمية الزراعية الهيتل المعتمد ف  البنوك اإلنمائية المتعددة األطراف، حيث ي نتخب رئيسه من قبل مجلس 
 المحافظين بدون توصية من المجلس التنفيذي.

فف  حين تطبق وتاالت األمم المتحدة المتخصصة نظام صوت واحد لتل  .وجرى تذلك النظر ف  نظام التصويت -7
طّبق البنوك ومنظمة الصحة العالمية(، ت   ،ومنظمة السياحة العالمية ،واليونستو ،عضو )منظمة األغذية والزراعة

 ى مساهمات حتومات الدول األعضاء ف  رأس المال.اإلنمائية المتعددة األطراف هيتل تصويت أتثر تعقيدا  يقوم عل

ف  تعيين الرئيس التنفيذي ف  جلسة مغلقة )باستثناء منظمة األغذية والزراعة( وي جرى التصويت )باستثناء  يويجر  -8
اإلعالن عن نتائج تل جولة من جوالت  ال يتممجموعة البنك الدول ( باالقتراع السري. وف  معظم المنظمات، 

منظمة األغذية  وه نتائج جوالت االقتراع للجمهور ثالث منظمات فقط تتيح أن  الواردةويبدو من الردود  االقتراع.
 ومنظمة السياحة العالمية. ،واليونستو ،والزراعة

ويجرى التصويت حاليا  ف  معظم المنظمات باستخدام نظام ورق . ويستثنى من ذلك مصرف التنمية اآلسيوي الذي يعد  -9
تل من منظمة الصحة العالمية ومصرف التنمية  تنظام تصويت إلتترون ، ف  حين بدأ تستخدمحيدة الت  المنظمة الو 

، ف  حالة مصرف التنمية اآلسيوي، جرت وبالتحديدإمتانية استحداث نظام آل .  استتشافف  البلدان األمريتية ف  
، وبالتال  تجرى عملية التصويت عن نمحافظيالجلس العادة على أال تعقد العملية االنتخابية خالل االجتماع السنوي لم

القتراع. باالبريد اإللتترون . فيتلقى تل محافظ بريدا  إلتترونيا  من األمانة يحتوي على وصلة إلتترونية  باستخدامبعد 
صويت األصوات الم دلى بها آليا  ف  المقر. وقد اختبرت منظمة الصحة العالمية نظامين للت فرزوبعد ذلك، يجرى 

األمن. ويقوم مصرف التنمية للبلدان األمريتية حاليا  باستتشاف إمتانية التاف  من لمستوى لاإللتترون  وتبين افتقارهما 
خدمت ، است  2015 الت  عقدت ف االنتخابات األخيرة  وف استخدام منصة تصويت إلتترونية تحجب هوية الناخب. 

 ظام إلتترون  لفرز النتائج ف  الوقت الفعل .خدم ناست  و أوراق اقتراع لإلدالء باألصوات 
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بالنسبة لألغلبية المطلوبة النتخاب الرئيس التنفيذي: ي شترط الحصول على أغلبية بسيطة ف  تل من منظمة األغذية و  -10
والزراعة واليونستو ومجموعة البنك الدول ؛ وأغلبية مشروطة ف  تل من الصندوق الدول  للتنمية الزراعية ومنظمة 

ياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية؛ وأغلبية مزدوجة ف  تل من مصرف التنمية األفريق  ومصرف التنمية الس
 اآلسيوي والبنك األوروب  لإلنشاء والتعمير ومصرف التنمية للبلدان األمريتية.

ف  جميع المنظمات  تلك القواعد مثل ق معظم المنظمات قواعد لخفض عدد المرشحين بعد تل جولة اقتراع )توجدوتطبّ  -11
 باستثناء اليونستو ومجموعة البنك الدول (.

ذلك، ال يمتن إجراء التعيين بالتزتية إال ف  مصرف التنمية األفريق  ومنظمة السياحة العالمية )ف  إلى  وباإلضافة -12
نمية للبلدان الصندوق الدول  للتنمية الزراعية ومصرف التوعلى الرغم من أن لوائح حالة وجود طلب ترشح وحيد(. 

 تعيينات بالتزتية.تم إجراء ، فقد هذه اإلمتانية تتناول ال األمريتية

وبالنسبة إلدارة العملية االنتخابية، لوحظ نهج مختلف بين المنظمات المعنية: على سبيل المثال، ال يجرى تعيين  -13
والزراعة واليونستو ومنظمة السياحة مسؤول  فرز األصوات إال ف  الصندوق الدول  للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية 

 :إلى ذلك وباإلضافةالعالمية ومنظمة الصحة العالمية. 

  ،ف  مصرف التنمية للبلدان األمريتية، يتوّلى رئيس مجلس المحافظين، بمساعدة أمين المصرف ومستشاره العام
من أعضاء المحتمة  اإلشراف على سير االنتخابات، ف  حين يتوّلى اإلشراف على نظام التصويت ثالثة

 اإلدارية للمصرف، يتم اختيارهم عشوائيا  ألغراض التثبت من النظام االنتخاب  ونتائج االنتخابات.

  ف  تل من مصرف التنمية اآلسيوي والبنك األوروب  لإلنشاء والتعمير، يتوّلى متتب األمين إدارة العملية
روب  لإلنشاء والتعمير يتوّلى تبير المقي مين والمستشار وتوفير الدعم لمجلس المحافظين؛ وف  حالة البنك األو 

 العام ومراقبون خارجيون، أو ممثلون عنهم، عملية عد األصوات.

  ف  مصرف التنمية األفريق ، يتوّلى جهاز فرع  تابع لمجلس المحافظين إدارة العملية االنتخابية )اللجنة
معايير وشروط تماما  لتحقق من قائمة األشخاص الذين يستوفون عنى باالتوجيهية المعنية بانتخابات الرئاسة(، ي  

إيداع وثائق الترشح ونشر هذه القائمة، ويعّين ثالثة محافظين لالضطالع بدور رؤساء اللجان االنتخابية. 
ف  عملية  هؤالء األمين العام والمستشار العام وواحد أو أتثر من الموظفين رؤساء اللجان االنتخابية ويعاون

 حتساب األصوات.ا
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 اتفاقية إنشاء الصندوق، واللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق، المقاطع من أحكام
 والنظام الداخلي لمجلس المحافظين ذات الصلة بتعيين رئيس الصندوق

 

 اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -ألف
 

 ينالموظف وهيئة الصندوق رئيس - 8، البند 6المادة 
سنوات  أربع الرئيس لمدة تعيين ويتون .األصوات مجموع ثلث  بأغلبية الصندوق رئيس المحافظين مجلس يعين(أ )

 بأغلبية الصندوق رئيس ينه  خدمة أن المحافظين ولمجلس .فحسب واحدة أخرى لمدة تعيينه إعادة ويجوز
 .األصوات مجموع ثلث 

 يجوز البند، من هذا )أ(الفقرة لنص طبقا سنوات بأربع هلمنصب الصندوق رئيس شغل مدة تحديد من الرغم على(ب )
 الرئيس شغل مدة يطيل التنفيذي، أن المجلس من توصية على وبناء خاصة، ظروف ف  المحافظين، لمجلس
 .أشهر ستة النحو هذا على للمدة أي إطالة تتجاوز وال .أعاله)أ( الفقرة ف  المحددة الفترة بعد ما إلى لمنصبه

 

 ئح الخاصة بتسيير أعمال الصندوقاللوا -باء
 

 الرئيس - 6البند 
يحدد مرتب الرئيس وعالواته وحقوقه األخرى بقرار من مجلس المحافظين. وله أيضا حق االشتراك ف  مشروعات  -1

 .التأمين والعالج والمعاش والتقاعد وغير ذلك من المنافع الت  يقررها الصندوق لموظفيه وال تشملها مستحقاته
موعد انتهاء مدة شغل الرئيس لمنصبه، وجب أن يدرج موضوع تعيين الرئيس الجديد ف  جدول أعمال آخر إذا حان  -2

ذا حدث من األسباب ما بعث على شغور منصب  دورة سنوية لمجلس المحافظين قبل موعد انتهاء فترة رئاسته. وا 
جلس المحافظين عقد جلسة خاصة الرئيس أو حلول موعد هذا الشغور وجب على المجلس التنفيذي أن يطلب إلى م

لتعيين الرئيس. ولألعضاء تقديم أسماء المرشحين لمنصب الرئيس إلى أمين الصندوق مشفوعة بنبذة موجزة عن 
مؤهالتهم وخبرتهم السابقة. وتقدم جميع الترشيحات قبل بدء الدورة الت  يتقرر فيها تعيين الرئيس بستين يوما على 

خالف ذلك. ويقدم الرئيس الترشيحات ف  الوقت المناسب إلى جميع األعضاء والى المتتب األقل، ما لم يقرر المتتب 
يوما. 40قبل انعقاد دورة مجلس المحافظين بفترة ال تقل عن 

 النظام الداخلي لمجلس المحافظين -جيم
 

 : النصاب القانون 26المادة 
 .األصوات ثلث  مجموع يمثلون فظينمحا بحضور المحافظين مجلس جلسات من جلسة أي ف  النصاب يتتمل -1
2- .... 
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 : حقوق التصويت 33المادة 
من االتفاقية  6)أ( من المادة 3يتون لتل عضو عدد األصوات الت  تخصصها له وفقا للصيغة المبينة ف  البند  -1

 .والقرارات الت  يتخذها مجلس المحافظين بين حين وحين وفقا لهذه الصيغة
بأصوات العضو الذي يمثله، وف  حالة غياب المحافظ يجوز للمناوب الذي عينه ذلك لتل محافظ الحق ف  االدالء  -2

العضو االدالء بهذه األصوات، وف  حالة غياب تل منهما يتون من حق أي عضو ف  وفدهما االدالء بهذه 
 األصوات.

 
 األغلبية الالزمة : 34المادة 

 :لث  مجموع األصوات على األقلتتطلب القرارات التالية لمجلس المحافظين الحصول على ث -1
....... 

 تعيين رئيس الصندوق أو إنهاء خدمته؛(ج )
 
 

 القرارات اتخاذ : طريقة35المادة 
 ما اقتراح على الرأي جماع  ف  اتفاق إيجاد على المحافظين، لمجلس اجتماع أي ف  يعمل، أن المجلس لرئيس ينبغ  -1

 .محافظ أي طلب على بناء بإجراء التصويت راراتالق اتخاذ فللمجلس هذا ومع .عليه التصويت من بدال
 رئيس يسحب بالعضو الذي ابتداء االنجليزي الهجائ  الترتيب حسب األعضاء أسماء على بالنداء األصوات تؤخذ -2

 ويسجل »ممتنع «أو» ال «أو» بنعم  «ممثله فيرد لألسماء نداء عضو تل اسم على وينادي .بالقرعة اسمه المجلس
 .ذلك المجلس خالف يقرر لم ما التصويت ف  كشتر  تل عضو صوت

 من محددا منها عددا تل تتضمن أتثر أو واحدة اقتراع ورقة محافظ تل بتسليم السري باالقتراع التصويت يجري -3
 من معين عدد أي فيها محدد األقل أوراقا على محافظين أربعة يتسلم أن" 1"  :بحيث توزيعها يجري األصوات الت 

 من الت  األصوات عدد مع محافظ أي يتسلمها الت  ف  األوراق المحدد األصوات مجموع يتساوى نأ" 2"و األصوات
 الت  االقتراع صناديق ف  ويضعها يتسلمها الت  األوراق تل على بصوته يدل  محافظ أن لتل ويجوز بها، االدالء حقه

 .المجلس رئيس يعينهم أشخاص بجمعها وعدها سيقوم
 

 الواجبة االتباع أثناء التصويت : القواعد36المادة 
ال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية إ -يعلن رئيس المجلس بدء عملية التصويت، وال يجوز ألي ممثل أن يتدخل بعدئذ  -1

 .الى أن تعلن نتيجة التصويت -التصويت 
 يت أو بعد إعالن نتائجه.يجوز للمحافظين اإلدالء ببيانات قصيرة عن تعليل أصواتهم فقط إما قبل إعالن بدء التصو  -2

 : االنتخابات38المادة 
 مجلس يقرر لم السري ما باالقتراع االنتخابات جميع تجري ، 40المادة ف  عليها المنصوص االنتخابات باستثناء -1

 .شغلها المراد المناصب االنتخابية عدد فيه المرشحين عدد يتجاوز ال إنتخاب ف  ذلك غير المحافظين
..... 
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 الرئيس : 41المادة 
 .1-38للمادة  طبقا التصويت ويجري خاصة جلسة ف  الرئيس تعيين ف  المحافظين مجلس يبحث -2
 وعدم مرشح أتثر من وجود حالة وف ألقل. ا على األصوات مجموع ثلث  بموافقة الرئيس المحافظين مجلس يعين -3

 الذي المرشح فيه يشترك ال ثان عيجرى إقترا األول، االقتراع ف  األصوات من الالزم العدد على مرشح أي حصول
 يقرر أو األقل على األصوات مجموع ثلث  المرشحين ينال أحد حتى االجراء هذا ويترر .األصوات من عدد أقل نال

 يدل  أن يمثله، الذي العضو بأصوات يدل  محافظ تل وعلى .آخر موعد القرار بشأن التخاذ االقتراع وقف المجلس
 .فقط شخص واحد لصالح بها

 


