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  بتعیین رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةوالشكلیات ذات الصلةمذكرة معلومات عن اإلجراءات

  الخلفیة- أوال 

یعین رئیس الصندوق لمدة "(أ) من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 8وفقًا للمادة السادسة، البند   –1

كانایو نوانزي . وقد عین رئیس الصندوق الحالي السید "واحدة فحسبأربع سنوات ویجوز إعادة تعیینه لمدة أخرى 

لشغله هذا األولى ، وستنتهي المدة 2009فبرایر/شباط 18لمجلس المحافظین بتاریخ الثانیة والثالثین في الدورة 

  .2013مارس/آذار 31المنصب في 

الرئیسشغلمدةانتهاءموعدحانإذا":نهإف،الصندوقأعمالبتسییرالخاصةاللوائح) من 2(6ووفقًا للبند   - 2

قبلالمحافظینلمجلسسنویةدورةآخرأعمالجدولفيالجدیدالرئیستعیینموضوعدرجیُ أنوجبلمنصبه،

والثالثین السادسة نظر مجلس المحافظین في تعیین رئیس الصندوق في دورته یولذا س". رئاستهفترةانتهاءموعد

  .2013فبرایر/شباط 14- 13خبتاریالمقرر عقدها 

  الترشیحإجراءات - ثانیا 

ما یتماشى مع الممارسة السابقة، یحدد الجدول الزمني التالي بو ،للصندوقاألساسیةوفقا للنصوص القانونیة   –3

الترشیح التي ستتبع قبل النظر في تعیین رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة األنشطة ذات الصلة بإجراءات 

  :2013ي الدورة السادسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق في فبرایر/شباط ف

سیبعث سكرتیر الصندوق بطلب للتقدم بأسماء المرشحین إلى جمیع الدول : طلب التقدم بأسماء المرشحین  )أ(

ي والثالثین لمجلس المحافظین، فالسادسة األعضاء بعد أن یوافق المجلس التنفیذي على جدول أعمال الدورة 

ویعلم مكتب مجلس المحافظین بذلك. 2012سبتمبر/أیلول 21

من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق، وكما یوافق ) 2(6بما یتماشى مع البند . استالم أسماء المرشحین  )ب(

علیه مكتب مجلس المحافظین، تقدم جمیع الترشیحات قبل بدء الدورة التي یتقرر فیها تعیین الرئیس بستین یوما 

دیسمبر/كانون األول 15أسماء المرشحین سینتهي یوم السبت ستالمعلى األقل. ومن هنا فإن الموعد النهائي ال

2012.

من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق، یقدم رئیس ) 2(6كما ینص علیه البند . إرسال أسماء المرشحین  )ج(

ابات الترشیح مشفوعة بالسیرة الذاتیة للمرشحین التي الصندوق الترشیحات التي تم تلقیها حتى ذلك التاریخ (خط

ترسلها حكومات الدول األعضاء في الصندوق) إلى جمیع الدول األعضاء وٕالى مكتب مجلس المحافظین قبل 

  1).2013ینایر/كانون الثاني 4یوما (أي في موعد أقصاه 40انعقاد دورة مجلس المحافظین بفترة ال تقل عن 

  تعیینالإجراءات -ثالثا 

. وقد تؤدي المناقشات الجاریة حالیا بین الدول تعیینیوفر هذا القسم الخلفیة القانونیة وتفاصیل إجراءات ال  –4

  األعضاء إلى بعض المبادرات اإلضافیة التي ال تغطیها هذه المذكرة.

                                                          
حیث تم تنظیم اجتماع مع المرشحین، قبیل دورة مجلس ،2008قد ترغب الدول األعضاء في االستمرار في الممارسة التي أدخلت عام   1

  .2013المحافظین لعام 
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ین تعیین رئیس على أن یبحث مجلس المحافظالنظام الداخلي لمجلس المحافظینمن )1(41المادة نص ت  -5

  على النحو التالي:)1(38الصندوق في جلسة خاصة بحیث یكون التصویت وفقا للمادة 

، تجري جمیع االنتخابات باالقتراع السري ما لم یقرر مجلس 40"باستثناء االنتخابات المنصوص علیها في المادة 

صب االنتخابیة المراد شغلها".المحافظین غیر ذلك، في انتخاب ال یتجاوز عدد المرشحین فیه عدد المنا

  أدناه الشكلیات ذات الصلة بإجراءات التعیین باالقتراع السري.15إلى 7وتصنف الفقرات من   –6

أثناء الرئیستعیینألغراض التي یمكن استخدامها األصواتسیتم إبالغ الدول األعضاء رسمیا بمخصصات   -7

فبرایر/شباط 13صبیحة الیوم األول من هذه الدورة (األربعاء، والثالثین لمجلس المحافظین السادسةالدورة 

). وبهذا الصدد، وبغیة السماح إلعداد إجراءات التعیین في الوقت المناسب، المرجو من الدول األعضاء 2013

قبیل انعقاد دورة مجلس سابقفي وقت بموجبهاتسدید مدفوعات التجدید التي یتم إنشاء أصوات المساهمة 

بتوقیت 2013فبرایر/شباط 8على أال یتجاوز ذلك الساعة الخامسة من بعد ظهر یوم الجمعة ،ظینالمحاف

  روما.

ستقام مقصورات للتصویت بحیث تسمح لجمیع المحافظین، أو في حال غیابهم للمحافظین المناوبین، أو في   -8

القتراع بسریة تامة.احال غیاب االثنین ألعضاء الوفود، 

س المجلس اإلجراءات المحددة المزمع اتباعها. وسیتسلم األعضاء مغلفا یحتوي على ورقة أو أكثر سیعرض رئی  -9

دل مجموع عدد األصوات المستحقة لعضو من من أوراق االقتراع التي دون علیها عدد من األصوات یعا

هذه المذكرة بالثالثویوضح الملحق .وسیدون عدد األصوات المستحقة لألعضاء على كل مغلف.األعضاء

طریقة حساب حقوق التصویت لألعضاء. والمرجو من ممثل العضو التثبت من أوراق االقتراع فور تلقیها 

والتوقیع على استالمه لها؛ وٕاذا لم تكن هذه األوراق متناسبة مع عدد األصوات المدرج على المغلف، فإن على 

  التوقیع.قبلالفور ممثل العضو إخطار المسؤولین بوجود مثل هذا التباین على 

. وعلى المحافظ، أو باللغة اإلنكلیزیةعلى أعضاء الصندوق وفقا للترتیب األبجدي الصندوق وسینادي سكرتیر   -10

الشخص اآلخر الذي یمثل العضو والمكلف باإلدالء بصوته، أن یتقدم نحو مقدمة قاعة الجلسات العامة إلى 

لمفضل في الحیز المخصص لذلك في كل ورقة من أوراق إحدى مقصورات التصویت وٕادراج اسم مرشحه ا

). وعلى كل محافظ یدلي بأصوات العضو الذي یمثله أن یدلي الرابعنموذج الوارد في الملحق الاالقتراع (انظر 

من النظام الداخلي لمجلس المحافظین، انظر 41من المادة 2(البند بهذه األصوات لصالح شخص واحد فقط

ثم علیه التقدم بعد ذلك إلى صندوق االقتراع إلیداع أوراق اقتراعه.. الملحق األول)

في حال انعقاد رسمي خالل عملیة التصویت، والمرجو من الوفود أن تظل في القاعة مجلس المحافظین ظل سیو   -11

لى مغادرة قبل اإلدالء بأصواتها. كما یحبذ أن تبقى أیضا بعد اإلدالء بتلك األصوات. وٕاذا ما اضطرت الوفود إ

العودة إلى مقاعدهم بسرعة عندما القاعة، فالمرجو من المحافظین والمندوبین البقاء على مقربة بحیث یتسنى لهم 

علن رئیس المجلس استئناف الجلسة قبل إعالن نتیجة التصویت.ی

محافظین لكل مجلس التولى مهمة عد األصوات في غرفة مخصصة لهذا الغرض ثالثة مدققین یعینهم رئیس یوس  -12

كما یعینهم رئیس الصندوق،وسیتم دعم هؤالء المدققین في مهمتهم بموظفین من ؛قائمة من القوائم الثالث

وبعد اكتمال عملیة عد األصوات، یسجل مجموع األصوات الذي تحت إشراف سكرتیر الصندوق.الصندوق 

  حصل علیه كل مرشح على صحیفة تعداد یوقعها كل مدقق.
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  بإعالن النتیجة.الذي یقوم رئیس المجلستسلم صحیفة التعداد الموقعة إلى ،عوة المجلس إلى االنعقادثر دوإ   -13

فإنه في حال عدم حصول أي مرشح ،من النظام الداخلي لمجلس المحافظین41من المادة 2وكما ینص البند   -14

، یجرى اقتراع ثان ال یشترك فیه ول) في االقتراع األعلى العدد الالزم من األصوات (ثلثا مجموع األصوات

  المرشح الذي نال أقل عدد من األصوات.

وتكرر اإلجراءات المشار إلیها أعاله حتى ینال أحد المرشحین ثلثي مجموع األصوات على األقل أو یقرر   -15

  .))2(41المجلس وقف االقتراع ویتخذ قرارا بشأن موعد آخر (المادة 
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  لي لمجلس المحافظین النظام الداخمقتطف من

  بالتصویت وتعیین رئیس الصندوقیتعلق

  النصاب القانوني: 26المادة 

  یكتمل النصاب في أي جلسة من جلسات مجلس المحافظین بحضور محافظین یمثلون ثلثي مجموع األصوات.  -1

2-  ...  

  حقوق التصویت: 33المادة 

) من 6(أ) من المادة (3للصیغة المبینة في البند یكون لكل عضو عدد األصوات التي تخصصها له وفقا  -1

  االتفاقیة والقرارات التي یتخذها مجلس المحافظین بین حین وحین وفقا لهذه الصیغة.

بأصوات العضو الـذي یمثلـه، وفـي حالـة غیـاب المحـافظ یجـوز للمنـاوب الـذي عینـه اإلدالءلكل محافظ الحق في   -2

وفـــي حالـــة غیـــاب كـــل منهمـــا یكـــون مـــن حـــق أي عضـــو فـــي وفـــدهما اإلدالء بهـــذه ذلـــك العضـــو اإلدالء بهـــذه األصـــوات،

  األصوات.

  األغلبیة الالزمة: 34المادة 

  :تتطلب القرارات التالیة لمجلس المحافظین الحصول على ثلثي مجموع األصوات على األقل  -1

  ...  

  ...تعیین رئیس الصندوق أو إنهاء خدمته؛  (جـ)  

  اذ القراراتطریقة اتخ: 35المادة 

جمــاعي فـي الـرأي علــى اتفـاقلمجلـس المحـافظین، علــى إیجـاد اجتمــاعینبغـي لـرئیس المجلــس أن یعمـل، فـي أي   -1

  القرارات بإجراء التصویت بناء على طلب أي محافظ.اتخاذفللمجلس ،ما بدال من التصویت علیه. ومع هذااقتراح

بالعضــو الــذي یســحب ابتــداءاإلنجلیــزيب الترتیــب الهجــائي تؤخــذ األصــوات بالنــداء علــى أســماء األعضــاء حســ  -2

"ال" أو "ممتنــع" ویســجل كــل عضــو نــداء لألســماء فیــرد ممثلــه "بــنعم" أواســمعلــى ىبالقرعــة. وینــاداســمهرئــیس المجلــس 

  في التصویت ما لم یقرر المجلس خالف ذلك.اشتركصوت كل عضو 

حافظ ورقة اقتراع واحدة أو أكثر تتضمن كـل منهـا عـددا محـددا مـن یجري التصویت باالقتراع السري بتسلیم كل م  -3

أن یتســـلم أربعـــة محـــافظین علـــى األقـــل أوراقـــا محـــدد فیهـــا أي عـــدد معـــین مـــن ) 1(األصـــوات التـــي یجـــري توزیعهـــا بحیـــث:

من حقه أن یتساوى مجموع األصوات المحدد في األوراق التي یتسلمها أي محافظ مع عدد األصوات التي) 2، و(األصوات

بها، ویجوز لكل محافظ أن یدلي بصوته على كل األوراق التي یتسلمها ویضـعها فـي صـنادیق االقتـراع التـي سـیقوم اإلدالء

  بجمعها وعدها أشخاص یعینهم رئیس المجلس.

  القواعد الواجبة االتباع أثناء التصویت: 36المادة 

إال إلثـارة نقطـة نظامیـة تتعلـق -یعلن رئیس المجلس بدء عملیة التصویت، وال یجوز ألي ممثل أن یتدخل بعدئـذ   -1

  إلى أن تعلن نتیجة التصویت.-بعملیة التصویت 
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إما قبل إعالن بدء التصویت أو بعد إعالن ،یجوز للمحافظین اإلدالء ببیانات قصیرة عن تعلیل أصواتهم فقط  -2

  نتائجه.

  االنتخابات: 38المادة 

جمیع االنتخابات باالقتراع السري مـا لـم یقـرر مجلـس ى، تجر 40باستثناء االنتخابات المنصوص علیها في المادة   -1

  ال یتجاوز عدد المرشحین فیه عدد المناصب االنتخابیة المراد شغلها.انتخابالمحافظین غیر ذلك في 

2-  .......  

  رئیس الصندوق: 41المادة 

  .1–38یبحث مجلس المحافظین في تعیین الرئیس في جلسة خاصة ویجري التصویت طبقا للمادة   -1

یعــین مجلــس المحــافظین الــرئیس بموافقــة ثلثــي مجمــوع األصــوات علــى األقــل. وفــي حالــة وجــود أكثــر مــن مرشــح   -2

ثـان ال یشـترك فیـه المرشـح الـذي راعاقتـوعدم حصول أي مرشح على العدد الالزم من األصوات في االقتراع األول، یجـرى 

حتــى ینــال أحــد المرشــحین ثلثــي مجمــوع األصــوات علــى األقــل أو یقــرر اإلجــراءنــال أقــل عــدد مــن األصــوات. ویكــرر هــذا 

المجلس وقف االقتراع التخاذ القرار بشـأن موعـد آخـر. وعلـى كـل محـافظ یـدلي بأصـوات العضـو الـذي یمثلـه، أن یـدلي بهـا 

  ط.لصالح شخص واحد فق
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  في الصندوقحقوق تصویت الدول األعضاء

  2012یونیو/حزیران 13بتاریخ 

35- /د166. وبما یتماشى مع القرار 621.8523یبلغ إجمالي عدد األصوات في مجلس المحافظین حالیا   - 1

إنشاء ، سوف یتم 2012والذي تبناه مجلس المحافظین في فبرایر/شباط ،الخاص بالتجدید التاسع لموارد الصندوق

وسیدخل توزیع أصوات التجدید التاسع حیز النفاذ بعد ستة .)"أصوات التجدید التاسع"أصوات جدیدة للتجدید (

). وسوف یرسل رئیس الصندوق توزیع 2012أغسطس/آب 22(أي بتاریخ  35-/د166أشهر من تبني القرار 

اء في الصندوق في موعد أقصاه التجدید التاسع إلى جمیع الدول األعضأصوات العضویة والمساهمة في 

  .2یوما بعد التاریخ المحدد أعاله  15

. وكما سیتم شرحه في الملحق الثالث، 2012یونیو/حزیران 13الجدول أدناه توزیع حقوق التصویت بتاریخ یظهر  -2

دفوعات من على أساس المساهمات المدفوعة بالفعل. وبالتالي فإنها تتغیر مع استالم المةتوزع أصوات المساهم

والتي سیتم 2012یونیو/حزیران 13. ویظهر الجدول أدناه حقوق التصویت النافذة بتاریخ 3الدول األعضاء

  ما یليتعدیلها بعد ذلك وفقا لـ

  ؛توزیع األصوات الجدیدة للتجدید التاسع  (أ) 

ث یتم تقریر حی،2013فبرایر/شباط 13و2012یونیو/حزیران 13المساهمات المستلمة ما بین  (ب)

  ).7الفقرة –القسم ثالثا –الوثیقةمتنالنهائیة ألغراض تعیین الرئیس (انظر األصواتحصص 

                                                          
  .35-/د166مسا (ج) من القرار القسم خا  2
  ال تمنح المساهمات التكمیلیة للدول األعضاء المساهمة الحق بالحصول على أصوات مساهمة.  3



  الملحق الثاني

7

حقوق تصویت الدول األعضاء في الصندوق

حتى 13 یونیو/حزیران  2012

العضو العضویةالدولة المساھمةأصوات األصواتأصوات مجموع

9.2859.285أفغانستان

9.2850.0199.303ألبانیا

9.28522.48031.765الجزائر

9.2850.95110.236أنغوال

وبربودا 9.2859.285أنتیغوا

9.2854.57613.861األرجنتین

9.2850.0119.296أرمینیا

9.28525.31334.598النمسا

9.2850.0779.362أذربیجان

البھاما 9.2859.285جزر

9.2851.56010.845بنغالدیش

9.2850.0049.288باربادوس

9.28544.43153.716بلجیكا

9.2850.0759.360بلیز

9.2850.1139.397بنن

9.2850.0619.346بوتان

9.2850.5089.792بولیفیا

والھرسك 9.2850.0639.348البوسنة

9.2850.2109.495بوتسوانا

9.28523.70632.991البرازیل

فاسو 9.2850.1379.421بوركینا

9.2850.0329.317بوروندي

9.2850.3159.599كمبودیا

9.2850.97810.263الكامیرون

9.285103.587112.871كندا

األخضر 9.2850.0099.294الرأس

الوسطى أفریقیا 9.2850.0079.292جمھوریة

9.2859.285تشاد

9.2850.3179.602شیلي

9.28526.57435.858الصین

9.2850.3159.600كولومبیا

القمر 9.2850.0089.293جزر

9.2850.3229.606الكونغو

كوك 9.2850.0029.287جزر

9.2859.285كوستاریكا

دیفوار 9.2850.5719.856كوت

9.2859.285كرواتیا

9.2859.285كوبا

9.2850.0859.370قبرص

الدیمقراطیة الشعبیة كوریا 9.2850.0769.360جمھوریة

الدیمقراطیة الكونغو 9.2850.5659.850جمھوریة

9.28549.63158.916الدانمرك

9.2850.0029.287جیبوتي

9.2850.0199.304دومینیكا

الدومینیكیة 9.2850.0319.316الجمھوریة

9.2850.3089.592إكوادور

9.2856.12115.406مصر

9.2850.0359.320السلفادور

االستوائیة 9.2859.285غینیا

  9.2850.0159.300إریتریا
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حقوق تصویت الدول األعضاء في الصندوق

حتى 13 یونیو/حزیران  2012

العضو العضویةالدولة المساھمةأصوات األصواتأصوات مجموع

9.2850.0919.376إثیوبیا
9.2850.0739.358فیجي
9.28522.33731.621فنلندا
9.285104.942114.226فرنسا
9.2851.27510.559غابون
9.2850.0279.312غامبیا

9.2859.285جورجیا
9.285143.108152.393ألمانیا

9.2850.6839.968غانا
9.2851.50110.786الیونان
9.2850.0279.312غرینادا

9.2850.3779.662غواتیماال
9.2850.1439.428غینیا

بیساو 9.2850.0109.295غینیا
9.2850.4299.714غیانا
9.2850.0379.322ھایتي

9.2850.2929.577ھندوراس
9.2859.285ھنغاریا
9.2850.1249.409أیسلندا

9.28536.24045.524الھند
9.28518.24027.525إندونیسیا

اإلسالمیة إیران 9.2854.83114.116جمھوریة
9.2853.30412.589العراق
9.2857.77417.058آیرلندا

9.2850.1089.393إسرائیل
9.285113.063122.347إیطالیا

9.2850.1179.402جامایكا
9.285136.092145.377الیابان
9.2850.3459.630األردن

9.2859.285كازاخستان
9.2851.38410.668كینیا

9.2850.0029.287كیریباس
9.28561.67270.957الكویت

9.2859.285قیرغیزستان
الشعبیة الدیمقراطیة الو 9.2850.0579.342جمھوریة

9.2850.1129.396لبنان
9.2850.1789.463لیسوتو
9.2850.0149.298لیبریا

اللیبیة العربیة 9.28516.04225.327الجماھیریة
9.2852.15911.443لكسمبرغ
9.2850.2169.501مدغشقر

9.2850.0469.331مالوي
9.2850.4359.720مالیزیا
9.2850.0189.303ملدیف
9.2850.1069.391مالي

9.2850.0209.305مالطة
مارشال 9.2859.285جزر

9.2850.0499.334موریتانیا
9.2850.1019.386موریشیوس

  9.28511.62620.910المكسیك
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حقوق تصویت الدول األعضاء في الصندوق

حتى 13 یونیو/حزیران  2012

العضو العضویةالدولة المساھمةأصوات األصواتأصوات مجموع

9.2850.0059.290منغولیا
9.2852.48711.772المغرب

9.2850.1809.465موزامبیق
9.2850.0879.372میانمار
9.2850.1339.418نامیبیا
9.2850.0789.363نیبال

9.285113.305122.590ھولندا
9.2853.41212.697نیوزیلندا
9.2850.0439.327نیكاراغوا

9.2850.1039.387النیجر
9.28543.70352.988نیجیریا

9.2859.285نیوي
9.28582.83692.121النرویج

9.2850.1089.393عمان
9.2858.17717.462باكستان

9.2850.0799.363بنما
الجدیدة غینیا 9.2850.0599.344بابوا

9.2850.4679.751باراغواي
9.2850.4729.756بیرو

9.2850.6519.936الفلبین
9.2851.55510.839البرتغال

9.28513.95523.240قطر
مولدوفا 9.2850.0149.299جمھوریة

كوریا 9.2856.37815.663جمھوریة
9.2850.0899.374رومانیا
9.2850.0819.366رواندا

ونیفس كیتس 9.2850.0079.292سانت
لوسیا 9.2850.0089.293سانت

غرینادین وجزر فنسنت 9.2859.285سانت
9.2850.0189.303ساموا

وبرینسیبي تومي 9.2859.285سان
السعودیة العربیة 9.285144.662153.947المملكة

9.2850.1399.423السنغال
9.2850.0079.292سیشیل

9.2850.0069.291سیرالیون
سلیمان 9.2850.0039.288جزر

9.2850.0039.288الصومال
أفریقیا 9.2850.5649.849جنوب

السودان جنوب 9.2859.285جمھوریة
9.28538.59147.876إسبانیا

النكا 9.2852.99512.280سري
9.2850.3719.655السودان
9.2859.285سورینام
9.2850.0999.384سوازیلند

9.28598.411107.696السوید
9.28542.38351.668سویسرا

السوریة العربیة 9.2850.5869.871الجمھوریة
9.2850.0019.285طاجیكستان

  9.2850.4449.729تایلند
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حقوق تصویت الدول األعضاء في الصندوق

حتى 13 یونیو/حزیران  2012

العضو العضویةالدولة المساھمةأصوات األصواتأصوات مجموع

السابقة الیوغوسالفیة مقدونیا 9.2859.285جمھوریة
لیشتي 9.2859.285تیمور

9.2850.0119.296توغو
9.2850.0209.305تونغا

وتوباغو 9.2859.285ترینیداد
9.2851.29510.580تونس
9.2856.44315.728تركیا

9.2850.1419.426أوغندا
المتحدة العربیة 9.28518.70627.991اإلمارات

المتحدة 9.28580.79390.077المملكة
المتحدة تنزانیا 9.2850.1679.452جمھوریة

األمریكیة المتحدة 9.285270.305279.590الوالیات
9.2850.1949.478أوروغواي

9.2850.0049.289أوزبیكستان
البولیفاریة فنزویال 9.28569.24478.528جمھوریة

نام 9.2850.7059.989فییت
9.2851.25710.542الیمن
9.2850.1779.461زامبیا

9.2850.74710.032زمبابوي
1559.8422062.0103621.852المجموع

  وترجع أیة فروق في المجامیع إلى تقریب األرقام

  



حق الثالثالمل

11

  حقوق التصویت التي تتمتع بها البلدان األعضاء

  في مجلس المحافظین

  فظین":(أ)، من اتفاقیة إنشاء الصندوق المعنونة "التصویت في مجلس المحا3، البند 6تنص المادة 

یتــألف مجمــوع عــدد األصــوات فــي مجلــس المحــافظین مــن األصــوات األصــلیة وأصــوات تجدیــد المــوارد. "

  األعضاء فرص متساویة في الحصول على هذه األصوات على النحو التالي:  وتكون لجمیع

) صــوت وتتكــون مــن أصــوات 8001تتــألف ممــا مجموعــه ألــف وثمانمائــة (األصــوات األصــلیة  )1(

  4أصوات المساهمة:العضویة و 

  توزع بالتساوي على جمیع األعضاء؛أصوات العضویة  (ألف)

تـوزع علـى جمیـع األعضـاء بنسـبة مـا یمثلـه المجمـوع التراكمـي للمسـاهمات أصوات المسـاهمة   (باء)

قبـل المدفوعة من كل عضو في مـوارد الصـندوق المـرخص بهـا مـن جانـب مجلـس المحـافظین 

) مـن 4من المـادة (4و3و2والمقدمة من األعضاء وفقا للبنود ،1995ینایر/كانون الثاني 26

كحصـة فـي القیمـة الكلیـة لمجمـوع المسـاهمات المـذكورة المدفوعـة مـن إنشاء الصندوق،اتفاقیة

  جمیع األعضاء؛

ــد المــوارد  )2( تتــألف مــن أصــوات عضــویة وأصــوات مســاهمة بمجمــوع أصــوات یقــرره مجلــس أصــوات تجدی

مــن هــذه 4مــن المــادة 3تقــدیم مــوارد إضــافیة بموجــب البنــد إلــىاســبة یــدعو فیهــا المحــافظین فــي كــل من

من التجدید الرابع للمـوارد. وتنشـأ األصـوات لكـل تجدیـد للمـوارد بمعـدل اعتبارااالتفاقیة ("تجدید الموارد") 

مـت ) دوالر أمریكـي ت000000158) صوت لكل مبلـغ یعـادل مائـة وثمانیـة وخمسـین ملیـون (100مائة (

المساهمة به في القیمـة الكلیـة لتجدیـد المـوارد، أو كسـور هـذا المبلـغ، مـا لـم یقـرر مجلـس المحـافظین مـا 

  یخالف ذلك بأغلبیة ثلثي مجموع األصوات:

  تـوزع بالتســاوي علـى جمیـع األعضـاء علـى نفــس األسـاس المبـین فـي الحكــمأصـوات العضـویة  (ألف)

  (ألف) أعاله؛)1(

وزع علــى جمیــع األعضــاء بنســبة مــا تمثلــه المســاهمة المدفوعــة مــن كــل تــأصــوات المســاهمة  (باء)

عضو في الموارد التي یساهم بها األعضاء في الصندوق فـي إطـار كـل تجدیـد للمـوارد كحصـة 

                                                          
صوتا من أصوات العضویة التي توزع بالتساوي على جمیع األعضاء، 790صوت، هنالك 8001من بین األصوات األصلیة هذه وعددها   4

لكل عضو. وبعد طرح أصوات العضویة من إجمالي األصوات 4.702الحالیین أصوات عضویة بمعدل 168مما یعطى األعضاء الـ 

أصوات مساهمة توزع بین الدول األعضاء وفقا للحصة المدفوعة من مساهمتها التجمیعیة 0101یبقى هنالك ،8001األصلیة وعددها 

تم إعادة توزیع تسندات إذنیة علیها إجراء محاسبي. و بباستثناء أیة مساهمات ضمنا د بالعمالت القابلة للتحویل الحر حتى التجدید الثالث للموار 

  في كل مرة ینضم عضو جدید إلى الصندوق.  790أصوات العضویة الـ 
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فــــي القیمــــة الكلیــــة لمجمــــوع المســــاهمات المدفوعــــة مــــن جمیــــع األعضــــاء فــــي تجدیــــد المــــوارد 

  5المذكور؛

دد األصـــوات التـــي تخصـــص كأصـــوات عضـــویة وأصـــوات مســـاهمة یقـــرر مجلـــس المحـــافظین مجمـــوع عـــ  )3(

مـــن هـــذا القســـم. وعنـــد حـــدوث أي تغییـــر فـــي عـــدد أعضـــاء الصـــندوق، فـــإن )2و()1(بموجـــب الفقـــرتین 

مــن هــذا القســم یعــاد توزیعهــا )2و()1(أصــوات العضــویة وأصــوات المســاهمة الموزعــة بموجــب الفقــرتین 

یكفـــل مجلـــس المحـــافظین ،كورتین. ولـــدى تخصـــیص األصـــواتوفقـــا للمبـــادئ المعلنـــة فـــي الفقـــرتین المـــذ

علـى 1995ینایر/كـانون الثـاني 26حصول األعضاء الذین كانوا مصنفین كأعضاء من الفئة الثالثة قبـل 

  "ثلث مجموع األصوات كأصوات عضویة.

                                                          
لى أساس من التجدید الرابع  للموارد وصاعدا، تم إنشاء أصوات جدیدة لكل تجدید من التجدیدات. ویتم حساب إجمالي مثل هذه األصوات ع5

اذ المبلغ اإلجمالي للتعهدات بمساهمات (األصلیة)، وذلك بعد ستة أشهر من تاریخ تبني قرارات التجدید ذات الصلة (أي مباشرة بعد تاریخ نف

لیة مفعول أصوات التجدید). ویتم توزیع أصوات العضویة بصورة متساویة بین جمیع الدول األعضاء في الصندوق مباشرة بعد تاریخ نفاذ فعا

أصوات التجدید. أما أصوات المساهمة فتوزع بین األعضاء بما یتناسب مع المساهمة المدفوعة لكل عضو من مجموع المساهمات في التجدید 

  ذي الصلة.
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  نموذج بطاقة االقتراع

  

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT

XXX
Votes

XXX
Votes

Governing Council

This ballot is for use within the Governing Council during 
secret balloting.  Please indicate the surname of the 
participating candidate of your choice in the box above.  
After completion, this ballot should be placed in the ballot 
box.  Ballots indicating more than one candidate or a 
candidate not participating will be considered null and 
void.

Bulletin pour les scrutins secrets du Conseil des 
gouverneurs. Prière d’inscrire le nom du candidat de votre 
choix dans la case ci-dessus. Ensuite, déposer le bulletin 
dans l’urne prévue. Les bulletins sur lesquels figureront 
plus d’un nom ou celui d’un candidat ne faisant pas partie 
de la liste officielle seront considérés nuls.

Esta papeleta se utilizará para la votación secreta que 
celebrará el Consejo de Gobernadores.  Sírvase indicar el 
apellido del candidato de su elección en el recuadro que 
figura más arriba.  Una vez rellenada, la papeleta se 
depositará en la urna instalada al efecto.  Las papeletas en 
las que se indiquen varios candidatos, o un candidato que 
no participa, se considerarán nulas.

  

ُتستخدم هذه البطاقة في عملیات االقتراع السري في مجلس 

المحافظین. یرجى كتابة االسم العائلي للمرشح المشارك الذي 

تختارونه ضمن اإلطار المدرج أعاله، ثم وضع البطاقة في 

عتبر هذه البطاقة باطلة والغیة إذا ما صندوق االقتراع. وت

احتوت على أكثر من اسم واحد أو إذا ما تضمنت اسم مرشح 

غیر مشارك.


