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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 

. متخصصة من وكاالت األمم المتحدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية دولية ووكالة - 1
ي، ومنظمة كشراكة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد 1977نشئ عام أ

، وبلدان نامية أخرى. يصل عدد الدول األعضاء في الصندوق حاليا إلى )األوبك( البلدان المصدرة للنفط
 بلدا.  176

 
كين السكان الريفيين الفقراء من تحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وزيادة دخولهم يتمثل هدف الصندوق في تم - 2

وتعزيز قدرتهم على الصمود. وهو يوفر التمويل بشروط تيسيرية للدول النامية، ويعمل بصورة مباشرة مع 
النساء الفقيرات والشعوب األصلية. ويعمل الصندوق في شراكة مع الدول  سكان الريفيين الفقراء، بمن فيهمال

عالمي لتحقيق األمن الغذائي الجهد الفي إطار الشركاء الثنائيين ومتعددي األطراف األعضاء فيه ومع 
 والتغذوي في العالم والوصول إلى الزراعة المستدامة.

 
 منتظمة موارده الرئيسية من خالل تجديداتئ الصندوق وكغيره من المؤسسات المالية الدولية األخرى، يعب - 3

، 1978ومنذ عام  للموارد من الدول األعضاء فيه، وأيضا من خالل تعبئة تمويل إضافي من مصادر أخرى.
لمشروعات على شكل منح وقروض بأسعار فائدة متدنية مليار دوالر أمريكي  17.6حوالي ر الصندوق وف  

برنامجا جاريا  231من حافظة الصندوق تألفت ، 2015. وبنهاية عام مليون شخص 459إلى حوالي  توصل
 بلدا. 98في 

 
 رئيس الصندوق

 

بتوجيه من الهيئات الرئاسية في الصندوق، يعد رئيس الصندوق مسؤوال عن تسيير أعمال الصندوق وتنظيم  - 4
ممثلين عن الدول األعضاء عمله. ورئيس الصندوق هو رئيس المجلس التنفيذي الذي تتألف عضويته من 

 في الصندوق. 



 
 المتخصصة الرئيسية ألمم المتحدةيتمتع رئيس الصندوق بنفس مرتبة الرؤساء المنتخبين في وكاالت ا - 5

وهو/هي عضو في مجلس الرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة الذي يترأسه األمين العام لألمم  األخرى.
  األمم المتحدة ككل.يقود تنسيق عمل منظومة الذي والمتحدة، 

 
رئيس الصندوق لمدة أربع سنوات على أن تكون المدة القصوى لشغله للمنصب لفترتين متتاليتين  تعيينيتم  - 6

رئاسته من الثانية ثماني سنوات. الرئيس الحالي للصندوق هو الدكتور كانايو نوانزي الذي تنتهي الفترة 
 .2017مارس/آذار  31للصندوق بتاريخ 

 
لصندوق في جديد لرئيس بتعيين شى مع اتفاقية إنشاء الصندوق، سيقوم مجلس محافظي الصندوق وبما يتما - 7

 1، على أن يتسلم الرئيس المنتخب مهامه في 2017فبراير/شباط  15-14في اجتماعه السنوي القادم 
 . 2017أبريل/نيسان 

 
الصندوق على أن ال يتعدى تاريخ تقوم الدول األعضاء في الصندوق بتسمية مرشحيها لشغل منصب رئيس  - 8

 .بتوقيت روما 2016ديسمبر/كانون األول  1منتصف ليل  م سكرتير الصندوق لهذه الترشيحاتاستال
 

جراءات  على موقع الصندوق على شبكة  التعيينيمكن الرجوع إلى المزيد من التفاصيل عن الترشيحات وا 
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