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 تعيين رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 األسئلة التي تتكرر باستمرار 

 

 
وكما تنص عليه اتفاقية  .2017ن الدول األعضاء في الصندوق الرئيس السادس للمنظمة في فبراير/شباط ستعي  

. "واحدة فحسبة أخرى لمدرئيس الصندوق لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه  يكون تعيين" 1إنشاء الصندوق
اللوائح من ( 2)6بند ووفقا لل .2017مارس/آذار  31الرئاسية الثانية بحلول  تهالسيد كانايو نوانزي فتر نهي يوسوف 

إذا حان موعد انتهاء مدة شغل الرئيس لمنصبه، وجب أن ُيدرج موضوع تعيين  ،الخاصة بتسيير أعمال الصندوق
 ،وبالتالي .الرئيس الجديد في جدول أعمال آخر دورة سنوية لمجلس المحافظين قبل موعد انتهاء فترة رئاسته

ير/شباط فبرا 15و 14التي ستعقد يومي  ،سينظر مجلس المحافظين في تعيين رئيس الصندوق في دورته األربعين
2017. 
ويمكن  ،بأغلبية ثلثي إجمالي عدد األصوات لفترة مدتها أربع سنوات 2ن مجلس المحافظين رئيس الصندوقيعي  

 .لفترة ثانية إضافية فقطإعادة تعيين هذا الرئيس 

 من هو المسؤول عن عملية التعيين؟ 
 من يصوت للرئيس؟ 
  لمرشح واحد؟هل يتوجب على الدول األعضاء أن تدلي بكل أصواتها 
 كيف تتم تسمية المرشحين؟ 
 ؟ا  هل يمكن ألي دولة عضو أن تسمي مرشح 
 هل يمكن للدول األعضاء أن تسمي مرشحين من دول أعضاء أخرى؟ 
 كيف تتقدم الدول األعضاء بتسمية مرشحيها؟ 
  ؟ التعيينكيف يتم ضمان نزاهة الترشيحات خالل عملية 
  التعيين؟ما هو دور موظفي الصندوق في عملية 
 متى سيتم إعالن الترشيحات؟ 
  السابقة؟ بعمليات التعيين مقارنةما هو الجديد في دورة التعيين هذه 
 متى سيضطلع الرئيس الجديد بمهام منصبه؟ 

 من هو المسؤول عن عملية التعيين؟ - 1السؤال 

وهو يضمن نزاهتها. وتتضمن هذه العملية التأكد من أن  ،ر مكتب سكرتير الصندوق العمليةييد - اإلجابة
لجميع الدول األعضاء وصول متساٍو لمعلومات شفافة وشاملة تتعلق بهذه العملية. وتجرى عملية 

 .هتعاون وثيق معبو  ،دخل من مكتب المستشار العامالتعيين بمُ 

                                                        
  من اتفاقية إنشاء الصندوق. 8-6المادة   1
 مرةدولة( ويجتمع  176مجلس المحافظين هو أعلى هيئة رئاسية التخاذ القرارات في الصندوق. ويتكون من جميع الدول األعضاء في الصندوق )حاليا    2

 كل عام. ويحضر اجتماعاته ممثلو الدول األعضاء الرسميون، أي المحافظون، والمحافظون المناوبون، وأي مستشارين معينين آخرين.
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في هذه العملية بأسرها من خالل  ا  هام ا  دور  3القوائم ومكتب مجلس المحافظين ومنسق يلعبعالوة على ذلك، 
توفير التوجيه والموافقة على اإلطار الزمني للمخرجات وغيرها من القضايا حسبما يقتضي األمر، وتنظيم 

واإلشراف على عملية التصويت والتأكد من صحتها  ،اجتماعات للمرشحين مع الدول األعضاء في الصندوق
 يعينهم رئيس مجلس المحافظين. 4تاألصوا أشخاص يقومون بعد  المحافظين من خالل  سخالل دورة مجل

 من يصوت للرئيس؟ - 2السؤال 

وتدلي كل دولة من الدول األعضاء بعدد  ،تيحق لجميع الدول األعضاء في الصندوق أن تصو   -اإلجابة 
المعلومات  ثوتحد  أصوات العضوية و/أو أصوات المساهمة.  مناألصوات المخصصة لها 

على موقع الصندوق المفتوح على شبكة بصورة منتظمة الخاصة بحقوق تصويت الدول األعضاء 
 المفتوحة ، وعلى المنصة التفاعليةhttps://www.ifad.org/who/governance/overviewاإلنترنت 

 .https://webapps.ifad.org/members :لصندوقللدول األعضاء في ا

بما في ذلك تحديث لألصوات  ،علومات عن حقوق تصويت الدول األعضاء في الصندوقم توزعسو 
فبراير/شباط  14صبيحة اليوم األول للدورة األربعين لمجلس المحافظين )الثالثاء،  ،المخصصة

يرجى من الدول  ،وللسماح بإعداد إجراءات التعيين في الوقت المحدد لها ،(. وبهذا الخصوص2017
على أساسها التجديد التي يتم تخصيص أصوات  ااألعضاء في الصندوق تسديد مدفوعات مساهماته

 بتوقيت روما. 2017فبراير/شباط  10الساعة الخامسة من مساء الجمعة  موعد أقصاهفي 

 هل يتوجب على الدول األعضاء أن تدلي بكل أصواتها لمرشح واحد؟ - 3السؤال 

يدلي أن يتوجب على كل محافظ  ،( من النظام الداخلي لمجلس المحافظين2)41بحسب المادة و  ،نعم – اإلجابة
 بأصوات الدولة التي يمثلها أو تمثلها لصالح مرشح واحد.

 كيف تتم تسمية المرشحين؟ - 4السؤال 

للممارسة الجيدة المتبعة في العملية المؤدية إلى تعيين و  ؛ل الصندوقاعمأوفقا للوائح الخاصة بتسيير  – اإلجابة
وللمقترح األخير الذي صادق  ؛2013رئيس الصندوق التي صادق عليها مجلس المحافظين عام 

رغب الدول عليه المجلس التنفيذي والذي يطلب من منسقي القوائم إعداد جملة من األسئلة التي قد ت
ترسل الدول األعضاء ترشيحاتها إلى  ،األعضاء في توجيهها للمرشحين لمنصب رئاسة الصندوق

                                                        
القائمة باء )وهي أساسا البلدان النامية  ؛ف الدول األعضاء في الصندوق كما يلي: القائمة ألف )وهي أساسا البلدان المتقدمة المساهمة(تصن    3

)البلدان في  1-القائمة الفرعية جيم :وهي ،هي البلدان المتلقية المحتملة(. ويتم تقسيم القائمة جيم إلى ثالث قوائم فرعيةو والقائمة جيم ) ؛همة(المسا
 تبر)البلدان في أمريكا الالتينية والكاريبي(. ويع 3-والقائمة الفرعية جيم ؛)البلدان في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي( 2-والقائمة الفرعية جيم ؛أفريقيا(

في ذلك المنسقون المشاركون إن وجدوا( األشخاص المرجعيين للدول األعضاء لالتصال بإدارة الصندوق ألغراض تعزيز تشغيل بما منسقو القوائم )
وتحسين التواصل بين  ،اقرارات فيهالواتخاذ  من الهيئات الرئاسيةوتيسير عمل المجلس التنفيذي وغيره  ،فافية والفعاليةمن خالل التنسيق والشالصندوق 

 وتعزيز المشاورات. ،المجلسو إدارة الصندوق 
ن عممثلين  . وتبعا للممارسة السابقة، فقد عي ن رئيس مكتب المحافظين ثالثةاألصوات األشخاص الذين يقومون بعد  ن رئيس مجلس المحافظين يعي    4

 أن يتم استكمال عملية التصويت أثناء دورة مجلس المحافظين حتى  اوم .القائمة ألف وباء وجيممن واحد من كل  ،الصندوقالدول األعضاء في 
ستكمل أن يُ  اتحت إشراف سكرتير الصندوق. وم يدعمهم في هذه المهمة بعض موظفي الصندوق .يغدو هؤالء األشخاص مسؤولين عن عد  األصوات

بها كل مرشح من المرشحين في صحيفة تعداد يوقعها كل من هؤالء األشخاص الثالثة  يخال إجمالي األصوات التي حظحتى يتم إد ،األصوات عد  
 ها إلى رئيس مجلس المحافظين.نرفعو يو 

https://www.ifad.org/who/governance/overview
https://webapps.ifad.org/members
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سكرتير الصندوق مشفوعة بالسير الذاتية للمرشحين واإلجابات على األسئلة التي وردت في طلب 
 التقدم بالترشيحات.

 ؟ا  هل يمكن ألي دولة عضو أن تسمي مرشح - 5السؤال 

 نعم، يحق ألي دولة عضو أن تسمي أحد مواطنيها  لهذا المنصب. - اإلجابة

 هل يمكن للدول األعضاء أن تسمي مرشحين من دول أعضاء أخرى؟ -6 السؤال 

الصندوق، يجوز للدول األعضاء أن ترسل ترشيحاتها إلى مكتب أعمال وفقا للوائح الخاصة بتسيير  - اإلجابة
يفيد باقتصار المرشحين على مواطني الدولة العضو التي  الصندوق. وال يوجد في هذه اللوائح ما

 تسميهم.

 كيف تتقدم الدول األعضاء بتسمية مرشحيها؟ -7السؤال 

إلى مكتب سكرتير  الرئيسيينها يتوجب على الدول األعضاء إرسال ترشيحاتها من خالل ممثلي –اإلجابة 
 .elections2017@ifad.orgالصندوق باستخدام البريد اإللكتروني التالي: 

 ؟ التعيينكيف يتم ضمان نزاهة الترشيحات خالل عملية  - 8السؤال 

وهو ينفذ  ،بجميع الترشيحات الرسمية الجهة الوحيدة التي ستحتفظسكرتير الصندوق هو  مكتب –اإلجابة 
 اإلجراءات المطلوبة للتأكد من الترشيحات وحماية سريتها.

 موظفي الصندوق في عملية التعيين؟ما هو دور  - 9السؤال 

يلتزم جميع موظفي الصندوق بمدونة سلوك تتعلق باإلفصاح عن المعلومات السرية، ويتوجب عليهم  –اإلجابة 
 .ةيقواعدها الخاصة باألطراف الخارجية أو االنخراط في األنشطة السياس بجميعأيضا االلتزام 

ووفقا  .وهنالك بعض الموظفين المختارين الذين سيضطلعون بالمسؤولية عن إجراء عملية التعيين
عملية في مظاهر السرية على ال سيطلعونجميع الموظفين الذين  يعتبر ،مدونة سلوك الصندوقل

ن عن ضمان عدم يمسؤول (مثال هوية المرشحين قبيل اإلعالن الرسمي عن أسمائهم)التصويت 
 ح عن هذه المعلومات.اإلفصا

بصورة مباشرة في العملية من خالل المشاركة في  المختارين بعض موظفي الصندوق ينخرطوقد 
جميع التدابير اللوجستية واإلدارية عن والذي سيضطلع بالمسؤولية  ،فريق المهام المعني بالتعيين

مع األشخاص  يقومي سالذو  -األصوات عد  دعم لفريق عمل أو في  عملية التصويتلالضرورية 
أصوات االقتراع خالل  بعد   -مجلس المحافظين المسؤولين عن عد  األصوات الذي سيعينهم رئيس

هذين التصويت. وسيتخذ مكتب سكرتير الصندوق اإلجراءات الالزمة إلنشاء  جوالتمن  جولةكل 
 .الفريقين

 متى سيتم إعالن الترشيحات؟ - 10السؤال 

بتاريخ لجميع الدول األعضاء، ولمكتب مجلس المحافظين، أسماء المرشحين رئيس الصندوق  سيعلن –اإلجابة 
 .2016ديسمبر/كانون األول  14
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 السابقة؟ بعمليات التعيين مقارنةما هو الجديد في دورة التعيين هذه  - 11 السؤال

وألول  ،المجلس التنفيذي ووافق عليه، 2016أبريل/نيسان  ةاالقتراح الذي ُطرح في دور  بما يتماشى مع –اإلجابة 
أجوبة مكتوبة على أسئلة أعدها منسقو  لتقديمفإن المرشحين مدعوون  ،مرة في تاريخ الصندوق

القوائم ومكتب مجلس المحافظين. وسوف يتم إدراج هذه األجوبة مع السير الذاتية للمرشحين ورسائل 
لى مكتب مجلس المحافظينيرسلها رئيس الصندوق إلى الدول األرسالة الترشح في  بتاريخ  عضاء وا 

 .2016ديسمبر/كانون األول  14

 متى سيضطلع الرئيس الجديد بمهام منصبه؟ - 12السؤال 

سيضطلع ، و 2017مجلس المحافظين الرئيس الجديد أثناء دورته األربعين في فبراير/شباط  سيعين –اإلجابة 
 .2017أبريل/نيسان  1بمهامه بتاريخ 
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 الزمني لعملية التعييناإلطار 
 النشاط التاريخ

لمحافظي جميع  طلب التقدم بالترشيحاتسيرسل مكتب سكرتير الصندوق  2016سبتمبر/أيلول  27
التي سئلة بعض األ ،وألول مرة في تاريخه ،بما في ذلك ،الدول األعضاء

 إلجابة عليها.لن و رشحمال دعىيُ س
على موقع الصندوق  الخاص بتعيين رئيس الصندوقنشر اإلعالن سيتم  2016سبتمبر/أيلول  27

 مع بيان صحفي بشأنه.
سيصدر مكتب سكرتير الصندوق اتصاال مع جميع المحافظين يرسل من  2016سبتمبر/أيلول  30

 خالله طلب الترشيح والبيان الصحفي.
سيتم إرسال اتصال لوكاالت األمم المتحدة ومنظماتها وللمؤسسات المالية  2016سبتمبر/أيلول  30

 والبيان الصحفي. طلب الترشيحمع نسخ عن األخرى الدولية 
الموعد األقصى لتقديم الدول األعضاء لترشيحاتها لمكتب سكرتير  2016ديسمبر/كانون األول  1

 الصندوق.
لى مكتب  2016ديسمبر/كانون األول  14 سيوجه رئيس الصندوق اتصاال إلى جميع الدول األعضاء، وا 

الدول األعضاء مع السير مجلس المحافظين، يتضمن جميع ترشيحات 
 المكتوبة على األسئلة الموجهة إليهم. أجوبتهمالذاتية للمرشحين و 

)مشاركة  للرئاسةاجتماع الدول األعضاء في الصندوق مع المرشحين  2017يناير/كانون الثاني  19-20
 مقيدة(.

رئيس الصندوق في الدورة األربعين لمجلس تعيين التصويت على  2017فبراير/شباط  14-15
 المحافظين.

 استالم الرئيس المعين الجديد لمهام عمله. 2017أبريل/نيسان  1

 

 لمعلومات أكثر تحديثا وشموال عن عملية التعيين يرجى الرجوع إلى: 
 

  :المنصة التفاعلية للدول األعضاءwebapps.ifad.org/members/president://https 
  تطبيقIFAD Mango والذي يمكن تحميله من ،Apple App Store وGoogle Play 
  موقع الصندوق على شبكة اإلنترنتhttps://www.ifad.org/who/president/tags/2109081 

 

https://webapps.ifad.org/members/president
https://www.ifad.org/who/president/tags/2109081

