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وكماّتنصّعليهّاتفاقيةّإنشاءّالصندوق2021منظمةّفيّفبراير/شباطّالرئيسّنّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّستعي ّ .ّ1ّ

الرئيسّ.ّوسوفّينهيّ"ةّأخرىّواحدةّفحسبلمدرئيسّالصندوقّلمدةّأربعّسنواتّويجوزّإعادةّتعيينهّّيكونّتعيين"

(ّمنّاللوائح2ّ)6ّ.ّووفقاّللبند2021مارس/آذار31ّّّفيّاألولىالرئاسيةّّتهفترّجيلبيرّأنغبوالسيدّالحاليّللصندوقّ

إذاّحانّموعدّانتهاءّمدةّشغلّالرئيسّلمنصبه،ّوجبّأنّيُدرجّموضوعّتعيينّّ،الخاصةّبتسييرّأعمالّالصندوق

سينظرّّ،وبالتاليّ.انتهاءّفترةّرئاستهّالتيّتسبقالرئيسّالجديدّفيّجدولّأعمالّآخرّدورةّسنويةّلمجلسّالمحافظينّ

فبراير/شباط18ّّو17ّالتيّستعقدّيوميّّ،األربعينالرابعةّومجلسّالمحافظينّفيّتعيينّرئيسّالصندوقّفيّدورتهّ

2021.ّ

علىّاألقل.ّوفيّحالةّوجودّمرشحّبأغلبيةّثلثيّإجماليّعددّاألصوات2ّّنّمجلسّالمحافظينّرئيسّالصندوقيعي ّو

ّواحدّفقط،ّيجوزّللمجلسّتعيينّالرئيسّبالتزكية.

ّالتعيين؟ّعمليةّعنّالمسؤولّهوّمن -1

ّالصندوق؟ّرئيسّومسؤولياتّواجباتّهيّما -2

ّالحملة؟ّعمليةّتتمّكيف -3

ّالمرشحين؟ّتسميةّتتمّكيف -4

ّمرشحاً؟ّتسميّأنّعضوّدولةّةأليّيمكنّهل -5

ّأخرى؟ّأعضاءّدولّمنّمرشحينّتسميّأنّاألعضاءّللدولّيمكنّهل -6

ّمرشحيها؟ّبتسميةّاألعضاءّالدولّتتقدمّكيف -7

ّ التعيين؟ّعمليةّخاللّالترشيحاتّنزاهةّضمانّيتمّكيف -8

ّالتعيين؟ّعمليةّفيّالصندوقّموظفيّدورّهوّما -9

ّالترشيحات؟ّإعالنّيتمّمتى -10

ّوالعمليةّالمحافظينّلمجلسّواألربعينّالرابعةّالدورةّسيرّعلىّالمتطورة19ّ-كوفيدّجائحةّستؤثرّكيف -11

ّالرئيس؟ّبتعيينّالمتعلقة

ّللرئيس؟ّيصوتّمن -12

ّواحد؟ّلمرشحّأصواتهاّجميعّالعضوّالدولةّتعطيّأنّيجبّهل -13

ّالصندوق؟ّرئيسّبتعيينّالمتعلقّالقرارّيُتخذّكيف -14

ّمنصبه؟ّمهامّالمنتخبّالرئيسّسيبدأّمتى -15

ّ

                                                        
ّّمنّاتفاقيةّإنشاءّالصندوق.8ّمنّالمادة6ّّّالبند1ّ
(ّبلدا177ّمجلسّالمحافظينّهوّأعلىّهيئةّرئاسيةّالتخاذّالقراراتّفيّالصندوق.ّويتكونّمنّجميعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّ)حاليا2ّّ

المحافظون،ّوالمحافظونّالمناوبون،ّوأيّمستشارينّمعينينّّوهمويجتمعّمرةّكلّعام.ّويحضرّاجتماعاتهّممثلوّالدولّاألعضاءّالرسميون،ّ

ّآخرين.

 تعيين رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  المتكررةاألسئلة 
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 من هو المسؤول عن عملية التعيين؟ - 1السؤال 

لجميعّيكونّأنّّضمانهذهّالعمليةّّوتشملوهوّيضمنّنزاهتها.ّّ،رّمكتبّسكرتيرّالصندوقّالعمليةييدّ-ّاإلجابة

دخلّجرىّعمليةّالتعيينّبمُّالعملية.ّوتُّالدولّاألعضاءّوصولّمتساٍوّلمعلوماتّشفافةّوشاملةّتتعلقّبهذهّ

ّ.تعاونّوثيقّمعهبوّ،منّمكتبّالمستشارّالعام

ًّهامّاًّدور3ّالقوائمّومكتبّمجلسّالمحافظينّومنسقّيؤديعالوةّعلىّذلك،ّو فيّهذهّالعمليةّبأسرهاّمنّّا

خاللّتوفيرّالتوجيهّوالموافقةّعلىّاإلطارّالزمنيّللمخرجاتّوغيرهاّمنّالقضاياّحسبماّيقتضيّاألمر،ّ

واإلشرافّعلىّعمليةّالتصويتّوالتأكدّّ،وتنظيمّاجتماعاتّللمرشحينّمعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوق

يعينهمّرئيسّمجلس4ّّتاألصواّبعد ّيقومونّالمحافظينّمنّخاللّأشخاصّّسمنّصحتهاّخاللّدورةّمجل

ّالمحافظين.

 ما هي واجبات ومسؤوليات رئيس الصندوق؟ - 2السؤال 

تردّواجباتّومسؤولياتّرئيسّالصندوقّبشكلّرئيسيّفيّالوثائقّاألساسيةّللصندوق،ّبماّفيّذلكّاتفاقيةّّ-ّاإلجابة

 :موقعّالصندوقّعلىّاإلنترنتةّالمتاحةّعلىّإنشاءّالصندوق،ّوالالئحةّالماليةّللصندوق،ّوالوثائقّالتالي

 اللوائحّالخاصةّبتسييرّأعمالّالصندوق 

 ّهومعاييرّالصندوقّالمقدمّمنسياساتّالتمويل 

 النظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين 

 النظامّالداخليّللمجلسّالتنفيذي 

 ّاإلبالغّالماليّومراجعةّالحساباتّللمشروعاتّالتيّيمولهاّالصندوقكتيبّالصندوقّبشأن 

 لتعاملّمعّحكوماتّاألمرّالواقعللصندوقّلمبادئّالتوجيهيةّال 

 عملية الحملة؟ تتمكيف  -3السؤال 

تعيينّرئيسّالصندوقّعمليةّانتخابيةّمفتوحةّوعادلةّومنصفةّوشفافةّّالمؤديةّإلىينبغيّأنّتشجعّالحملةّّ- اإلجابة

 منصبّرئيسّالصندوق.ّعلىّيتنافسونّالذينبينّالمرشحينّ

 :ومنّتاريخّاإلعالنّعنّالترشيحاتّوخاللّعمليةّالحملةّبأكملها،ّينبغيّللدولّاألعضاءّوالمرشحين

اآلخرين،ّمعّمراعاةّاألهدافّالمشتركةّلتعزيزّالعملّبحسنّنيةّوباحترامّمتبادلّتجاهّالمرشحينّ (1)

 اإلنصافّواالنفتاحّوالشفافيةّوالعدالةّطوالّعمليةّالتعيين؛

 االمتناعّعماّيلي: (2)

                                                        
ّعدمّعنّبنفسهاّتعلنّوالتيّالصندوق،ّمواردّفيّمةالمساهّ ّاألعضاءّالدول)ّفّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّكماّيلي:ّالقائمةّألفتصنّ 3ّ

ّالتنميةوّالتعاونّمنظمةّتعريفاتّبموجبّالرسميةّاإلنمائيةّالمساعدةّعلىّللحصولّمؤهلةوغيرّالّوخدماته،ّالصندوقّتمويلّلتلقيّأهليتها

ّوبعضهاّالصندوق؛ّمواردّفيّمةوالمساهّ (ّاألوبك)ّللنفطّالمصدرةّالبلدانّمنظمةّفيّاألعضاءّالدول)ّالقائمةّباءوّ؛(االقتصاديّالميدانّفي

ّتعلنّلمّوالتي"ّالناميةّالبلدان"ّتندرجّفيّفئةّالتيّاألعضاءّالدول)ّوالقائمةّجيمّ؛(وخدماتهّالصندوقّتمويلّلتلقيّأيضاّمؤهالّيكونّقد

.ّويتمّتقسيمّالقائمةّ(الصندوقّمواردّفيّمساهماّأيضاّمنهاّالعديدّيكونّأنّويمكنّوخدماته،ّالصندوقّتمويلّلتلقيّأهليتهاّعدمّعنّبنفسها

)البلدانّفيّأوروباّوآسياّوالمحيط2ّّ-والقائمةّالفرعيةّجيمّ؛)البلدانّفيّأفريقيا(1ّ-القائمةّالفرعيةّجيمّ:وهيّ،جيمّإلىّثالثّقوائمّفرعية

ّويع3ّ-لقائمةّالفرعيةّجيمواّ؛الهادي( ّالالتينيةّوالكاريبي(. ّمنسقوّالقوائمّ)ّتبر)البلدانّفيّأمريكا فيّذلكّالمنسقونّالمشاركونّإنّبما

فافيةّمنّخاللّالتنسيقّوالشوجدوا(ّاألشخاصّالمرجعيينّللدولّاألعضاءّلالتصالّبإدارةّالصندوقّألغراضّتعزيزّتشغيلّالصندوقّ

ّالّ،والفعالية ّعمل ّالرئاسيةوتيسير ّالهيئات ّمن ّوغيره ّالقراراتّفيهاّمجلسّالتنفيذي ّالصندوقّّ،واتخاذ ّإدارة ّبين ّالتواصل وتحسين

ّوتعزيزّالمشاورات.ّ،المجلسو
ّاألصواتّاألشخاصّالذينّيقومونّبعد ّنّرئيسّمجلسّالمحافظينّيعي 4ّّ ّللممارسةّالسابقة، ّوتبعا ّالمحافظينّثالثةّمجلسعي نّرئيسّسيُّ.

أنّيتمّاستكمالّعمليةّالتصويتّّاومّ.(جيمالقائمةّباءّوالقائمةّالقائمةّألفّوقائمةّ)واحدّمنّكلّّ،الدولّاألعضاءّفيّالصندوقنّعممثلينّ

تحتّّالصندوقّويدعمهمّفيّهذهّالمهمةّموظفوّ.يغدوّهؤالءّاألشخاصّمسؤولينّعنّعد ّاألصواتأثناءّدورةّمجلسّالمحافظينّحتىّ

بهاّكلّمرشحّمنّالمرشحينّفيّّيحتىّيتمّإدخالّإجماليّاألصواتّالتيّحظّ،األصواتّستكملّعد ّأنّيُّّاإشرافّسكرتيرّالصندوق.ّوم

ّآلي،ّتصويتّنظامّاستخدامّحالةّفيوّهاّإلىّرئيسّمجلسّالمحافظين.نرفعويهاّكلّمنّهؤالءّاألشخاصّالثالثةّوعليّصحيفةّتعدادّيوقع

ّ.ويؤكدهاّالقائمونّبالعد ّّمنهاّيتحققّالتيّالتعداد،ّصحيفةّعلىّوتُعرضّالنظامّالمجاميعّيُصدر

https://www.ifad.org/ar/legal-documents
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 ّتعطيلّأوّعرقلةّأنشطةّالحملةّاالنتخابيةّللمرشحينّاآلخرين،ّوإجراءّالحمالتّبشكلّغير

 الئقّضدّالمرشحينّاآلخرين؛

 ّأوّأيّتمثيلّآخرّيمكنّاعتبارهّافتراءّأوّتشهيرا؛اإلدالءّبأيّبيانّشفويّأوّمكتوب 

 ّ)والدولية فيّالمفاوضاتّالدبلوماسيّة يعتبرّمقبوالّعمومّا أوّالتزاماتّ)بخالفّمّا وعوّد تقديّم

ّفيّ ّالتسيير ّأو ّالتعيين ّعملية ّنزاهة ّتقوض، ّأنها ّعلى ّإليها ّيُنظر ّأو ّتقوض، ّأن يمكن

 الصندوق؛

 ريقةّغيرّالئقة.محاولةّالتأثيرّعلىّعمليةّالتعيينّبط 

ّ

 ؟كيف تتم تسمية المرشحين -4 السؤال

الممارسةّتسييرّأعمالّالصندوقّوتقريرّمكتبّمجلسّالمحافظينّبشأنّاستعراضّالخاصةّبوفقاّللوائحّّ-ّاإلجابة

ّالتيّوافقّعليهاّمجلسّالمحافظينّفيّ(،GC 41/L.9المتبعةّللعمليةّالمؤديةّإلىّتعيينّرئيسّالصندوقّ)

ّللترشيحاتّإلىّمحافظيّجميعّالدولّاألعضاءّبعدّموافقةّّسكرتير،ّيرسل2018ّّعام الصندوقّدعوة

فيّسبتمبر/ّ،المجلسّالتنفيذي المقبلةّلمجلسّالمحافظين.ّّ،أيلولفيّدورتهّالمنعقدّة علىّجدولّأعمالّالدورّة

ّالترشيحاتّّتكونو ّيّ-بقائمةّمنّاألسئلةّمصحوبةّدعوة ّعدها بالتشاورّمعّمكتبّمجلسّمنسقوّالقوائم

بعدّذلكّتقدمّالدولّاألعضاءّوإذاّرغبواّفيّذلك.ّّكتابةعليهاّنّمدعوونّلإلجابةّوالمرشحوّ-ّالمحافظين

ّالواردةّفيعلىّاألسئلةّّهموردودللمرشحينّذاتيةّالسيرةّالسكرتيرّالصندوق،ّمشفوعةّبالترشيحاتّإلىّ

60ّخالفّذلك،ّيجبّتقديمّجميعّالترشيحاتّقبلّالمحافظينّماّلمّيقررّمكتبّمجلسّودعوةّالترشيحات.ّ

ّ.الصندوقّيوماّعلىّاألقلّمنّافتتاحّالدورةّالتيّسيتقررّفيهاّتعيينّرئيس

 ؟دولة عضو أن تسمي مرشحا   ةألي هل يمكن - 5السؤال 

ًّنعم،ّيحقّأليّدولةّعضوّأنّتسميّ -اإلجابة   .لهذاّالمنصبّمرشحا

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

ّمكتبّّ-ّاإلجابة ّإلى ّترشيحاتها ّترسل ّأن ّاألعضاء ّللدول ّيجوز ّالصندوق، ّأعمال ّبتسيير ّالخاصة ّللوائح وفقا

ّ.الصندوق.ّوالّيوجدّفيّهذهّاللوائحّماّيفيدّباقتصارّالمرشحينّعلىّمواطنيّالدولةّالعضوّالتيّتسميهم

 كيف تتقدم الدول األعضاء بتسمية مرشحيها؟ - 7السؤال 

إلىّسكرتيرّالصندوقّو/أوّقناةّاالتصالّالمعينةّّالرسميينّممنّخاللّممثليهيقدمّاألعضاءّالترشيحاتّّ–ّاإلجابة

 .elections@ifad.org باستخدامّالبريدّاإللكترونيّالتالي:ّ

 ؟ التعيينكيف يتم ضمان نزاهة الترشيحات خالل عملية  - 8السؤال 

وينفذّاإلجراءاتّّ،بجميعّالترشيحاتّالرسميةّالجهةّالوحيدةّالتيّستحتفظمكتبّسكرتيرّالصندوقّهوّ –اإلجابة 

ّالمطلوبةّللتأكدّمنّالترشيحاتّوحمايةّسريتها.

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

تعلقّباإلفصاحّعنّالمعلوماتّالسرية،ّويتوجبّفيماّييلتزمّجميعّموظفيّالصندوقّبمدونةّسلوكّّ –اإلجابة 

ّ.ةياالنخراطّفيّاألنشطةّالسياسواألطرافّالخارجيةّالعالقاتّمعّالخاصةّبّاألحكامبعليهمّااللتزامّ

علناّويجبّأنّيتصرفّالموظفونّبنزاهةّفيماّيتعلقّبجميعّالمرشحينّلرئاسةّالصندوق،ّوأالّيعبرواّ

ّو ّمرشح، ّأي ّبشأن ّآرائهم ّيعملأعن ّمجلسّال ّمكتب ّلتوصية ّواستجابة ّترشيح. ّأي ّدعم ّعلى وا

مدونةّقواعدّالسلوكّفيّالصندوقّلتقديمّالمشورةّلّتنقيح2020ّفيّسبتمبر/أيلولّأُجريّالمحافظين،ّ

ّوإلىّا ّالتعيين، ّيتعلقّبعملية ّفيما نصّبوضوحّعلىّأنّهيّتلموظفينّبشأنّالسلوكّالمتوقعّمنهم

https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/arabic/GC-41-L-9.pdf
mailto:elections@ifad.org
mailto:elections@ifad.org
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تنصّمدونةّقواعدّالسلوكّعلىّماّوريحةّلسوءّالسلوك.ّمساعدةّالموظفّللمرشحّستكونّحالةّص

مساعدةّّةتقديمّأيّاتّأثناءّأداءّواجباتهم،ّوتجنبعلىّالموظفينّااللتزامّبالحيادّفيّجميعّاألوق"ّيلي:

مباشرةّأوّغيرّمباشرةّفيماّيتعلقّبالترشحّ)المفترضّأوّالفعلي(ّلرئاسةّالصندوق.ّوقدّيؤديّعدمّ

 ."]....[االمتثالّلهذهّااللتزاماتّإلىّفرضّتدابيرّتصحيحيةّأوّتأديبيةّ

ووفقاّّ.تحتّإشرافّسكرتيرّالصندوقّعمليةّالتعيينّويشاركّموظفونّمختارونّمنّالصندوقّفي

ّالتعيينعمليةّفيّمظاهرّالسريةّعلىّالّسيطلعونجميعّالموظفينّالذينّّيعتبرّ،سلوكّالصندوقمدونةّل

نّعنّضمانّعدمّاإلفصاحّعنّهذهّيمسؤولّ(مثالّهويةّالمرشحينّقبيلّاإلعالنّالرسميّعنّأسمائهم)

ّالمعلومات.

فيّشاركةّالعمليةّعنّطريقّالممباشرّفيّّمختارونّمنّالصندوقّبشكلّونموظفّويمكنّأنّيشارك

مسؤولةّعن سيعينونّّأوو/ّعمليةّالتصويتلالضروريةّالترتيباتّاللوجستيةّواإلداريّةّفرقّمهامّمحددّة

ّعد ّلإلشرافّعلىّعمليةّّمجلسّالمحافظينّيعينهمّرئيسّنالذيّاألصواتّعد ّلتقديمّالدعمّإلىّالقائمينّب

التصويت.ّوسيتخذّمكتبّسكرتيرّالصندوقّاإلجراءاتّالالزمةّّجوالتمنّّجولةصواتّخاللّكلّاأل

ّ.هذينّالفريقينإلنشاءّ

 متى يتم إعالن الترشيحات؟ - 10السؤال 

يوماّعلىّاألقلّمنّدورة40ّّقبلّمجلسّالمحافظينّمكتبّويجبّإرسالّالترشيحاتّإلىّجميعّاألعضاءّ –اإلجابة 

ّرئيسّالصندوق.ّالتيّسيتمّفيهاّالنظرّفيّتعيينالمحافظينّمجلسّ

المتطورة على سير الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين  19-كيف ستؤثر جائحة كوفيد -11السؤال 

 والعملية المتعلقة بتعيين الرئيس؟

لصندوقّفيّلّالهيئاتّالرئاسيةعلىّالقدرةّعلىّعقدّاجتماعات19ّّ-فيّضوءّاألثرّالمستمرّلجائحةّكوفيد –اإلجابة 

والسماحّبالتحضيرّفيّالوقتّالمناسبّلتعيينّرئيسّالصندوق،ّوافقّمجلسّالمحافظين،ّّمقرّالصندوق

،ّعلىّتعديالتّعلىّنظامهّالداخليّمنّخاللّتصويتّبالمراسلة.ّوتتناول2020ّفيّأكتوبر/تشرينّاألولّ

وإمكانيةّعقدّّ،يسّالصندوقّبالوسائلّاإللكترونيةهذهّالتعديالتّجملةّأمور،ّمنّبينهاّإمكانيةّانتخابّرئ

الدوراتّبالوسائلّاالفتراضية،ّوتدوينّالتصويتّبالتزكية،ّكطريقةّمحتملةّللتعيين،ّفيّحالةّوجودّمرشحّ

 واحدّفقط؛ّوبشكلّعام،ّتخفيفّالمخاطرّوضمانّاستمراريةّاألعمالّوالمرونةّللمستقبل.

ّالداخليّالمنقحّلمجلسّالمحافظين،ّقررّرئيسّمكتبّمجلسّالمحا ّللنظام ّالتشاورّمعّووفقا ّبعد فظين،

مجلسّالصندوقّأعضاءّالمكتبّاآلخرينّورئيس أنّتُعقدّدورّة بوسائلّافتراضية.2021ّّلعامّّالمحافظينّ،

ّ.الصندوقّوبناءّعلىّذلك،ّسيتمّإرسالّمعلوماتّإضافيةّعنّعمليةّتعيينّرئيس

 من يصوت للرئيس؟ - 12السؤال 

ت،ّوتدليّكلّدولةّمنّالدولّاألعضاءّبعددّاألصواتّيحقّلجميعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّ -اإلجابة  أنّتصو 

المخصصةّلهاّمنّأصواتّالعضويةّو/أوّأصواتّالمساهمة.ّوتحد ثّالمعلوماتّالخاصةّبحقوقّتصويتّ

ّاإلنترنت ّشبكة ّعلى ّالمفتوح ّالصندوق ّموقع ّعلى ّمنتظمة ّبصورة ّاألعضاء ّ:الدول

https://www.ifad.org/ar/governanceّّفي ّاألعضاء ّللدول ّالمفتوحة ّالتفاعلية ّالمنصة ّوعلى ،

ّ.https://webapps.ifad.org/membersالصندوق:ّ

وماتّعنّحقوقّتصويتّالدولّاألعضاءّفيّالصندوق،ّبماّفيّذلكّعلعلىّالسادةّالمحافظينّمّوستوزع

17ّتحديثّلألصواتّالمخصصة،ّفيّاليومّاألولّللدورةّالرابعةّواألربعينّلمجلسّالمحافظينّ)األربعاء،ّ

(.ّوبهذاّالخصوص،ّوللسماحّبإعدادّإجراءاتّالتعيينّفيّالوقتّالمحددّلها،ّيرجىّمن2021ّفبراير/شباطّ

ّالمساهمةالتيّيتمّتخصيصّأصواتّّتجديدّالمواردتسديدّمدفوعاتّالتكرمّبفيّالصندوقّالدولّاألعضاءّ

الساعةّالخامسةّ فيّموعدّأقصاّه ّ.2021فبراير/شباط12ّّالجمعةّيومّمنّمساءّّ(بتوقيتّروما)علىّأساسهّا

https://www.ifad.org/ar/governance
https://webapps.ifad.org/members
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 هل يجب أن تعطي الدولة العضو جميع أصواتها لمرشح واحد؟ - 13 السؤال

المحافظون،ّأوّفيّحالةّغيابهمّالمحافظونّالمناوبون،ّأوّفيّحالةّغيابهمّأعضاءّالوفودّ)المشارّنعم.ّيدليّ –اإلجابة 

للبندّّ،ّوفقافقطّ"(،ّبأصواتّالعضوّالذيّيمثلونهّلصالحّشخصّواحدتيصوتالّممثليإليهمّفيماّيليّباسمّ"

ّ.منّالنظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين41ّلمادةّمنّا2ّ

 القرار المتعلق بتعيين رئيس الصندوق؟كيف يُتخذ  - 14 السؤال

 5النظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين.ّمن41ّو1ّ-38و3ّ-35للموادّيتمّانتخابّرئيسّالصندوقّوفقاّ –اإلجابة 

 باالقتراع السري (1)

التعديالتّاألخيرةّعلىّالنظامّالداخليّإمكانيةّاستخدامّنظامّوتتيحّيتمّالتصويتّباالقتراعّالسري.ّ

ّالحضوريةتصويتّآليّباإلضافةّإلىّاستخدامّبطاقاتّاالقتراعّالورقيةّفيّالجلساتّ فيّكلتاّو.

أشخاصّقائمينّالحالتين،ّيتمّإجراءّالتصويتّبطريقةّتحميّنزاهةّالعمليةّوسريتها.ّويتولىّثالثةّ

ّمسؤوليةّاإلشرافّعلىّالعمليةّوعد ّّ-ّالمحافظينرئيسّمجلسّّمةّويعينهواحدّمنّكلّقائمّ-ّبالعد ّ

 األصوات.

ّو ّيتم ّالورقي، ّاالقتراع ّطريق ّالتصويتّعن ّيتم ّّالعد ّعندما ّوّقاعةفي موظفوّّيقدممخصصة

األصوات،ّيتمّّعد ّعندّاالنتهاءّمنّو.ّالمساعدةّإلىّالقائمينّبالعد ّالصندوقّالمعينونّلهذاّالغرضّ

اكتمالّعمليةّالتصويت،ّّدنوع.ّيوقعّعليهاّاألشخاصّالثالثةّالقائمينّبالعد ّوّةّالتعدادصحيفإعدادّ

ّّستأنفتُّ ّالمحافظينمجلسّدورة ّبعد ّالصندوقّّسكرتيريرافقّو. األصواتّإلىّالجلسةّّالقائمين

 لجلسةّالعامة.مامّاأإلعالنهاّمجلسّالمحافظينّالعامةّحيثّيسلمونّنتائجّالتصويتّإلىّرئيسّ

ويتمّمنحهمّّأساسياّارقابيّادورّالقائمونّبالعد ّّيتولىالتصويتّبالوسائلّاإللكترونية،ّّيتمعندماّو

ّالمفتاحّالسريّاإللكتروني ّمن ّالتصويتّّإلىّعد ّّللوصولالمطلوب6ّّجزءا األصواتّفيّنظام

نظام.ّمعاّفيّالالسريّإدخالّأجزاءّالمفتاحّّبعدّإاليمكنّحسابّاألصواتّالمدلىّبهاّوالّاآللي.ّ

ّو ّيتم ّاألصوات، ّاكتمالّعد ّالتيّّحسابعند كلّمرشحّمنّخاللّنظامّّيحصلّعليهاالمجاميع

القائمينّ،ّوالتيّيتمّالتحققّمنهاّوتأكيدهاّمنّقبلّصحيفةّالتعدادالتصويتّاآلليّويتمّعرضهاّعلىّ

تيجةّالتصويت.ّ،ّالذيّيعلنّنمجلسّالمحافظينإلىّرئيسّّصحيفةّالتعدادّالقائمونّبالعد ّّويُسلم.ّالعد ّ

مجلسّرئيسّفيهاّاالجتماعّمرةّأخرىّفيّجلسةّمفتوحةّيعلنّّستأنفيُّإذاّكانتّالنتائجّنهائية،ّو

 المجلس.أمامّالنتائجّالمحافظينّ

                                                        
ّإذاّأو،ّالورقية*ّاالقتراعّبطاقاتّعنّطريقّالسريّباالقتراعّالتصويتّيجري"ّ:3طريقة اتخاذ القرارات، الفقرة الفرعية  - 35المادة  5

ّعلىّوالقدرةّالتصويتّحقّعضوّلكلّويكون.ّالسريّاالقتراعّونزاهةّسريةّتحفظّبطريقةّإلكترونيّتصويتّنظامّخاللّمنّذلك،ّتوافر

ّ."بهاّاإلدالءّلهّيحقّالتيّالمحددةّاألصواتّلعددّوفقاّالتصويت،

ّاألصوات،ّمنّمحددّعددّإلىّمنهاّكلّتشيرّأكثرّأوّورقيةّاقتراعّبطاقةّعلىّمحافظّكلّيحصلّالورقية،ّاالقتراعّبطاقاتّحالةّفي*ّ

ّعددّإجماليّيكون(2ّ)ّاألقل،ّعلىّمحافظينّأربعةّاألصواتّمنّمعينّعددّأيّتحددّالتيّالبطاقاتّيستلمّأنّيجب(1ّ:ّ)بحيثّتُوزعّالتي

ّبصوتهّيدليّأنّمحافظّلكلّويجوزّبها؛ّاإلدالءّلهّيحقّالتيّاألصواتّلعددّمساوياّمحافظّأيّيستلمهاّالتيّالبطاقاتّفيّالمحددةّاألصوات

ّالذينّالقائمونّبالعدّبعدهاّويقومّالصناديقّمنّالبطاقاتّوستؤخذّاالقتراع،ّصناديقّفيّيودعهاّوأنّيستلمهاّالتيّالبطاقاتّجميعّعلى

ّ".المجلسّرئيسّيعينهم

ّباالقتراعّاالنتخاباتّجميعّتجريّ،40ّالمادةّفيّعليهاّالمنصوصّاالنتخاباتّ"باستثناءّ:1االنتخابات، الفقرة الفرعية  – 38المادة 

ّ"شغلها.ّالمرادّاالنتخابيةّالمناصبّعددّفيهّالمرشحينّعددّيتجاوزّالّانتخابّفيّذلكّغيرّالمحافظينّمجلسّيقررّلمّماّالسري

ّماّ،1-38ّللمادةّطبقاّالتصويتّويجريّخاصةّجلسةّفيّالرئيسّتعيينّفيّالمحافظينّمجلسّيبحثّ-1"رئيس الصندوق:  – 41المادة 

ّمجموعّثلثيّبموافقةّالرئيسّالمحافظينّمجلسّيعينّ-2ّ.الشأنّهذاّعنّالمكتبّتقريرّفيّالنظرّبعدّذلكّخالفّالمحافظينّمجلسّيقررّلم

ّحصولّوعدمّمرشحّمنّأكثرّوجودّحالةّوفي.ّبالتزكيةّالرئيسّالمجلسّيعينّفقط،ّواحدّمرشحّوجودّحالةّوفي.ّاألقلّعلىّاألصوات

.ّاألصواتّمنّعددّأقلّنالّالذيّالمرشحّفيهّيشتركّالّثانٍّّاقتراعّجرىيُّّاألول،ّاالقتراعّفيّاألصواتّمنّالالزمّالعددّعلىّمرشحّأي

ّموعدّبشأنّالقرارّالتخاذّاالقتراعّوقفّالمجلسّيقررّأوّاألقلّعلىّاألصواتّمجموعّثلثيّالمرشحينّأحدّينالّحتىّاإلجراءّهذاّكررويُّ

ّ."فقطّواحدّشخصّلصالحّبهاّيدليّأنّيمثله،ّالذيّالعضوّبأصواتّيدليّمحافظّكلّوعلى.ّآخر
ّ(.Shamirميرّ)اخطةّتقاسمّمفتاحّشيستخدمّالنظامّ 6
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 بالتزكية (2)

ّيجوزوفيّحالةّوجودّمرشحّواحدّفقط،ّ،ّ"المحافظينمنّالنظامّالداخليّلمجلس2ّّ-41وفقاّللمادةّ

 "بالتزكية.الرئيسّأنّيعينّلمجلسّل

 ؟متى سيبدأ الرئيس المنتخب مهام منصبه - 15السؤال 

2021ّسيعينّمجلسّالمحافظينّالرئيسّالمنتخبّللصندوقّفيّدورتهّالرابعةّواألربعينّفيّفبراير/شباطّ –اإلجابة 

 .2021أبريل/نيسان1ّّوسيتولىّمنصبهّفيّ
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 اإلطار الزمني لعملية التعيين

 النشاط التاريخ

منصبّرئيسّلّطلبّالتقدمّبالترشيحاتيرسلّسكرتيرّالصندوقّ 2020سبتمبر/أيلول17ّّ

 .محافظيّجميعّالدولّاألعضاءالصندوقّإلىّ

يتمّنشرّاإلعالنّالخاصّبتعيينّرئيسّالصندوقّعلىّموقعّ 2020سبتمبر/أيلول17ّّ

 الصندوقّمعّبيانّصحفيّبشأنه.

يصدرّمكتبّسكرتيرّالصندوقّاتصاالّمعّجميعّالمحافظينّيرسلّ

 والبيانّالصحفي.ّاإلعالنمنّخاللهّ

ّو ّومنظماتها ّالمتحدة ّاتصالّلوكاالتّاألمم ّإرسال لمؤسساتّايتم

 والبيانّالصحفي.ّاإلعالنالماليةّالدوليةّاألخرىّمعّنسخّعنّ

23ّّ ّالثاني 2020ّنوفمبر/تشرين

 روما()منتصفّالليلّبتوقيتّ

لتقديمّالدولّاألعضاءّلترشيحاتهاّلمكتبّسكرتيرّّالنهائيالموعدّ

المرشحينّالذينّيختارونّاإلجابةّعلىّّأجوبةوالستالمّّالصندوق

 .األسئلة

ّأق ّموعد ّاألولديسمبر/15ّصاه ّكانون

2020 

إلىّجميعّالدولّاألعضاء،ّوإلىّمكتبّمجلسّّلاتصاسيوجهّ

الدولّاألعضاءّمعّالسيرّالمحافظين،ّيتضمنّجميعّترشيحاتّ

 المكتوبةّعلىّاألسئلةّالموجهةّإليهم.ّأجوبتهمالذاتيةّللمرشحينّو

ّالثاني20ّ ّدعتّيناير/كانون ّوإذا ،

 2021يناير/كانونّالثاني21ّّالحاجة،ّ

ّللرئاسةاجتماعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّمعّالمرشحينّ

 )مشاركةّمقيدة(.

ّالرابعةّفيّالدورةهّتعيينوالتصويتّعلىّرئيسّالصندوقّ 2021فبراير/شباط17-18ّّ

 .ألربعينّلمجلسّالمحافظينوا

 لمهامّعمله.المنتخبّاستالمّالرئيسّ 2021أبريل/نيسان1ّّ

 

 لمعلومات أكثر تحديثا وشموال عن عملية التعيين يرجى الرجوع إلى: 

 :المنصةّالتفاعليةّللدولّاألعضاء 

https://webapps.ifad.org/members/president 

 ّتطبيقIFAD Mangoّّوالذيّيمكنّتحميلهّمن،Apple App StoreّّوأGoogle Playّ

 :موقعّالصندوقّعلىّشبكةّاإلنترنت 

detail/asset/42076183-https://www.ifad.org/ar/web/latest/news 

https://webapps.ifad.org/members/president
https://www.ifad.org/ar/web/latest/news-detail/asset/42076183

