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 الدولي للتنمية الزراعية مذكرة إعالمية عن إجراءات وطرائق تعيين رئيس الصندوق

 الخلفية -أوال

لمدة أربع )أ( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "يعين رئيس الصندوق 8، البند 6وفقا للمادة  -1

السيد جيلبير أنغبو  للصندوق ن الرئيس الحاليي   وقد ع   .سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى واحدة فحسب"

شغله لهذا األولى لمدة الوستنتهي  .2017فبراير/شباط  14في الدورة األربعين لمجلس المحافظين، بتاريخ 

 .2021مارس/آذار  31 المنصب في

إذا حان موعد انتهاء  فإنه ،من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق 6من المادة  2 بما يتماشى مع البندو -2

مدة شغل الرئيس لمنصبه، وجب أن ي درج موضوع تعيين الرئيس الجديد في جدول أعمال آخر دورة سنوية 

الصندوق ولذا سينظر مجلس المحافظين في تعيين رئيس  .ظين قبل موعد انتهاء فترة رئاستهلمجلس المحاف

 .2021فبراير/شباط  18و 17بتاريخ بالوسائل االفتراضية في دورته الرابعة واألربعين، المقرر عقدها 

 الترشيحإجراءات  -ثانيا

 المتبعةالممارسة الجيدة على ، 36-د/176، بموجب القرار المحافظينمجلس  صادق، 2013شباط /في فبراير -3

 والمقترح( GC 36/L.5في الوثيقة  الوارد وصفهللعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق )على النحو 

 .هذه الممارسة من وقت آلخر، حسب االقتضاءل المحافظينمكتب مجلس  باستعراض الوارد فيها

، آخذا في االعتبار 2017 شباط/في دورته األربعين المعقودة في فبرايرالمكتب،  المحافظينكلف مجلس و -4

 2016،1نيسان أبريل/لمعقودة في االسابعة عشرة بعد المائة التوصية التي قدمها المجلس التنفيذي في دورته 

تعيين رئيس الصندوق وتقديم  ة إلىالمؤدي، باستعراض الممارسة المتبعة للعملية 40-د/197بموجب القرار 

 .مقترحات من أجل تعزيز هذه الممارسة للتعيينات في المستقبل

للصندوق، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة للعملية المؤدية إلى  األساسية وفقا للنصوص القانونيةو -5

في  المحافظينمجلس  صادق عليهاو GC 41/L.9في الوثيقة مؤخرا  اكما تم تدوينهتعيين رئيس الصندوق، 

الذي وافق عليه مكتب مجلس  -، يحدد الجدول الزمني التالي 41-د/202من خالل القرار  2018عام 

جب اتباعها قبل النظر في تعيين رئيس الصندوق في األنشطة المتعلقة بإجراءات الترشيح الوا - المحافظين

 :2021 شباط/في فبراير المحافظينالدورة الرابعة واألربعين لمجلس 

سكرتير الصندوق إلى جميع الدول األعضاء في الصندوق  سيرسل .للتقدم بأسماء المرشحيندعوة  (أ)

المجلس التنفيذي على جدول  يوافق أن بعد، 2020أيلول /سبتمبر 17دعوة للتقدم بأسماء مرشحيها في 

 المرشحين بأسماء التقدم دعوة ترفق وسوف .أعمال الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين

 المرشحون وسي دعى –ي عدها منسقو القوائم بالتشاور مع مكتب مجلس المحافظين  – أسئلة بقائمة

المعمول  الواسعةإلى المعايير  اأيض ستشير الدعوةو .كتابة يهاعل إلجابةا إلىلمنصب رئيس الصندوق 

األول(  الملحق بوصفهاالمبادئ التوجيهية )المرفقة طيه  كذلك وستوفربها التالية للمرشحين للرئاسة، 

لجميع المرشحين بغرض تحديد الممارسات غير األخالقية من جانب المرشحين أو  تالتي وضع

 .الحملة/التعيينب المرتبطةعمليات الخالل  الداعمة همحكومات

                                                      

م مقترح بند عن المعايير غير الملزمة الختيار وتعيين رئيس الصندوق أ دخلفي الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس،  1 ، وافق عليه وق د 

مسودة االختصاصات أو معايير االختيار لينظر فيها  المحافظين بإعدادتكليف مكتب مجلس المحافظين بى مجلس بأن يوص  المجلس التنفيذي، 

 .2018 عام في دورته الحادية واألربعين المقرر عقدها فيالمحافظين مجلس 

https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/arabic/GC-36-L-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/arabic/GC-41-L-9.pdf
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 معايير تعيين رئيس الصندوق

  ؛بشأن المسائل اإلنمائيةلى المعرفة والخبرة استنادا إمهارات القيادة االستراتيجية 

  بجميع أهداف الصندوق؛مثبت قوي التزام 

  القرار على أعلى مستوى، بما في ذلك الوزراء ورؤساء  صناعمهارات االتصال والدعوة للتأثير على

 الوكاالت اإلنمائية األخرى؛

 يه؛والحفاظ عل ةيفعالالتماسك ويتسم بال الذي القدرة على بناء فريق اإلدارة العليا 

  كبيرةالمالية الموارد الإدارة مجال خبرة في. 

من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال  6من المادة  2بما يتماشى مع البند  .استالم أسماء المرشحين (ب)

وكما وافق عليه مكتب مجلس المحافظين، تقدم جميع الترشيحات لمنصب رئيس الصندوق  ،الصندوق

أما الموعد النهائي  .الدورة التي يتقرر فيها تعيين رئيس الصندوق بستين يوما على األقل افتتاحقبل 

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني  23اإلثنين، الستالم أسماء المرشحين فهو يوم 

من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال  6من المادة  2البند كما ينص عليه  .إرسال أسماء المرشحين (ج)

 ومكتب مجلس المحافظين إلى جميع الدول األعضاء 2الترشيحات التي تم استالمها ت رسلالصندوق، 

 .مجلس المحافظين دورةانعقاد  من على األقليوما  40 قبل

 ودونتونفذت ، 2008التي أدخلت عام المتبعة عليه الممارسات كما تنص  .اجتماع مع الدول األعضاء (د)

سيعقد اجتماع للدول األعضاء في الصندوق مع ، 2018عام  أعيد تأكيدها فيو 2013عام في 

ولهذه الغاية، وبالنيابة عن جميع الدول  .2021مجلس المحافظين لعام دورة المرشحين قبيل انعقاد 

األعضاء في الصندوق، يتقدم منسقو القوائم الثالث في الصندوق، بالتشاور مع مكتب مجلس 

 .المحافظين، بدعوة المرشحين لرئاسة الصندوق إلى اجتماع مفتوح مع الدول األعضاء

 إجراءات التعيين -ثالثا

 .صيل إجراءات التعيينيوفر هذا القسم الخلفية القانونية وتفا -6

في مقر  الهيئات الرئاسيةعلى القدرة على عقد اجتماعات  19-ستمرار تأثير جائحة كوفيدي ضوء اوف -7

 عن طريق الداخلينظامه على تعديالت  2020تشرين األول في أكتوبر/ الصندوق، وافق مجلس المحافظين

بالوسائل  رئيس الصندوقإمكانية إجراء انتخاب  جملة أمور تشملهذه التعديالت  وتعالجالتصويت بالمراسلة. 

وتدوين التصويت بالتزكية كطريقة محتملة للتعيين  ،وإمكانية عقد الجلسات بالوسائل االفتراضية ،اإللكترونية

استمرارية األعمال خاطر، وتكفل موتخفف عموما من المرشح واحد لمنصب رئيس الصندوق؛  حال تقدمفي 

 .في المستقبلوالمرونة 

المحافظين تعيين  مجلسمن النظام الداخلي لمجلس المحافظين على أن يبحث  41المادة من  1البند نص يو -8

ما لم يقرر مجلس المحافظين ، 38 من المادة 1للبند  طبقاالتصويت  ويجريرئيس الصندوق في جلسة خاصة 

 :على ما يلي 38المادة  من 1وينص البند  في هذا الشأن. من مكتبهخالف ذلك بعد االطالع على تقرير 

، تجري جميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر 40باستثناء االنتخابات المنصوص عليها في المادة "

 ."مجلس المحافظين غير ذلك في انتخاب ال يتجاوز عدد المرشحين فيه عدد المناصب االنتخابية المراد شغلها

                                                      

إجابات  ول األعضاء في الصندوق، مع أيةالدسوف يتضمن اإلبالغ رسائل الترشيحات والسير الذاتية لكل مرشح التي تقدمها حكومات  2

 مكتوبة على األسئلة.
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مرشح واحد فقط، أن يقرر تعيين الرئيس  وجود حالفي المحافظين، يجوز لمجلس ، 41من المادة  2ووفقا للبند  -9

 .بالتزكية

، على أن أدناه 18إلى  11يرد وصف للطرائق ذات الصلة بإجراء التعيين باالقتراع السري في الفقرات من و -10

 .يؤخذ في االعتبار أن دورة مجلس المحافظين ستعقد افتراضيا

 في اليوم األول للدورة الرابعة واألربعين باألصوات المخصصة لهاإبالغ الدول األعضاء رسميا  سيجريو -11

وبغية السماح إلعداد إجراءات التعيين في الوقت  .(2021فبراير/شباط  17مجلس المحافظين )األربعاء، ل

 المساهمات، التي يتم تخصيص أصوات تجديد المواردتسديد مدفوعات إلى الدول األعضاء  ست دعىالمناسب، 

من بعد ظهر يوم )بتوقيت روما( الساعة الخامسة  يتجاوزفي موعد ال قبل دورة مجلس المحافظين وبموجبها، 

 .2021فبراير/شباط  12الجمعة، 

ر )المشاأعضاء الوفود غياب كليهما،  حال في، أو نين المناوبيالمحافظغيابهم،  حالأو في  للمحافظين، ويمكن -12

، رهناً سرية تامةفي بأصواتهم بالوسائل اإللكترونية التصويت"(، اإلدالء  يإليهم فيما يلي باسم "ممثل

( EB 2020/131(R) /R.29قترح تنفيذ نظام التصويت اآللي في الصندوق )باستعراض المجلس التنفيذي لم

عليه  مجلس المحافظين، وبالتالي موافقة 2021 شباط/إلى مجلس المحافظين في فبرايروموافقته على تقديمه 

 واعتماده.

 وممثل وسيمنحسري. اقتراع  في حال إجراء اإلجراءات المحددة الواجب اتباعها رئيس المجلسحدد ي  وس -13

ويرد  .بالوسائل اإللكترونية بهااإلدالء  لهالتي يحق صوات األحق التصويت والقدرة على اإلدالء ب التصويت

 ممثلي التصويتي طلب من و .الوثيقة هذهبالثالث  الملحقحساب حقوق التصويت لألعضاء في لطريقة  شرح

مكتب  وإبالغ موقع بوابة التصويت اآللي فيعليها  حصليألصوات التي اعدد  إجماليالتحقق من صحة 

 .اختالفوجود  حالفورا في  سكرتير الصندوق

من  2البند لصالح شخص واحد ) ايمثلونه التياألعضاء  الدولبأصوات  لممثلي التصويت اإلدالء وينبغي -14

 .(المحافظينمن النظام الداخلي لمجلس  41المادة 

البقاء  ممثلي التصويتويرجى من  .التصويت إجراء أثناء انعقاد رسمي حالةفي  المحافظين مجلس سيبقىو -15

 نتائج ةالسري أياالجتماع  ولن تعلن خارج .جلسة التصويت االفتراضية السرية أثناء إجراء التصويتفي 

 باستثناء النتيجة النهائية لعملية التعيين.

 الثالث القوائم من قائمة كل من حداو المحافظين، مجلس رئيس يعينهم األصوات القائمين بعدمن ثالثة  وسيقوم -16

سيتم إعطاء  .األصوات عدعملية  بمراقبة إشراف سكرتير الصندوق وتحت الصندوق ين يعينهمموظف بدعم من

األصوات  عدقفل  لفتحالمطلوب  3من المفتاح السري اإللكتروني اً جزء األصوات القائمين بعدمن واحد كل 

ً مقاطع المفتاح مع بتجميعاألصوات المدلى بها إال  تحسبفي نظام التصويت اآللي. لن  عند وفي النظام.  ا

كل مرشح عن طريق نظام  يحصل عليهاالتي  مجاميع أعداد األصواتاألصوات، يتم إنشاء  عداكتمال 

يعطي والتحقق منها وتأكيدها. ب القائمون بعد األصواتيقوم التي  التعداد في صحيفة وتعرضالتصويت اآللي 

إذا كانت النتائج و، الذي سيعلن نتائج التصويت. رئيس المجلسإلى  التعداد صحيفة القائمون بعد األصوات

 .في جلسة مفتوحة وسيعلن الرئيس النتائج إلى المجلس سيستأنف االجتماعنهائية، 

من النظام الداخلي لمجلس المحافظين، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح  41المادة من  2البند نص يوكما  -17

ال يشترك  جرى اقتراع ثان  األصوات( في االقتراع األول، ي   عدد على العدد الالزم من األصوات )ثلثا مجموع

 .فيه المرشح الذي نال أقل عدد من األصوات

                                                      

 .(Shamirيستخدم النظام خطة تقاسم مفتاح شامير ) 3
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األصوات على األقل، أو يقرر عدد ر اإلجراء المشار إليه أعاله حتى ينال أحد المرشحين ثلثي مجموع ويكر   -18

 .(41المادة من  2البند المجلس وقف االقتراع ويتخذ قرارا بشأن موعد آخر )

 

 



 الملحق األول 
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 المبادئ التوجيهية للحملة

عملية إجراء هو تعزيز  منها هدفالو .إلى تعيين رئيس الصندوق المؤديةالتوجيهية فقط بالحملة  المبادئتتعلق هذه 

 .انتخابية مفتوحة وعادلة ومنصفة وشفافة بين المرشحين الذين يتنافسون على منصب رئيس الصندوق

 :اإلعالن عن الترشيحات وخالل عملية الحملة بأكملها، ينبغي للدول األعضاء والمرشحينمن تاريخ و

العمل بحسن نية وباحترام متبادل تجاه المرشحين اآلخرين، مع مراعاة األهداف المشتركة لتعزيز اإلنصاف  (أ)

 واالنفتاح والشفافية والعدالة طوال عملية التعيين؛

 :االمتناع عما يلي (ب)

 ة أنشطة الحملة االنتخابية للمرشحين اآلخرين، وإجراء الحمالت بشكل غير الئق ضد تعطيل أو عرقل

 المرشحين اآلخرين؛

 اإلدالء بأي بيان شفوي أو مكتوب أو أي تمثيل آخر يمكن اعتباره افتراء أو تشهيرا؛ 

 ة( يمكن تقديم وعود أو التزامات )بخالف ما يعتبر مقبوال عموما في المفاوضات الدبلوماسية والدولي

 أن تقوض، أو ي نظر إليها على أنها تقوض، نزاهة عملية التعيين أو التسيير في الصندوق؛

 .محاولة التأثير على عملية التعيين بطريقة غير الئقة 
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 2020 كانون األول/ديسمبر 7حقوق تصويت الدول األعضاء في الصندوق حتى 

ويظهر الجدول أدناه توزيع حقوق التصويت  .546.927 5يبلغ إجمالي عدد األصوات في مجلس المحافظين حاليا 

وكما سيتم شرحه في الملحق الثالث، توزع أصوات المساهمة على أساس  .2020 كانون األول/ديسمبر 7بتاريخ 

ويظهر الجدول أدناه  .وبالتالي فإنها تتغير مع استالم المدفوعات من الدول األعضاء 4،المساهمات المدفوعة بالفعل

سيتم تعديلها وفقا للمساهمات المستلمة ما بين  لكنو 2020ديسمبر/كانون األول  7حقوق التصويت النافذة بتاريخ 

يتم تقرير حصص األصوات النهائية ألغراض تعيين  حين 2021فبراير/شباط  12و 2020 كانون األول/ديسمبر 8

 .من هذه الوثيقة( 11الرئيس )انظر القسم ثالثا، الفقرة 

 

                                                      

 .ةأصوات المساهم الحق في الحصول علىاألعضاء المساهمين  تمنحالمساهمات التكميلية ال  4
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 2020 كانون األول/ديسمبر 7حتى  في الصندوق حقوق تصويت الدول األعضاء

 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 %0.24 13.420 أفغانستان

 %0.24 13.441 ألبانيا

 %0.77 42.789 الجزائر

 %0.32 17.578 أنغوال

 %0.24 13.420 أنتيغوا وبربودا

 %0.44 24.264 األرجنتين

 %0.24 13.446 أرمينيا

 %1.08 60.005 النمسا

 %0.24 13.527 أذربيجان

 %0.24 13.420 جزر البهاما

 %0.29 16.264 بنغالديش

 %0.24 13.423 بربادوس

 %1.23 68.307 بلجيكا

 %0.24 13.495 بليز

 %0.25 13.633 بنن

 %0.24 13.511 بوتان

 %0.25 14.008 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 %0.24 13.548 البوسنة والهرسك

 %0.25 13.745 بوتسوانا

 %0.82 45.544 البرازيل

 %0.25 13.683 بوركينا فاسو

 %0.24 13.468 بوروندي

 %0.24 13.447 الرأس األخضر

 %0.25 14.129 كمبوديا

 %0.27 14.979 الكاميرون

 %3.34 185.121 كندا

 %0.24 13.428 جمهورية أفريقيا الوسطى

 %0.24 13.569 تشاد

 %0.25 13.733 شيلي

 %1.79 99.500 الصين

 %0.25 13.795 كولومبيا

 %0.24 13.427 جزر القمر

 %0.25 13.737 الكونغو

 %0.24 13.422 جزر كوك

 %0.24 13.420 كوستاريكا

 %0.25 14.064 كوت ديفوار

 %0.24 13.420 كرواتيا

 %0.24 13.443 كوبا

 %0.24 13.573 قبرص

 %0.24 13.495 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 %0.24 13.429 جمهورية الكونغو الديمقراطية
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 %1.23 68.002 الدانمرك

 %0.24 13.433 جيبوتي

 %0.24 13.439 دومينيكا

 %0.25 13.836 الجمهورية الدومينيكية

 %0.25 13.868 إكوادور

 %0.44 24.245 مصر

 %0.24 13.501 السلفادور

 %0.24 13.420 غينيا االستوائية

 %0.24 13.475 إريتريا

 %0.24 13.420 إستونيا

 %0.24 13.546 إسواتيني *

 %0.24 13.558 ثيوبياإ

 %0.24 13.565 فيجي

 %1.10 61.204 فنلندا

 %3.19 176.993 فرنسا

 %0.27 14.778 غابون

 %0.24 13.463 غامبيا

 %0.24 13.431 جورجيا

 %4.12 228.574 ألمانيا

 %0.26 14.685 غانا

 %0.27 14.943 اليونان

 %0.24 13.447 غرينادا

 %0.25 13.992 غواتيماال

 %0.25 13.666 غينيا

 %0.24 13.430 غينيا بيساو

 %0.26 14.580 غيانا

 %0.24 13.489 هايتي

 %0.25 13.711 هندوراس

 %0.24 13.456 هنغاريا

 %0.24 13.551 آيسلندا

 %1.57 87.228 الهند

 %0.74 41.078 إندونيسيا

 %0.33 18.241 جمهورية إيران اإلسالمية

 %0.33 18.479 العراق

 %0.53 29.483 آيرلندا

 %0.25 13.598 إ سرائيل

 %3.68 204.015 إيطاليا

 %0.24 13.537 جامايكا

 %4.00 221.720 اليابان

 %0.25 13.881 األردن

 %0.24 13.453 كازاخستان

 %0.28 15.580 كينيا

 %0.24 13.430 كيريباس
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 %1.67 92.738 الكويت

 %0.24 13.420 قيرغيزستان

 %0.25 13.600 الديمقراطية الشعبيةجمهورية الو 

 %0.25 13.596 لبنان

 %0.25 13.720 ليسوتو

 %0.24 13.465 ليبريا

 %0.54 29.799 ليبيا

 %0.33 18.093 لكسمبرغ

 %0.25 13.709 مدغشقر

 %0.24 13.463 مالوي

 %0.25 13.852 ماليزيا

 %0.24 13.458 ملديف

 %0.25 13.668 مالي

 %0.24 13.440 مالطة

 %0.24 13.420 جزر مارشال

 %0.24 13.488 موريتانيا

 %0.24 13.524 موريشيوس

 %0.52 28.782 المكسيك

 %0.24 13.421 واليات ميكرونيزيا الموحدة

 %0.24 13.461 منغوليا

 %0.24 13.420 الجبل األسود

 %0.30 16.800 المغرب

 %0.25 13.658 موزامبيق

 %0.24 13.514 ميانمار

 %0.24 13.553 ناميبيا

 %0.24 13.420 ناورو

 %0.24 13.580 نيبال

 %3.66 203.192 هولندا

 %0.37 20.638 نيوزيلندا

 %0.25 13.639 نيكاراغوا

 %0.25 13.648 النيجر

 %1.08 59.966 نيجيريا

 %0.24 13.420 نيوي

 %0.24 13.420 مقدونيا الشمالية

 %2.61 144.940 النرويج

 %0.24 13.543 عمان

 %0.51 28.419 باكستان

 %0.24 13.420 باالو

 %0.25 13.602 بنما

 %0.24 13.479 بابوا غينيا الجديدة

 %0.25 13.989 باراغواي

 %0.26 14.323 بيرو

 %0.26 14.452 الفلبين
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 %0.24 13.420 بولندا

 %0.27 14.973 البرتغال

 %0.49 27.348 قطر

 %0.53 29.346 جمهورية كوريا

 %0.24 13.458 جمهورية مولدوفا

 %0.25 13.611 رومانيا

 %0.37 20.708 االتحاد الروسي

 %0.24 13.582 رواندا

 %0.24 13.427 سانت كيتس ونيفس

 %0.24 13.428 سانت لوسيا

 %0.24 13.420 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 %0.24 13.447 ساموا

 %0.24 13.423 سان تومي وبرينسيبي

 %3.35 185.670 المملكة العربية السعودية

 %0.25 13.719 السنغال

 %0.24 13.500 سيشيل

 %0.24 13.426 سيراليون

 %0.24 13.423 جزر سليمان

 %0.24 13.423 الصومال

 %0.25 14.111 جنوب أفريقيا

 %0.24 13.424 جنوب السودان

 %0.88 48.926 إسبانيا

 %0.32 17.553 سري النكا

 %0.25 14.080 السودان

 %0.24 13.420 سورينام

 %3.20 177.613 السويد

 %1.79 99.157 سويسرا

 %0.25 13.977 الجمهورية العرية السورية

 %0.24 13.421 طاجيكستان

 %0.26 14.210 تايلند

 %0.24 13.459 ليشتي-تيمور

 %0.24 13.529 توغو

 %0.24 13.440 تونغا

 %0.24 13.420 ترينيداد وتوباغو

 %0.28 15.557 تونس

 %0.41 22.643 تركيا

 %0.24 13.420 توفالو

 %0.25 13.769 أوغندا

 %0.62 34.495 اإلمارات العربية المتحدة

 %3.83 212.553 المملكة المتحدة

 %0.25 13.726 جمهورية تنزانيا المتحدة

 %6.96 386.036 الواليات المتحدة

 %0.25 13.850 أوروغواي
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 %0.24 13.437 أوزبكستان

 %0.24 13.420 فانواتو

 %1.48 82.162 جمهورية فنزويال البوليفارية

 %0.27 14.721 فييت نام

 %0.27 14.979 اليمن

 %0.25 13.744 زامبيا

 %0.26 14.283 زمبابوي

 %100.00  546.927 5 المجموع الكلي

 

 أي اختالف في المجاميع يرجع إلى التقريب.

 سواتيني.ية مملكة سوازيلند لتصبح مملكة إتسم أعيد، 2018 نيسان/أبريل 19اعتبارا من * 

 

 

 



الثالثالملحق    

12 

 حقوق تصويت الدول األعضاء في مجلس المحافظين

)أ(، من اتفاقية إنشاء الصندوق المعنونة "التصويت في مجلس المحافظين" على ما 3، البند 6تنص المادة 

 يلي:

وتكون  .وأصوات تجديد الموارد األصلية"يتألف مجموع عدد األصوات في مجلس المحافظين من األصوات 

 لجميع األعضاء فرص متساوية في الحصول على هذه األصوات على النحو التالي:

( صوت وتتكون من أصوات العضوية 800 1تتألف مما مجموعه ألف وثمانمائة ) األصوات األصلية (1)

 مة:وأصوات المساه

 توزع بالتساوي على جميع األعضاء؛ أصوات العضوية )ألف(

توزع على جميع األعضاء بنسبة ما يمثله المجموع التراكمي للمساهمات أصوات المساهمة  )باء(

المدفوعة من كل عضو في موارد الصندوق المرخص بها من جانب مجلس المحافظين قبل 

( 4من المادة ) 4، و3، و2ألعضاء وفقا للبنود ، والمقدمة من ا1995يناير/كانون الثاني  26

من اتفاقية إنشاء الصندوق، كحصة في القيمة الكلية لمجموع المساهمات المذكورة المدفوعة 

 من جميع األعضاء؛

تتألف من أصوات عضوية وأصوات مساهمة بمجموع أصوات يقرره مجلس  أصوات تجديد الموارد (2)

من هذه  4من المادة  3المحافظين في كل مناسبة يدعو فيها إلى تقديم موارد إضافية بموجب البند 

وتنشأ األصوات لكل تجديد للموارد  .االتفاقية )"تجديد الموارد"( اعتبارا من التجديد الرابع للموارد

دوالر  (000 000 158صوت لكل مبلغ يعادل مائة وثمانية وخمسين مليون ) (100بمعدل مائة )

أمريكي تمت المساهمة به في القيمة الكلية لتجديد الموارد، أو كسور هذا المبلغ، ما لم يقرر مجلس 

 المحافظين ما يخالف ذلك بأغلبية ثلثي مجموع األصوات:

األعضاء على نفس األساس المبين في الحكم توزع بالتساوي على جميع  أصوات العضوية )ألف(

 ( )ألف( أعاله؛1)

توزع على جميع األعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة المدفوعة من كل عضو أصوات المساهمة  )باء(

في الموارد كحصة في القيمة الكلية لمجموع المساهمات المدفوعة من جميع األعضاء في 

 تجديد الموارد المذكور؛

المحافظين مجموع عدد األصوات التي تخصص كأصوات عضوية وأصوات مساهمة يقرر مجلس  (3)

وعند حدوث أي تغيير في عدد أعضاء الصندوق، فإن  .( من هذا القسم2( و)1بموجب الفقرتين )

( من هذا القسم يعاد توزيعها 2( و)1أصوات العضوية وأصوات المساهمة الموزعة بموجب الفقرتين )

ولدى تخصيص األصوات، يكفل مجلس المحافظين  .وفقا للمبادئ المعلنة في الفقرتين المذكورتين

 1995يناير/كانون الثاني  26ء من الفئة الثالثة قبل حصول األعضاء الذين كانوا مصنفين كأعضا

 .على ثلث مجموع األصوات كأصوات عضوية"


