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 ملحوظة هامة

 2021فبراير/شباط  12الخطوة التي يجب أن تتخذها الدول األعضاء قبل 

العدد  يحتسبعلى جدول أعمال مجلس المحافظين،  المدرجة من القضايا األغراض تعيين رئيس الصندوق وغيره

على أساس مدفوعات التجديدات التي  ابهاإلدالء أو مناوبه المعين،  ،اإلجمالي لألصوات التي يحق لكل محافظ

في  إجراءات التعيينوللسماح بإعداد  ،. وبناء عليهالمحافظاستلمها الصندوق من الدولة العضو التي يمثلها هذا 

، التي ستخصص أصوات تجديد المواردتسديد مدفوعات  فيالتي ترغب الدول األعضاء  حثن ،الوقت المناسب لها

الساعة الخامسة من  موعد أقصاهفي  ستلم الصندوق مدفوعاتهايبحيث  ،فورالقيام بذلك على ال ، علىمساهماتهال

 1.)بتوقيت روما( 1202فبراير/شباط  12 الموافق بعد ظهر يوم الجمعة

وطرائق  ،إجراءاتقواعد، وتعيين رئيس الصندوق )مذكرة معلومات رئيسية عن 

 ذات الصلة(التعيين 

 .وطرائق التعيين ،إجراءاتقواعد، وبتوفر هذه الوثيقة المعلومات والتوجيهات ذات الصلة  -1

 التعيين قواعد –ألف 

بموافقة  الصندوق يعين مجلس المحافظين رئيس ،)أ( من اتفاقية إنشاء الصندوق8وفقاً للمادة السادسة، البند  -2

من النظام الداخلي لمجلس  1-41 تنص المادةو (.3 697.952 )أيثلثي مجموع األصوات أغلبية 

 المحافظين على أن:

بحيث يكون التصويت وفقا للمادة  ،"يبحث مجلس المحافظين تعيين رئيس الصندوق في جلسة خاصة

 "المحافظين خالف ذلك بعد النظر في تقرير المكتب عن هذا الشأن.ما لم يقرر مجلس . 38-1

 فتحدد ما يلي: 1-38أما المادة 

غير ذلك في انتخاب ال  المحافظينجميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر مجلس  يتجر... "

 ".يتجاوز عدد المرشحين فيه عدد المناصب االنتخابية المراد شغلها

لمجلس المحافظين بموجب األربعين و الرابعة ، المعروضة على الدورةGC 44/L.4الوثيقة  وكما تشير إليه 

، من منصب رئيس الصندوقللتعيين في ترشيحا واحدا من جدول األعمال المؤقت، فقد تلقى الصندوق  6البند 

 .وكنداجمهورية توغو 

 :إلى ما يلي 2-41لمادةا وتشير

وفي حالة وجود مرشح "يعين مجلس المحافظين الرئيس بموافقة ثلثي مجموع األصوات على األقل. 

وفي حالة وجود أكثر من مرشح وعدم حصول  الرئيس بالتزكية. ينواحد فقط، يجوز للمجلس أن يع

المرشح أي مرشح على العدد الالزم من األصوات في االقتراع األول، يجرى اقتراع ثان ال يشترك فيه 

الذي نال أقل عدد من األصوات. ويكرر هذا اإلجراء حتى ينال أحد المرشحين ثلثي مجموع األصوات 

على األقل أو يقرر المجلس وقف االقتراع التخاذ القرار بشأن موعد آخر. وعلى كل محافظ يدلي 

 ."أن يدلي بها لصالح شخص واحد فقط بأصوات العضو الذي يمثله،

                                                      

من اتفاقية إنشاء الصندوق تفاصيل  (،)أ3البند  ،6المادة  وفرتاألصوات التي تحق لألعضاء قبل الدورة كضميمة لهذه الوثيقة. و عددسينشر  1

 (.يعن حقوق تصويت الدول األعضاء )انظر الملحق الثان
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 عيينإجراءات الت –باء 

استدعى األمر ذلك،  في حال على التصويت باالقتراع السري، التالية اتاإلجراءات الواردة في الفقر نطبقت -3

 الوسائل االفتراضية.بعند عقد الدورة 

 مكان التصويت 3-1

 من أجلالفيديو  عبراإللكتروني لتداول ل Zoomأداة التصويت افتراضيا باستخدام يجري  3-1-1

وتبقى الجلسة العامة في حالة وبوابة التصويت اإللكترونية لإلدالء باألصوات. الجلسة العامة 

إجراء التصويت. وال يحق إال للسادة المحافظين الممثلين  أثناء سرياجتماع في انعقاد رسمي 

للدول األعضاء، أو في حال غيابهم، للمحافظين المناوبين، أو في حال غياب االثنين، ألعضاء 

موظفي و، باسم "ممثلي التصويت المعينين"( يلي)المشار إليهم فيما  لهم المصرحالوفود 

 .سري، بحضور االجتماع الالصندوق المفوضين

 جلسة التصويت 3-2

سيحضره فقط ممثل التصويت  الذي الخاص جتماعاالالمحافظين مجلس مكتب يفتتح رئيس  3-2-1

)االسم، واللقب، وعنوان البريد اإللكتروني( إلى  الخاصة به البيانات سابقا أُرسلتي المعين الذ

. ثم 2021يناير/كانون الثاني  12الموافق  ،مكتب سكرتير الصندوق، في موعد أقصاه الثالثاء

 اتباعها. الواجبالمعينة مجلس اإلجراءات مكتب الرئيس  حددي

 ترتيب التصويت 3-3

في  بأصوات الدولة العضو التي يمثلونهاسيتمكن جميع ممثلي التصويت المعينين من اإلدالء  3-3-1

 نفس الوقت، باتباع التعليمات التي وفرها سكرتير الصندوق.

 قبل التصويت 3-4

)اسم المستخدم وكلمة السر( على  المستخدمبيانات تسجيل ينبغي لممثلي التصويت المعينين  3-4-1

. وفي بداية جلسة 2021فبراير/شباط  12 ،الجمعةاإللكترونية في موعد أقصاه  بوابة التصويت

 إلى بوابة التصويت اإللكترونية باستخدام نفاذالطلب من ممثلي التصويت المعينين التصويت، يُ 

ممثلي التصويت المعينين  جميعإلى  اعشوائييصدر ني ثاال تحققلل رمز يُرسلو .بياناتهم هذه

الحقل المناسب في بوابة التصويت خالل جلسة التصويت ذاتها. وينبغي إدخال هذا الرمز في 

 تصويت.ال صفحة إلى نفاذالمن أجل  اإللكترونية

إلى بوابة التصويت اإللكترونية، ينبغي لممثلي التصويت المعينين التأكد من أن  النفاذومتى تم  3-4-2

الدول األعضاء تُبلّغ محدثة. وحقوق التصويت الخاصة بهم، كما هي معروضة على البوابة، 

لدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين لفي اليوم األول  االمخصصة له صواتباألرسميا 

مع األصوات المعروضة  اختالف(. وفي حال وجود أي 2021فبراير/شباط  17 ،)األربعاء

إبالغ مكتب سكرتير الصندوق فورا بواسطة البريد يُرجى على بوابة التصويت اإللكترونية، 

 .Zoomعبر تطبيق  محادثةالوظيفة ( أو من خالل gb@ifad.orgاإللكتروني )

 التصويتكيفية  3-5

التصويت. ويمكن لممثلي التصويت  افتتاح فور المعينينيبلغ رئيس المجلس ممثلي التصويت  3-5-1

 الموفرة إلكترونيا.المعينين عندئذ المباشرة في اإلدالء بأصواتهم، متبعين التعليمات 
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تنزيل إيصال التصويت،  من نوالتصويت المعين وممثلتمّكن وبعد اإلدالء باألصوات بنجاح، سي 3-5-2

سابقا. كما يمكن لممثلي التصويت  المحدد عنوان البريد اإللكترونيرسل أيضا إلى الذي سيُ 

بوابة  على ةاالنتخابي للعملية الرئيسيةالصفحة المعينين التحقق من أنه تم اإلدالء بأصواتهم من 

  اإللكترونية. التصويت

 األصوات عد   3-6

، الذين بعدّ األصوات ينقائمالعدّ األصوات بواسطة نظام التصويت اإللكتروني، تحت إشراف تُ  3-6-1

، تحت إشراف الصندوق ن يعينهمالمحافظين، وبدعم من موظفي يعينهم رئيس مكتب مجلس

من القائمين بعدّ واحدا المجلس مكتب  رئيسسكرتير الصندوق. ووفقا للممارسة المتبعة، يعين 

جزءا من المفتاح السري  واحد من القائمين بعدّ األصواتكل  يُعطىو ة. ممن كل قائاألصوات 

 األصوات في نظام التصويت اإللكتروني. وال يمكن عدّ  عدّ  قفللفتح  مطلوبال 2اإللكتروني

األصوات،  ل عدّ امتكاالمفتاح معا في النظام. وعند  مقاطع إال بإدخالبها  المدلىاألصوات 

قوم التي ي التعداد صحيفة فيالمجاميع المستلمة ويعرضها  نظام التصويت اإللكتروني نشئي

  ها. التحقق منها وتأكيدب بعد األصوات ونقائمال

 إعالن النتائج 3-7

ويعلن نتائج  التعداد صحيفةالذي يتسلم المجلس مكتب رئيس لعقد االجتماع من قبل يُدعى  3-7-1

مكتب ، ويعلن رئيس جلسة مفتوحةكانت النتائج نهائية، يستأنف االجتماع في  وإذاالتصويت. 

 لمجلس.لالنتائج المجلس 

 

                                                      

 .(Shamirيستخدم النظام خطة تقاسم مفتاح شامير ) 2
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مواد النظام الداخلي لمجلس المحافظين التي لها عالقة بالتصويت وتعيين رئيس 

 الصندوق

 : النصاب القانوني26المادة 

 المحافظين بحضور محافظين يمثلون ثلثي مجموع األصوات. يكتمل النصاب في أي جلسة من جلسات مجلس - 1

 ]...[ 

 : حقوق التصويت33المادة 

( من 6)أ( من المادة )3وفقا للصيغة المبينة في البند  التي تخصصها لهاألصوات من كل عضو عدد يكون ل - 1

اتفاقية ]إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية[ والقرارات التي يتخذها مجلس المحافظين بين حين وحين 

 وفقا لهذه الصيغة.

وب الذي عينه لكل محافظ الحق في اإلدالء بأصوات العضو الذي يمثله، وفي حالة غياب المحافظ، يجوز للمنا - 2

ذلك العضو اإلدالء بهذه األصوات، وفي حالة غياب كل منهما، يكون من حق أي عضو في وفدهما اإلدالء 

 بهذه األصوات.

 : األغلبية الالزمة34المادة 

 تتطلب القرارات التالية لمجلس المحافظين الحصول على ثلثي مجموع األصوات على األقل: - 1

 ]...[ 

 ندوق أو إنهاء خدمته؛رئيس الص تعيين )ج(

 ]...[ 

 : طريقة اتخاذ القرارات35المادة 

ينبغي لرئيس المجلس أن يعمل، في أي اجتماع لمجلس المحافظين، على إيجاد اتفاق جماعي في الرأي على  - 1

التصويت بناء على طلب  اتاتخاذ القرارات بإجراءحق اقتراح ما بدال من التصويت عليه. ومع هذا، فللمجلس 

 محافظ. أي

 ]...[ 

أو، إذا توافر ذلك، من خالل نظام  3يجري التصويت باالقتراع السري عن طريق بطاقات االقتراع الورقية - 3

تصويت إلكتروني، بطريقة تحفظ سرية ونزاهة االقتراع السري. ويكون لكل عضو حق التصويت والقدرة 

 دالء بها.على التصويت، وفقا لعدد األصوات المحددة التي يحق له اإل

                                                      

صل كل محافظ على بطاقة اقتراع ورقية أو أكثر تشير كل منها إلى عدد محددُ من األصوات، التي في حالة بطاقات االقتراع الورقية، يح 3

( يجب أن يكون إجمالي 2( يجب أن يستلم البطاقات التي تحدد أي عدد معين من األصوات أربعة محافظين على األقل، )1توزع بحيث: )

فظ مساويا لعدد األصوات التي يحق له اإلدالء بها؛ ويجوز لكل محافظ أن يدلي عدد األصوات المحددة في البطاقات التي يستلمها أي محا

ها مراجعو الفرز بصوته على جميع البطاقات التي يستلمها وأن يودعها في صناديق االقتراع، وستؤخذ البطاقات من الصناديق ويقوم بعدّ  

 .المجلس الذين يعينهم رئيس
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 : القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت36المادة 

إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق ، يعلن رئيس المجلس بدء عملية التصويت، وال يجوز ألي ممثل أن يتدخل بعدئذ - 1

  إلى أن تعلن نتيجة التصويت.، التصويتبعملية 

 ]...[ 

 : االنتخابات38المادة 

غير ذلك في انتخاب ال يتجاوز  المحافظينجميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر مجلس  ي]...[ تجر - 1

 عدد المرشحين فيه عدد المناصب االنتخابية المراد شغلها.

 ]...[ 

 : رئيس الصندوق41المادة 

ما لم يقرر  .1–38يبحث مجلس المحافظين في تعيين الرئيس في جلسة خاصة ويجري التصويت طبقا للمادة  - 1

 مجلس المحافظين خالف ذلك بعد النظر في تقرير المكتب عن هذا الشأن.

وفي حالة وجود مرشح واحد فقط، يعين مجلس المحافظين الرئيس بموافقة ثلثي مجموع األصوات على األقل.  - 2

على العدد وفي حالة وجود أكثر من مرشح وعدم حصول أي مرشح  الرئيس بالتزكية. نيجوز للمجلس أن يعي

الالزم من األصوات في االقتراع األول، يجرى اقتراع ثان ال يشترك فيه المرشح الذي نال أقل عدد من 

األصوات. ويكرر هذا اإلجراء حتى ينال أحد المرشحين ثلثي مجموع األصوات على األقل أو يقرر المجلس 

بأصوات العضو الذي يمثله، أن يدلي  وقف االقتراع التخاذ القرار بشأن موعد آخر. وعلى كل محافظ يدلي

 بها لصالح شخص واحد فقط.
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 حقوق التصويت التي تتمتع بها البلدان األعضاء في مجلس المحافظين

الدولي للتنمية الزراعية المعنونة "التصويت في مجلس )أ(، من اتفاقية إنشاء الصندوق 3، البند 6تنص المادة 

 المحافظين":

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

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

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

 وأصوات المساهمة:

 توزع بالتساوي على جميع األعضاء؛ أصوات العضوية )ألف(

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

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

من  4 من المادة 4و 3و 2، والمقدمة من األعضاء وفقا للبنود 1995يناير/كانون الثاني  26

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

 جميع األعضاء؛

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

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

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

( دوالر 158 000 000وثمانية وخمسين مليون ) ( صوت لكل مبلغ يعادل مائة100بمعدل 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:

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

 ( )ألف( أعاله؛1)

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

في الموارد التي يساهم بها األعضاء في الصندوق في إطار كل تجديد للموارد كحصة في 

 القيمة الكلية لمجموع المساهمات المدفوعة من جميع األعضاء في تجديد الموارد المذكور؛

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

( من هذا القسم. وعند حدوث أي تغيير في عدد أعضاء الصندوق، فإن 2( و)1بموجب الفقرتين )

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

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

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

 على ثلث مجموع األصوات كأصوات عضوية."


