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 الصندوق رئيس تعيين إلى المؤدية للعملية المتبعة الممارسة استعراض

 

 GC 46/L.7الوثيقة: 

 9بند جدول األعمال: 

  2022ديسمبر/كانون األول  21التاريخ: 

 عامالتوزيع: 

 اإلنكليزيةاللغة األصلية: 

 للموافقة

 نمكتب مجلس المحافظين بشأن استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى تعيي تقرير مراجع مفيدة:

 التقرير والتوصيات المتعلقة بالدورة االستثنائية لمجلس المحافظين و؛ (GC 41/L.9) رئيس الصندوق

(GC 45/L.6). 

مجلس المحافظين مدعو إلى اعتماد مشروع القرار فإن  الوثيقة، هذهنظر المجلس التنفيذي في  بعد: اإلجراء

 الوارد في الملحق.
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 الصندوق رئيس تعيين إلى المؤدية للعملية المتبعة الممارسة استعراض

 الخلفية -أوال

مكتب مجلس  40-د/197بموجب القرار  ،2017كلّف مجلس المحافظين، في دورته األربعين في فبراير/شباط  -1

المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق والخروج بمقترحات بهدف  المتبعة للعمليةاستعراض الممارسة بالمحافظين 

واعتمد مجلس المحافظين، في دورته الحادية واألربعين  في التعيينات المستقبلية.لتطبيقها تعزيز هذه الممارسة 

افق فيه على توصيات مكتب مجلس المحافظين على الذي يو، 41-د/202، القرار 2018في فبراير/شباط 

 .L.9 GC/41 النحو الوارد في الوثيقة

، لمنصب المدير العام لمنظمة أنغبو ترشيح رئيس الصندوق، السيد جيلبير وبعد، 2021وفي سبتمبر/أيلول  -2

العمل الدولية، تشاورت اإلدارة مع مكتب مجلس المحافظين. وقُدم إلى مجلس المحافظين تقرير وتوصيات 

(GC 45/L.6 )الذي يُحدد، في  45-د/227القرار الذي اعتمد  دورة استثنائية لمجلس المحافظينعقد ب متعلقة

إلى الحاجة إلى ضمان معايير  اجملة أمور، الطرائق التي سيجري اعتمادها في عقد الدورة االستثنائية، مشير

 عادلة ومنصفة لعملية تعيين رئيس الصندوق.

، في مقر الصندوق، 2022يوليو/تموز  7المحافظين يوم الخميس، االستثنائية األولى لمجلس  الدورةعُقدت و -3

 تعيين رئيس الصندوق. لغرضواستخدمت بطاقات اقتراع ورقية 

من  الألمانة، مما ضمن مستوى عاليولدعمه وأشاد األعضاء بمكتب مجلس المحافظين لما قدمه من توجيه  -4

ة. ولوحظ التفاصيل، والتقيُّد بالقواعد واإلجراءات ذات الصلوتركيز كل االهتمام على  ،الكفاءة المهنية

باستمرار أن هذه الصفات ميّزت التنظيم القوي للدورة االستثنائية وسيرها والعملية المؤدية إلى تعيين رئيس 

للعملية المعتادة في استخالص الدروس المستفادة، التمس الصندوق تعقيبات أعضاء المكتب،  االصندوق. ووفق

عديالت المحتملة من أجل زيادة تعزيز العملية ودعم جراء التإل، وممثلي الدول األعضاء، بالعدوالقائمين 

الصندوق في المستقبل. وحدد الممثلون بعض المجاالت التي يمكن أن تستفيد من المقارنة  عملاستمرارية 

المعيارية مع العمليات المماثلة المتبعة في وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى. وتشمل 

 ت ما يلي:هذه المجاال

الموعد النهائي  أن الوقت الفاصل بينالحظ الممثلون  الترشيحات في الوقت المناسب:عن اإلبالغ  (أ)

 ؛ استغرق عدة أسابيع لتقديم الترشيحات وإبالغها إلى المحافظين

رقابة الدول األعضاء  حمايةمع  ،التعيين الطابع التشاركي لعملية التي يمكن إدخالها علىالتحسينات  (ب)

 ما يلي: المماثلة المؤسسات مع مقارنتها يمكن التي المجاالت بعض تشمل :عمليةالعلى 

 ،باإلضافة إلى اجتماع األعضاء مع المرشحين، يمكن تنظيم اجتماعات عامة مع المرشحين (1)

تشمل أصحاب المصلحة اآلخرين، مثل ممثلي المجتمع المدني ومنظمات المزارعين ومنظمات 

 الشعوب األصلية؛

عدد إضافي من ممثلي  حضور إتاحةولنظر في سير العملية االنتخابية في جلسة خاصة، إعادة ا (2)

 ؛ الوسيطةنتائج العن الدول األعضاء؛ والكشف 

: أعرب الممثلون عن قلقهم إزاء اإلرهاق والوقت الذي تستغرقه عملية االقتراع طريقة االقتراع (ج)

الذي وافق  217/44الورقية، بما في ذلك إجراءات الفرز المطولة وإعالن النتائج. ومع مراعاة القرار 

عندما يكون التصويت يمكن استخدامه نظام تصويت آلي ب االستعانةمجلس المحافظين بموجبه على 

https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/arabic/GC-41-L-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/45/docs/arabic/GC-45-L-6.pdf
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، ينبغي مواصلة النظر في اعتماد نظام تصويت إلكتروني "مغلق" لزيادة اباالقتراع السري ضروري

 كية عندما ال يتبقى سوى مرشح واحد. زالكفاءة والنظر في تطبيق االنتخاب بالت

لمنصب في منظمة أخرى أو في  الحاليمعالجة الحالة التي يترشح فيها الرئيس : العملاستمرارية  (د)

 .اصبح منصب الرئيس شاغري عندماتعيين موظف مسؤول  اتوتوضيح إجراء ،كيان آخر

 التوصية -ثانيا

 بمساعدةالمجلس التنفيذي مجلس المحافظين بأن يطلب إلى مكتب مجلس المحافظين، وصى أ ،في ضوء ما تقدم -5

رئيس للعملية المؤدية إلى تعيين المتبعة ، استعراض الممارسة الحالية حسب االقتضاءأمانة الصندوق 

اعتماد مدعو كذلك إلى المحافظين توصيات بشأنها لزيادة تعزيز العملية المذكورة. ومجلس وتقديم  الصندوق

 . الوارد في الملحق مشروع القرار
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 46-قرار___/دالمشروع 

 الصندوق رئيس تعيين إلى المؤدية للعملية المتبعة الممارسة استعراض

 إن مجلس المحافظين في الصندوق،

 من 2-6 لبند، واالزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية من 6 المادة من( أ)8 البند إذ يأخذ بعين االعتبار

 ؛ من النظام الداخلي لمجلس المحافظين 41، والمادة الصندوق أعمال بتسيير الخاصة اللوائح

رئيس  نلعملية المؤدية إلى تعييل المتبعةوتأييد مجلس المحافظين للممارسة الجيدة  36-د/176لقرار ا يشير إلىوإذ 

 ؛، بحس االقتضاءمن وقت آلخر باستعراض هذه الممارسة مجلس المحافظين الداعي إلى قيام والمقترحالصندوق 

عقب استعراضه  المحافظينمجلس مكتب تأييد مجلس المحافظين توصيات إلى و 41-د/202القرار إلى  كذلك يشيروإذ 

  ؛GC 41/L.9المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، على النحو الوارد في الوثيقة لعملية لالممارسة المتبعة 

التي قدمها المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثالثين بعد المائة بصيغتها الواردة في الوثيقة التوصية  فيوقد نظر 

GC 46/L.7؛ 

عملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، لمجلس المحافظين استعراض الممارسة المتبعة لمكتب أن يطلب إلى يقرر 

العمليات المماثلة في وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في 

أمانة الصندوق من  ويتلقى المكتب األخرى، وتقديم مقترحات من أجل تعزيز هذه الممارسة في عمليات التعيين المقبلة.

عن نتائج االستعراض وأي  اتقرير 2023إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  ويقدمالمساعدة في مهمته، 

 .2024في دورته السابعة واألربعين في فبراير/شباط  إلقرارهاإلى مجلس المحافظين  إلحالتهاتوصيات بشأنه 


