
 

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

 2022يوليو/تموز  7، لصندوقالرئيس  التعيين المرتقب

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

وقد . متخصصة من وكاالت األمم المتحدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية دولية ووكالة - 1

ي، ومنظمة كشراكة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد 1977نشئ عام أ  

 بلدا.  177حاليا  وتضم عضويته، وبلدان نامية أخرى. )األوبك( البلدان المصدرة للنفط

 

 مداخيلهميتمثل هدف الصندوق في تمكين السكان الريفيين الفقراء من تحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وزيادة  - 2

سكان النامية، ويعمل مباشرة مع ال للبلدانوتعزيز قدرتهم على الصمود. وهو يوفر التمويل بشروط تيسيرية 

األعضاء  هشراكة مع دولبالالنساء والشعوب األصلية. ويعمل الصندوق و الشباب الريفيين الفقراء، بمن فيهم

تحقيق األمن الغذائي الرامية إلى  ةعالميالد وجهالفي إطار الثنائيين ومتعددي األطراف الالشركاء ومع 

 والزراعة المستدامة. يوالتغذوي العالم

 

 عمليات من خالل الموارد األساسية بتعبئةالمؤسسات المالية الدولية األخرى،  شأنه شأنويقوم الصندوق،  - 3

ومنذ  األعضاء، وأيضا من خالل تعبئة تمويل إضافي من مصادر أخرى. هللموارد من دول دوريةال تجديدال

 منخفضةشكل منح وقروض بأسعار فائدة  فيمليار دوالر أمريكي  23.2حوالي الصندوق  قدم، 1978عام 

 . مليون شخص 518حوالي  منها استفادلمشروعات 

  



 رئيس الصندوق

 

من الهيئات الرئاسية في  تحت إشراف الصندوق وتنظيم عملهتسيير أعمال  ةمسؤوليرئيس الصندوق  يتولى - 4

ين عن الدول األعضاء . ورئيس الصندوق هو رئيس المجلس التنفيذي الذي تتألف عضويته من ممثلالصندوق

 في الصندوق.

 

 األخرى. المتخصصة الرئيسية ألمم المتحدةوكاالت اليتمتع رئيس الصندوق بنفس رتبة الرؤساء المنتخبين  - 5

 يوجهالذي وعضو في مجلس الرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة الذي يرأسه األمين العام لألمم المتحدة،  وهو

  تنسيق عمل منظومة األمم المتحدة ككل.

 

 السيدالرئيس الحالي للصندوق هو و. فقط واحدة ةرلمقابلة للتجديد رئيس الصندوق لمدة أربع سنوات  نعي  ي   - 6

 .جيلبير أنغبو

 

 دورة استثنائيةلصندوق في ل اجديد امجلس محافظي الصندوق رئيس نسيعي  تفاقية إنشاء الصندوق، ال ووفقا - 7

 . 2022 تشرين األول/أكتوبر 1الرئيس المنتخب مهامه في  تولىيوس .2022يوليو/تموز  7في 

 

سكرتير  ويجب أن يتسلممنصب رئيس الصندوق لها تقوم الدول األعضاء في الصندوق بتسمية مرشحي - 8

 .بتوقيت روما 2022مايو/أيار  6منتصف ليل بحلول  الصندوق هذه الترشيحات

 

للدول التفاعلية المنصة على الترشيح والتعيين  اتمن المعلومات عن إجراء ويمكن االطالع على لمزيد

  . األعضاء
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