
 
 

 لصندوق ل المقبل رئيسالمرشحيها لمنصب  تسميةتدعى إلى لدول األعضاء ا

في قلق متزايد للحكومات مصدر األمن الغذائي العالمي  أصبح فيهالذي وقت الفي  – 2022 آذار/مارس 30 ،روما

مرشحيها  تسميةإلى  177دوله األعضاء الـ  ةليوم دعوا الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالعالم، أعلن أنحاء  جميع

  لصندوق.المقبل لرئيس اللمنصب 

 الفقر والجوع من حدة تخفيفالومؤسسة مالية دولية تركز على  من وكاالت األمم المتحدة والصندوق وكالة متخصصة

 .ةالريفي في المناطق

وال يمكن التنفيذي.  هامجلسورئاسة قيادة المنظمة  مسؤولية يتولى ،أعلى منصب في الصندوق ، الذي يشغلرئيسالو

سكرتير الصندوق  أن يتلقاهاإال من قبل الدول األعضاء في الصندوق، ويجب  لمنصب الرئيس ترشيحاتالتقدم أن 

 .2022مايو/أيار  6في موعد أقصاه 

من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، التي تفاقمت بسبب تتزايد المخاوف و .حاسموسيقود الرئيس الصندوق في وقت 

أشد األثر على السكان الريفيين يقع حيث من المرجح أن أزمة غذائية عالمية، قد يؤدي إلى  ،في أوكرانيا الحالي النزاع

الجفاف، واألعاصير، والكوارث وحاالت ، 19-بالفعل من آثار جائحة كوفيدصغار المنتجين يعاني الفقراء في العالم. و

وتعطيل بارتفاع تكلفة المدخالت، وانخفاض اإلمدادات الغذائية، مداخيلهم الطبيعية األخرى. ومن المتوقع أن تتأثر 

 آثار مدمرة وطويلة األجل على تغذيتهم وأمنهم الغذائي. لذلكأن يكون المرجح األسواق. ومن 

في زيادة قدرة صغار المنتجين الريفيين على الصمود في مواجهة الصدمات، وضمان  حاسمدور بالصندوق  ضطلعيو

في استثمارات الصندوق في التكيف مع تغير المناخ وتساعد . ومداخيلصلة زراعة األغذية وكسب القدرتهم على موا

 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع والفقر.النظم الغذائية المستدامة 

 ستثنائيةالدورة االخالل  2022يوليو/تموز  7لصندوق في ل المقبل رئيسالوفي أعقاب عملية الترشيح، سيجري تعيين 

ويتمتع بالصالحيات  في الصندوق الرئيسية رئاسيةالهيئة ال. ومجلس المحافظين هو الصندوق لمجلس محافظي األولى

  .اتالقرار التخاذالكاملة 

. وسوف يتولى الرئيس المعين الجديد مهام منصبه ة واحدةرلمقابلة للتجديد  ،يعين رئيس الصندوق لمدة أربع سنواتو

  .2022أكتوبر/تشرين األول  1في 

 :الشبكيفي موقع الصندوق تعيين الو ترشيحالمزيد من المعلومات عن إجراءات االطالع على يمكن و

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 مالحظة للمحررين:

 :رؤساء الصندوق السابقون

 . 1977عُيّن السيد عبد المحسن السديري )المملكة العربية السعودية( عام  (1)

 . 1984الديمقراطية الشعبية( عام  يةجمهورية الجزائرالعُيّن السيد إدريس الجزائري ) (2)

https://www.ifad.org/ar/web/operations/w/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://www.ifad.org/ar/web/operations/w/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://webapps.ifad.org/members/president


 .1993عُيّن السيد فوزي السلطان )دولة الكويت( عام  (3)

 . 2001عُيّن السيد لينارت بوغه )مملكة السويد( عام  (4)

 .2009عُيّن السيد كانايو نوانزي )جمهورية نيجيريا االتحادية( عام  (5)

 .2017عام )جمهورية توغو( عُيّن السيد جيلبير أنغبو  (6)

 

  :االتصال ةجه

Caroline Chaumont 

 c.chaumont@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 3496620155 39+: المحمول رقم الهاتف

 

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم لغرض الحد من الفقر، وزيادة األمن 

مليار دوالر أمريكي  23.2، قدم الصندوق 1978الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 

مليون شخص. والصندوق  518وعات استفاد منها حوالي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشر

وهي مركز األمم المتحدة  –مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، ويقع مقرها في روما 

 .لألغذية والزراعة

 

 .بنك الصورالريفية من  المحلية عمل الصندوق في المجتمعات التي توضحمجموعة كبيرة من الصور يمكن تنزيل 
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