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 الدولي للتنمية الزراعية مذكرة إعالمية عن إجراءات وطرائق تعيين رئيس الصندوق

 الخلفية -أوال

من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "يعين رئيس  6مادة ال )أ( من8البند  طبقا لما ينص عليه -1

 الرئيس الحاليأعيد تعيين وقد  .الصندوق لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى واحدة فحسب"

 األربعين لمجلس المحافظين، بتاريخو الرابعةفي الدورة لوالية ثانية السيد جيلبير أنغبو  للصندوق

 1في العام لمنظمة العمل الدولية  مديراليغادر الصندوق لتولي منصب وس .2021فبراير/شباط  17

 .2022أكتوبر/تشرين األول 

الرئيس  عندما يصبح منصب فإنه ،من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق 6من المادة  2 لبندووفقا ل -2

جب على المجلس التنفيذي أن يطلب الى مجلس المحافظين عقد ي، شاغرا أو عند حلول موعد هذا الشغور

، سينظر مجلس المحافظين في تعيين رئيس 45-د/227لقرار وعمال بااستثنائية لتعيين الرئيس.  دورة

 يوليو/تموز. 7األولى، التي ستعقد يوم الخميس،  االستثنائيةالصندوق في دورته 

 الترشيحإجراءات  -ثانيا

بعة للعملية المؤدية إلى المت   الممارسة السليمةللصندوق، وبما يتماشى مع  األساسية القانونيةوفقا للنصوص  -3

ام وصدق عليها مجلس المحافظين في ع GC 41/L.9في الوثيقة كما تم تدوينها تعيين رئيس الصندوق، 

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

األنشطة المتعلقة بإجراءات الترشيح الواجب اتباعها قبل النظر في تعيين رئيس الصندوق في الدورة  -

 :تموز/يوليولمجلس المحافظين في  االستثنائية األولى

سيرسل سكرتير الصندوق إلى جميع الدول األعضاء في الصندوق دعوة  .المرشحينلتسمية دعوة  (أ)

يُعدها منسقو  – بقائمة أسئلة لتسمية المرشحيندعوة الوسترفق  آذار/مارس 30في  لتسمية المرشحين

إلى المرشحون لمنصب رئيس الصندوق وسيُدعى  –القوائم بالتشاور مع مكتب مجلس المحافظين 

طبقة على والمالمعمول بها التالية وستشير الدعوة أيضا إلى المعايير الواسعة  .كتابة يهاإلجابة علا

األول( التي  الملحق)المرفقة بوصفها حملة لللمرشحين للرئاسة، وستوفر كذلك المبادئ التوجيهية ا

 بهدف تعزيز GC 41/L.9ذي في الوثيقة يوالتي صدق عليها المجلس التنف وضعت لجميع المرشحين

 بين المرشحين لمنصب رئيس الصندوق. ةعملية انتخابية مفتوحة، وعادلة، ومنصفة، وشفاف

 معايير تعيين رئيس الصندوق

  ؛في قضايا التنميةالمعرفة والخبرة القائمة على القيادة االستراتيجية في مهارات 

  مثبت بجميع أهداف الصندوق؛قوي التزام 

  بما في ذلك أرفع المستوياتللتأثير على صناع القرار على استقطاب التأييد االتصال وفي مهارات ،

 الوزراء ورؤساء الوكاالت اإلنمائية األخرى؛

  ؛على فريق إدارة عليا متماسك وفعال الحفاظوعلى بناء القدرة 

 خبرة في إدارة موارد مالية كبيرة. 

وكما  ،من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق 6من المادة  2لبند وفقا ل .أسماء المرشحين تسلُّم (ب)

الدورة  افتتاحوافق عليه مكتب مجلس المحافظين، تقدم جميع الترشيحات لمنصب رئيس الصندوق قبل 

https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/arabic/GC-41-L-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/GC-41-L-9.pdf
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أسماء  تسلُّمأما الموعد النهائي ل .التي يتقرر فيها تعيين رئيس الصندوق بستين يوما على األقل

 .أيار/مايو 6، الجمعةالمرشحين فهو يوم 

من اللوائح الخاصة بتسيير  6من المادة  2البند  أيضا ينص عليه طبقا لما .إرسال أسماء المرشحين (ج)

ومكتب مجلس  إلى جميع الدول األعضاء 1هاتسلُّم جرىالترشيحات التي  تُرسلأعمال الصندوق، 

يوم السبت،  في هذه الحالة أي، انعقاد دورة مجلس المحافظين من يوما على األقل 40قبل  المحافظين

 مايو/أيار. 28

، 2008عام  في استُحدثتالتي المتبعة  ةالممارسعليه تنص  طبقا لما .اجتماع مع الدول األعضاء (د)

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

ولهذه الغاية، وبالنيابة عن  .مجلس المحافظينل االستثنائية دورةالالصندوق مع المرشحين قبيل انعقاد 

ع مكتب جميع الدول األعضاء في الصندوق، يتقدم منسقو القوائم الثالث في الصندوق، بالتشاور م

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

 يونيو/حزيران. 6خالل أسبوع الصندوق 

 إجراءات التعيين -ثالثا

. ويوفر الملحق الثاني مقتطفات من النصوص يوفر هذا القسم الخلفية القانونية وتفاصيل إجراءات التعيين -4

 .األساسية للصندوق ذات الصلة بتعيين الرئيسالقانونية 

المحافظين تعيين  مجلسمن النظام الداخلي لمجلس المحافظين على أن يبحث  41المادة من  1البند نص يو -5

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

 :على ما يلي 38من المادة  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 "

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

في حال وجود مرشح واحد فقط، أن يقرر تعيين الرئيس ، يجوز لمجلس المحافظين، 41من المادة  2ووفقا للبند  -6

 .بالتزكية

عقد دورة بخذ قرار واتُّ  ، أجريت مشاورات مع أعضاء مكتب مجلس المحافظين،45-د/227لقرار ل ووفقا -7

، تكون بطاقات االقتراع الورقية هي طريقة وبذلك. شخصيبطريقة الحضور ال المحافظينمجلس لاستثنائية 

 التصويت المستخدمة لغرض تعيين الرئيس.

في  عن طريق بطاقات االقتراع الورقيةويرد وصف للطرائق ذات الصلة بإجراء التعيين باالقتراع السري  -8

 .أدناه 19إلى  9الفقرات من 

مجلس ل قبل الدورة االستثنائية األولى باألصوات المخصصة لهاسيجري إبالغ الدول األعضاء رسميا و -9

في راغبة النحث الدول األعضاء وبغية السماح إلعداد إجراءات التعيين في الوقت المناسب،  .المحافظين

 ،وجه السرعةالقيام بذلك على  تسديد مدفوعات تجديد الموارد، التي ستخصص أصوات لمساهماتها، على

 29، األربعاءمن بعد ظهر يوم )بتوقيت روما(  5الساعة  بحلولمدفوعاتها  الصندوق يتلقىبحيث 

 .حزيران/يونيو

                                                      

إجابات  الدول األعضاء في الصندوق، مع أيةسوف يتضمن اإلبالغ رسائل الترشيحات والسير الذاتية لكل مرشح التي تقدمها حكومات  1

 ة على األسئلة.مكتوب
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معي ن من أعضاء عضو في حال غياب كليهما، ن، أو ين المناوبيأو في حال غيابهم، المحافظ للمحافظين، ويمكن -10

 ولهذا الغرض، . سرية تامةالتصويت"(، اإلدالء بأصواتهم في  ي)المشار إليهم فيما يلي باسم "ممثل دووفال

فيه النظر في تعيين الرئيس.  جرياالجتماع الخاص الذي ي في حضور الحق   سوى ممثلي التصويت منحيُ ال 

لدول األعضاء التي ليس لديها تمثيل يجوز ل، مجلس المحافظينمن النظام الداخلي ل 33مادة من ال 2بند وفقا للو

ترشح، عن  أن ،مجلس المحافظينحضور الدورة االستثنائية األولى ل يتعذر عليهاقد  تيدائم في روما وال

الرسمية، أي فرد قادر على حضور االجتماع  التواصلممثل معتمد أو قناة  اتصال آخر يجريهطريق خطاب أو 

وفد دولة  عضوا فييكون  المواطن دولة أخرى، شريطة أ المندوبويجوز أن يكون هذا عضو وفد، بصفة 

 .من الدول األعضاء أخرى

 سكرتير يناديسوخالل الدورة.  التي يتعين ات باعهامحددة الجراءات اإل المحافظينرئيس مجلس  بي نيس -11

 بعد ذلك ممثلو التصويت توجهيوس. ألسمائها األبجدي اإلنجليزي بحسب الترتيبالصندوق الدول األعضاء 

عدة أو  ةاقتراع واحد بطاقةيحتوي على  مظروفا مونسل  يتسو، التصويت ألغراضمخصصة  منضدةإلى 

أربعة ممثلين  يقوم سرية االقتراع،حرصا على ضمان وإلى عدد محدد من األصوات.  كل منها يشير بطاقات

عدد  مجموعويجب أن يكون عدد معين من األصوات.  تضم أي التي بطاقات االقتراعم بتسل   على األقل

لدولة العضو لعدد األصوات التي يحق مطابقا ل جرى تسل مها بطاقات االقتراع التياألصوات المحددة على 

يرد في ، و2022 آذار/مارس 25حقوق التصويت لألعضاء في  في الملحق الثالث وتُعرض. اإلدالء بها

 فيالتصويت  وممثل يدققمن الضروري أن وحقوق تصويت األعضاء. طريقة حساب ل شرحالملحق الرابع 

االقتراع  بطاقاتالوارد في إذا لم يكن مجموع األصوات وذلك. بعد  هاووقعيأن و تسل مهااالقتراع فور  بطاقات

التصويت المسؤولين المعنيين  وممثل يُعلم، فيجب أن اإلدالء بها التي يحق للدولة العضوعدد األصوات ل مطابقا

 .هذا التناقض قبل التوقيعبفورا 

 إلتاحةستكون معد ة توجيه ممثلي التصويت إلى أكشاك التصويت، التي  يجريساالقتراع،  بطاقاتبعد توقيع  -12

 يجب علىوالصحة والسالمة.  ألنظمة واالمتثالة تامالخصوصية ال الحفاظ على على نحو يكفلالتصويت 

 بطاقة في كل خصص لهذا الغرضالم اإلطار ضمن الذي يختارونهمرشح الإلى لقب  اإلشارة التصويت يممثل

 ويجب المقدم حسب األصول. الختماالقتراع )انظر العينة المرفقة في الملحق الخامس( باستخدام  بطاقاتمن 

من  2 للبند ، وفقالصالح شخص واحد ايمثلونه التياألعضاء الدول بأصوات  ممثلي التصويت اإلدالءعلى 

صندوق االقتراع  إلى ممثلو التصويت بعد ذلك يتوجهسو .المحافظينمن النظام الداخلي لمجلس  41المادة 

 إليداع بطاقات االقتراع الخاصة بهم.

البقاء  ممثلي التصويتويرجى من  .التصويت إجراء أثناء انعقاد رسمي في حالة سيبقى مجلس المحافظينو -13

قاعة الجلسة العامة قبل دعوتهم لإلدالء بأصواتهم. وبعد اإلدالء بأصواتهم، يجوز لهم البقاء في القاعة أو  في

 نتائج باستثناء النتيجة النهائية لعملية التعيين. ةأي الجلسة الخاصةولن تعلن خارج  .مغادرتها

قائمين ثالثة  وسيتولى هذه المهمة. الغرضاالقتراع في غرفة خاصة مخصصة لهذا أصوات  عد  جري سيو -14

القائمين موظفو الصندوق  يعينهم رئيس مجلس المحافظين. وسيدعم حد من كل قائمة من القوائم الثالثاو :بالعد

ناألصوات،  عدعند اكتمال و .تحت إشراف سكرتير الصندوق، هممتمهأداء في  ةالثالث عدالب مجاميع  تدو 

 .عدالالقائمين ب جميعيوقعها  تعداد في صحيفةكل مرشح  عليها يحصلالتي  أعداد األصوات

 .بين يديه الموقعة صحيفة التعدادوتصبح الجلسة العامة  تُفتتح ما إننتائج التصويت  الرئيس علنسي -15

 .مفتوحة المجلس في جلسةلى عوإذا كانت النتائج نهائية، سيعلن الرئيس النتائج  -16

من النظام الداخلي لمجلس المحافظين، فإنه في حال عدم حصول  41المادة من  2البند عليه نص ي وطبقا لما -17

جرى اقتراع األصوات( في االقتراع األول، يُ  عدد أي مرشح على العدد الالزم من األصوات )ثلثا مجموع

 .ال يشترك فيه المرشح الذي نال أقل عدد من األصوات ثان  
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األصوات على األقل، أو يقرر عدد أحد المرشحين ثلثي مجموع ر اإلجراء المشار إليه أعاله حتى ينال ويكر   -18

من النظام الداخلي لمجلس  41المادة من  2البند المجلس وقف االقتراع ويتخذ قرارا بشأن موعد آخر )

 .(المحافظين

الرئيس المنتخب في الدورة االستثنائية لمجلس  واليةتُمدد ، 45-د/227قرار مجلس المحافظين وعمال ب -19

)أ( و)ب( من اتفاقية إنشاء الصندوق، وتكون سارية 8، البند 6المحافظين لمنصبه لمدة ستة أشهر، وفقا للمادة 

بشأن مخصصات  45-د/216ويطبق القرار  .2027مارس/آذار  31حتى  2022أكتوبر/تشرين األول  1من 

 ب.، على الرئيس المنتخ2021فبراير/شباط  17رئيس الصندوق، المصادق عليها في 
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  لحملةلالمبادئ التوجيهية 

وتتصل هذه المبادئ التوجيهية فقط بالحملة المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق. ويتمثل هدفها في تعزيز عملية انتخابية 

 مفتوحة، وعادلة، ومنصفة، وشفافة بين المرشحين لمنصب رئيس الصندوق. 

رشحين أن يقوموا ومن تاريخ اإلعالن عن الترشيحات وخالل عملية الحملة برمتها، ينبغي للدول األعضاء والم

 بالتالي: 

العمل بحسن نية واحترام متبادل نحو بعضهم البعض، مع مراعاة األهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز  (أ)

 اإلنصاف، واالنفتاح، والشفافية، والعدالة طوال عملية التعيين؛ 

 االمتناع عن:   (ب)

  حملة بطريقة غير سليمة ضد تعطيل أو إعاقة أنشطة حملة المرشحين اآلخرين، وبصفة عامة خوض

 مرشحين آخرين؛

 إصدار أي بيان شفهي أو كتابي، أو أي ادعاء آخر يمكن اعتباره افتراء أو تشهيرا؛ 

  إعطاء وعود أو التزامات )عدا تلك التي تعتبر مقبولة عموما في المفاوضات الدبلوماسية والدولية( يمكن

 ملية التعيين أو حوكمة الصندوق؛أن تقوض، أو ينظر إليها على أنها تقوض، سالمة ع

 محاولة التأثير على عملية التعيين بطريقة غير سليمة. 
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 مقتطفات من النصوص القانونية األساسية للصندوق ذات الصلة بتعيين الرئيس

 الزراعيةاألحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية 

 التنظيم واإلدارة – 6المادة 

 الموظفين  الصندوق وهيئةرئيس  - 8 البند

يعين مجلس المحافظين رئيس الصندوق بأغلبية ثلثي مجموع األصوات. ويكون تعيين الرئيس لمدة  (أ)

أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى واحدة فحسب. ولمجلس المحافظين أن ينهي خدمة رئيس 

 بأغلبية ثلثي مجموع األصوات.الصندوق 

على الرغم من تحديد مدة شغل رئيس الصندوق لمنصبه بأربع سنوات طبقا لنص الفقرة )أ( من هذا  (ب)

البند، يجوز لمجلس المحافظين، في ظروف خاصة، وبناء على توصية من المجلس التنفيذي، أن يطيل 

رة )أ( أعاله. وال تتجاوز أي إطالة للمدة مدة شغل الرئيس لمنصبه إلى ما بعد الفترة المحددة في الفق

 .على هذا النحو ستة أشهر

]...[ 

 المالية للصندوق اللوائحاألحكام ذات الصلة الواردة في 

 رئيس الصندوق – 6 البند

]...[ 

إذا حان موعد انتهاء مدة شغل الرئيس لمنصبه، وجب أن يدرج موضوع تعيين الرئيس الجديد في جدول  -2

دورة سنوية لمجلس المحافظين قبل موعد انتهاء فترة رئاسته. وإذا حدث من األسباب ما بعث أعمال آخر 

على شغور منصب الرئيس أو حلول موعد هذا الشغور وجب على المجلس التنفيذي أن يطلب إلى مجلس 

إلى المحافظين عقد جلسة خاصة لتعيين الرئيس. تق دم الدول األعضاء أسماء المرشحين لمنصب الرئيس 

سكرتير الصندوق مشفوعة ببيان سيرتهم الذاتية. وتقدم جميع الترشيحات قبل بدء الدورة التي يتقرر فيها 

خالف ذلك. ويقدم الرئيس الترشيحات في  المجلس تعيين الرئيس بستين يوما على األقل، ما لم يقرر مكتب

رة مجلس المحافظين بفترة ال تقل عن الوقت المناسب إلى جميع الدول األعضاء وإلى المكتب قبل انعقاد دو

 يوما. 40

]...[ 

 

 المحافظين لمجلس الداخلي النظام الواردة الصلة ذات األحكام

 : النصاب القانوني26المادة 

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

]...[ 

 : حقوق التصويت 33المادة 

( من 6من المادة ) ))أ3يكون لكل عضو عدد من األصوات التي تخصصها له وفقا للصيغة المبينة في البند  -1

 .االتفاقية والقرارات التي يتخذها مجلس المحافظين ين حين وحين وفقا لهذه الصيغة
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الذي عينه  لكل محافظ الحق في اإلدالء بأصوات العضو الذي يمثله، وفي حالة غياب المحافظ يجوز للمناوب -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

]...[ 

 ؛إنهاء خدمتهتعين رئيس الصندوق أو  )ج(

]...[ 

 : طريقة اتخاذ القرارات35المادة 

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

اقتراح ما بدال من التصويت عليه. ومع هذا فللمجلس اتخاذ القرارات بإجراءات التصويت بناء على طلب أي 

 محافظ.

بالعضو الذي يسحب  وات بالنداء على أسماء األعضاء حسب الترتيب الهجائي اإلنجليزي ابتداءتؤخذ األص -2

رئيس المجلس اسمه بالقرعة. وينادي على اسم كل عضو نداء األسماء فيرد ممثله "نعم" أو "ال" أو "ممتنع". 

 ويسجل صوت كل عضو اشترك في التصويت ما لم يقرر المجلس خالف ذلك.

نظام  خاللأو، إذا توافر ذلك، من  3الورقية االقتراعالسري عن طريق بطاقات  باالقتراع يجري التصويت -3

السري. ويكون لكل عضو حق التصويت والقدرة  االقتراعسرية ونزاهة  تحفظتصويت إلكتروني، بطريقة 

  .بها اإلدالءالتي يحق له  المحددة األصواتعلى التصويت، وفقا لعدد 

 الواجبة االتباع أثناء التصويت: القواعد 36المادة 

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

  .إلى أن تعلن نتيجة التصويت –بعملية التصويت 

أو بعد إعالن يجوز للمحافظين اإلدالء ببيانات قصيرة عن تعليل أصواتهم فقط، إما قبل إعالن بدء التصويت  -2

 .نتائجه

في حالة بطاقات االقتراع الورقية، يحصل كل محافظ على بطاقة اقتراع ورقية أو أكثر تشير كل منها إلى عدد محدد من األصوات،  3

( يجب أن 2( يجب أن يستلم البطاقات التي تحدد أي عدد معين من األصوات أربعة محافظين على األقل. )1التي تُوزع بحيث: )

حدد في البطاقات التي يستلمها أي محافظ مساويا لعدد األصوات التي يحق له اإلدالء بها؛ ويجوز يكون إجمالي عدد األصوات الم

لكل محافظ أن يدلي بصوته على جميع البطاقات التي يستلمها وأن يودعها في صناديق االقتراع، وستؤخذ البطاقات من الصناديق 

 م الرئيس.الذين يعينه ]القائمون بالعد[ويقوم بعدها مراجعو الفرز 

 : االنتخابات38المادة 

]...[ تجري جميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر مجلس المحافظين غير ذلك في انتخاب ال يتجاوز  -1

 .عدد المرشحين فيه عدد المناصب االنتخابية المراد شغلها

]...[ 
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 رئيس الصندوق: 41المادة 

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

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

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

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

على العدد 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 

رار بشأن موعد آخر. وعلى كل محافظ يدلي بأصوات العضو الذي يمثله، المجلس وقف االقتراع التخاذ الق

  .أن يدلي بها لصالح شخص واحد فقط
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 2022آذار /مارس 25حقوق تصويت الدول األعضاء حتى 

ويظهر الجدول أدناه توزيع حقوق  .صوتا 283.511 6عدد األصوات في مجلس المحافظين حاليا  مجموعيبلغ 

، توزع أصوات المساهمة على أساس لرابعافي الملحق  سيُشرحوكما  .2022آذار /مارس 25التصويت بتاريخ 

ويظهر الجدول أدناه  .وبالتالي فإنها تتغير مع استالم المدفوعات من الدول األعضاء 2،المساهمات المدفوعة بالفعل

 26تعديلها وفقا للمساهمات المستلمة ما بين  سيجري لكنو ،2022آذار /مارس 25حقوق التصويت النافذة بتاريخ 

النهائية ألغراض تعيين الرئيس )انظر  التصويت تحدد حقوق حين 2022يونيو/حزيران  29و 2022مارس/آذار 

 .من هذه الوثيقة( 9القسم ثالثا، الفقرة 

 

                                                      

 .ةأصوات المساهم الحق في الحصول علىاألعضاء المساهمين  تمنحالمساهمات التكميلية ال  2



الثالثالملحق    

10 

 2022مارس/آذار  25حتى  في الصندوق حقوق تصويت الدول األعضاء

 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 0.24% 15.212 أفغانستان

 0.24% 15.234 ألبانيا

 0.71% 44.533 الجزائر

 0.34% 21.069 أنغوال

 0.24% 15.212 أنتيغوا وبربودا

 0.41% 26.045 األرجنتين

 0.24% 15.241 أرمينيا

 1.10% 68.879 النمسا

 0.24% 15.319 أذربيجان

 0.24% 15.212 جزر البهاما

 0.32% 20.113 بنغالديش

 0.24% 15.216 بربادوس

 1.12% 70.081 بلجيكا

 0.24% 15.287 بليز

 0.25% 15.645 بنن

 0.24% 15.300 بوتان

 0.25% 15.786 المتعددة القومياتدولة بوليفيا 

 0.24% 15.332 البوسنة والهرسك

 0.25% 15.541 بوتسوانا

 0.81% 50.973 البرازيل

 0.25% 15.476 بوركينا فاسو

 0.24% 15.314 بوروندي

 0.24% 15.236 الرأس األخضر

 0.26% 16.539 كمبوديا

 0.27% 16.770 الكاميرون

 3.32% 208.383 كندا

 0.24% 15.220 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.24% 15.361 تشاد

 0.25% 15.525 شيلي

 2.14% 134.591 الصين

 0.25% 15.587 كولومبيا

 0.24% 15.219 جزر القمر

 0.25% 15.638 الكونغو

 0.24% 15.214 جزر كوك

 0.24% 15.212 كوستاريكا

 0.26% 16.089 كوت ديفوار

 0.24% 15.212 كرواتيا

 0.24% 15.251 كوبا

 0.24% 15.366 قبرص

 0.24% 15.288 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 0.24% 15.222 جمهورية الكونغو الديمقراطية
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 1.11% 69.781 الدانمرك

 0.24% 15.225 جيبوتي

 0.24% 15.231 دومينيكا

 0.25% 15.641 الجمهورية الدومينيكية

 0.25% 15.660 إكوادور

 0.41% 25.597 مصر

 0.24% 15.393 السلفادور

 0.24% 15.212 غينيا االستوائية

 0.24% 15.261 إريتريا

 0.24% 15.212 إستونيا

 0.24% 15.334 إسواتيني 

 0.24% 15.347 إثيوبيا

 0.24% 15.357 فيجي

 1.42% 89.400 فنلندا

 2.80% 175.719 فرنسا

 0.26% 16.568 غابون

 0.24% 15.312 غامبيا

 0.24% 15.223 جورجيا

 4.33% 272.329 ألمانيا

 0.30% 18.693 غانا

 0.27% 16.754 اليونان

 0.24% 15.239 غرينادا

 0.25% 15.807 غواتيماال

 0.25% 15.444 غينيا

 0.24% 15.222 غينيا بيساو

 0.26% 16.649 غيانا

 0.24% 15.282 هايتي

 0.25% 15.503 هندوراس

 0.24% 15.248 هنغاريا

 0.24% 15.343 آيسلندا

 1.71% 107.468 الهند

 0.71% 44.653 إندونيسيا

 0.32% 20.029 جمهورية إيران اإلسالمية

 0.34% 21.214 العراق

 0.52% 32.682 آيرلندا

 0.24% 15.389 إ سرائيل

 4.01% 252.130 إيطاليا

 0.24% 15.329 جامايكا

 3.94% 247.678 اليابان

 0.25% 15.734 األردن

 0.24% 15.248 كازاخستان

 0.27% 17.246 كينيا

 0.24% 15.222 كيريباس
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 2.03% 127.495 الكويت

 0.24% 15.212 قيرغيزستان

 0.25% 15.488 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 0.24% 15.389 لبنان

 0.25% 15.626 ليسوتو

 0.24% 15.257 ليبريا

 0.50% 31.575 ليبيا

 0.34% 21.601 لكسمبرغ

 0.25% 15.604 مدغشقر

 0.24% 15.369 مالوي

 0.25% 15.644 ماليزيا

 0.24% 15.307 ملديف

 0.25% 15.760 مالي

 0.24% 15.232 مالطة

 0.24% 15.212 جزر مارشال

 0.24% 15.280 موريتانيا

 0.24% 15.317 موريشيوس

 0.54% 34.054 المكسيك

 0.24% 15.213 واليات ميكرونيزيا الموحدة

 0.24% 15.288 منغوليا

 0.24% 15.225 الجبل األسود

 0.30% 18.929 المغرب

 0.25% 15.450 موزامبيق

 0.24% 15.305 ميانمار

 0.24% 15.345 ناميبيا

 0.24% 15.212 ناورو

 0.25% 15.447 نيبال

 3.83% 240.951 هولندا

 0.37% 23.556 نيوزيلندا

 0.25% 15.433 نيكاراغوا

 0.25% 15.613 النيجر

 0.98% 61.729 نيجيريا

 0.24% 15.212 نيوي

 0.24% 15.212 مقدونيا الشمالية

 2.34% 147.063 النرويج

 0.24% 15.335 عمان

 0.50% 31.691 باكستان

 0.24% 15.212 باالو

 0.24% 15.366 بنما

 0.24% 15.271 بابوا غينيا الجديدة

 0.25% 15.845 باراغواي

 0.26% 16.061 بيرو

 0.26% 16.437 الفلبين
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 0.24% 15.212 بولندا

 0.27% 16.765 البرتغال

 0.46% 29.130 قطر

 0.50% 31.500 جمهورية كوريا

 0.24% 15.260 جمهورية مولدوفا

 0.24% 15.388 رومانيا

 0.36% 22.588 االتحاد الروسي

 0.25% 15.473 رواندا

 0.24% 15.219 سانت كيتس ونيفس

 0.24% 15.220 سانت لوسيا

 0.24% 15.212 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.24% 15.239 ساموا

 0.24% 15.233 سان تومي وبرينسيبي

 2.92% 183.657 المملكة العربية السعودية

 0.25% 15.575 السنغال

 0.24% 15.283 سيشيل

 0.24% 15.354 سيراليون

 0.24% 15.215 جزر سليمان

 0.24% 15.215 الصومال

 0.25% 15.903 جنوب أفريقيا

 0.24% 15.216 جنوب السودان

 0.81% 50.637 إسبانيا

 0.31% 19.353 سري النكا

 0.25% 15.838 السودان

 0.24% 15.212 سورينام

 4.30% 270.093 السويد

 1.90% 119.541 سويسرا

 0.25% 15.769 السوريةالجمهورية العرية 

 0.24% 15.215 طاجيكستان

 0.25% 15.958 تايلند

 0.24% 15.251 ليشتي-تيمور

 0.24% 15.307 توغو

 0.24% 15.289 تونغا

 0.24% 15.212 ترينيداد وتوباغو

 0.28% 17.536 تونس

 0.41% 25.560 تركيا

 0.24% 15.212 توفالو

 0.25% 15.877 أوغندا

 0.60% 37.435 العربية المتحدةاإلمارات 

 3.40% 213.345 المملكة المتحدة

 0.25% 15.637 جمهورية تنزانيا المتحدة

 6.19% 389.235 الواليات المتحدة

 0.25% 15.613 أوروغواي
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 النسبة المئوية للمجموع مجموع األصوات البلد

 0.24% 15.288 أوزبكستان

 0.24% 15.212 فانواتو

 1.34% 83.902 جمهورية فنزويال البوليفارية

 0.26% 16.611 فييت نام

 0.27% 16.771 اليمن

 0.25% 15.535 زامبيا

 0.26% 16.441 زمبابوي

 100.00%  283.511 6 المجموع الكلي

 أي اختالف في المجاميع إلى التقريب.ويعزى 
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 حقوق تصويت الدول األعضاء في مجلس المحافظين

الصندوق المعنونة "التصويت في مجلس المحافظين" على ما  )أ(، من اتفاقية إنشاء3، 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 1ثمانمائة )تتألف مما مجموعه ألف و 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(

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

( 4من المادة ) 4، و3، و2، والمقدمة من األعضاء وفقا للبنود 1995يناير/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"
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INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT 

 

 

XXX 

Votes 

 

 

 

 

 

XXX 

Votes 

 

Governing Council 

 

This ballot is for use within the Governing Council during 

secret balloting. Please indicate the surname of the 

participating candidate of your choice in the box above. 

After completion, this ballot should be placed in the ballot 

box. Ballots indicating more than one candidate or a 

candidate not participating will be considered null and 

void. 

 

Bulletin pour les scrutins secrets du Conseil des 

gouverneurs. Prière d’inscrire le nom du candidat de votre 

choix dans la case ci-dessus. Ensuite, déposer le bulletin 

dans l’urne prévue. Les bulletins sur lesquels figureront 

plus d’un nom ou celui d’un candidat ne faisant pas partie 

de la liste officielle seront considérés nuls. 

 

Esta papeleta se utilizará para la votación secreta que 

celebrará el Consejo de Gobernadores. Sírvase indicar el 

apellido del candidato de su elección en el recuadro que 

figura más arriba. Una vez rellenada, la papeleta se 

depositará en la urna instalada al efecto. Las papeletas en 

las que se indiquen varios candidatos, o un candidato que 

no participa, se considerarán nulas. 

ستتتتتتتخدم هذه البطاقة في عمليات االقتراع الستتتتتتري في مجلس تُ 

العائلي للمرشتتح المشتتارك الذي  اللقبيرجى كتابة والمحافظين. 

نه ضتتتتتتمن اإلطار  هاء، ينبغي  .أعاله الواردتختارو عد االنت وب

ات التي البطاقة في صتتندوق االقتراع. وتعتبر البطاق هذه وضتتع

مرشتح غير مشتارك استم تتضتمن أكثر من استم مرشتح واحد أو 

 باطلة والغية.

 


