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ّستعي ّ ّالصندوق ّفي ّاألعضاء ّالدول ّالرئيسّن ّفي 2022ّّتموز/يوليومنظمة ّلما. ّإنشاءّّووفقا ّاتفاقية تنصّعليه

وقدّأعيدّّ."ةّأخرىّواحدةّفحسبلمدرئيسّالصندوقّلمدةّأربعّسنواتّويجوزّإعادةّتعيينهّّيكونّتعيين"1ّ،الصندوق

ّفيّواألربعينّلمجلسّالمحافظينّلواليةّثانيةّفيّالدورةّالرابعةّجيلبيرّأنغبوالسيدّالرئيسّالحاليّللصندوقّّتعيين

أكتوبر/تشرين1ّّالعملّالدوليةّفيّمنظمةّمديرّعامّ يغادرّالصندوقّليتولىّمنصبّوسوف،2021ّفبراير/شباط17ّّ

يصبحّمنصبّالرئيسّشاغراّعندماّفإنهّّ،اللوائحّالخاصةّبتسييرّأعمالّالصندوقمن2ّّ-6ّللبندووفقاّّ.2022األولّ

ّاستثنائيةّدورةلىّمجلسّالمحافظينّعقدّإجبّعلىّالمجلسّالتنفيذيّأنّيطلبّأوّعندّحلولّموعدّهذاّالشغور،ّو

التيّّاالستثنائيةّاألولىّدورتهسّالصندوقّفيّيئلذلك،ّسينظرّمجلسّالمحافظينّفيّتعيينّرتبعاّ.ّولتعيينّالرئيس

ّ.2022يوليو/تموز7ّّنعقدّيومّالخميسّت

علىّاألقل.ّوفيّحالةّوجودّمرشحّرئيسّالصندوقّبأغلبيةّثلثيّإجماليّعددّاألصوات2ّّنّمجلسّالمحافظينيعي ّو

ّبالتزكية.واحدّفقط،ّيجوزّللمجلسّتعيينّالرئيسّ

ّالتعيين؟ّعمليةّعنّالمسؤولّهوّمن -1

ّ؟ومسؤولياتهّالصندوقّرئيسّواجباتّهيّما -2

ّ؟ةالحملّتمّعمليةتّكيف -3

ىّكيف -4 ّن؟المرشحوّيُسم 

ّ؟امرشحّتسميّأنّعضوّدولةّةأليّيمكنّهل -5

ّأخرى؟ّأعضاءّدولّمنّمرشحينّتسميّأنّاألعضاءّللدولّيمكنّهل -6

ّمرشحيها؟ّبتسميةّاألعضاءّالدولّتتقدمّكيف -7

ّ ؟التسميةّعمليةّخاللّالترشيحاتّنزاهةّتُضمنّكيف -8

 التعيين؟ّعمليةّفيّالصندوقّموظفيّدورّهوّما -9

ّهلّيمكنّترشيحّموظفّمنّالصندوق؟ -10

ّالترشيحات؟ّتُعلَنّمتى -11

ّوالعمليةّالمحافظينّلمجلسّاالستثنائيةّاألولىّالدورةّسيرّعلىّوتطورها19ّ-كوفيدّجائحةّستؤثرّكيف -12

ّالرئيس؟ّبتعيينّالمتعلقة

ّللرئيس؟ّيصوتّمن -13

ّواحد؟ّلمرشحّأصواتهاّجميعّالعضوّالدولةّتعطيّأنّيجبّهل -14

ّالصندوق؟ّرئيسّبتعيينّالمتعلقّالقرارّيُتخذّكيف -15

ّمنصبه؟ّمهامّالمنتخبّالرئيسّيتسلمّمتى -16

ّ

                                                        
ّّمنّاتفاقيةّإنشاءّالصندوق.6ّمنّالمادة8ّّّالبند1ّ
(ّبلدا177ّمجلسّالمحافظينّهوّأعلىّهيئةّرئاسيةّالتخاذّالقراراتّفيّالصندوق.ّويتكونّمنّجميعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّ)حاليا2ّّ

ّ.األعضاءّالرسميونهّممثلوّالدولّويجتمعّمرةّكلّعام.ّويحضرّاجتماعات

 تعيين رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  المتكررةاألسئلة 
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 من هو المسؤول عن عملية التعيين؟ - 1السؤال 

لجميعّالدولّيكونّأنّّضمانهذهّالعمليةّّوتشمليضمنّنزاهتها.ّوّرّمكتبّسكرتيرّالصندوقّالعمليةييدّ-ّاإلجابة

ُّّوشفافةّشاملةضاءّوصولّمتساٍوّلمعلوماتّاألع منّّشاركةجرىّعمليةّالتعيينّبمتتعلقّبهذهّالعملية.ّوت

ّ.تعاونّوثيقّمعهبوّ،مكتبّالمستشارّالعام

ّفيهامّادور3ّالقوائمّومكتبّمجلسّالمحافظينّومنسقّويؤدي ّمنّخاللّتوفيرّالتوجيهّّا العمليةّبأسرها

،ّوتنظيمّاجتماعاتّللمرشحينّمعّالدولّومعالجةّمسائلّأخرىّعندّاالقتضاءةّعلىّاإلطارّالزمنيّوالموافق

المحافظينّّسواإلشرافّعلىّعمليةّالتصويتّوالتأكدّمنّصحتهاّخاللّدورةّمجلّ،األعضاءّفيّالصندوق

ّيعينهمّرئيسّمجلسّالمحافظين.4ّتاألصواّبعد ّمنّخاللّأشخاصّيقومونّ

 ؟ومسؤولياته رئيس الصندوق ما هي واجبات - 2لسؤال ا

األساسيةّللصندوق،ّبماّفيّالقانونيةّّنصوصبشكلّرئيسيّفيّالومسؤولياتهّرئيسّالصندوقّّتردّواجباتّ-ّاإلجابة

ّ ّعلى ّالمتاحة ّالتالية ّوالوثائق ّللصندوق، ّالمالية ّوالالئحة ّالصندوق، ّإنشاء ّاتفاقية ّالشبكيّالموقعذلك

 :للصندوق

 بتسييرّأعمالّالصندوق؛ّاللوائحّالخاصة 

 ّّ؛ومعاييرهالمقدمّمنّالصندوقّسياساتّالتمويل

 ّالنظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين؛

 ّّالنظامّالداخليّللمجلسّالتنفيذي؛

 كتيبّالصندوقّبشأنّاإلبالغّالماليّومراجعةّالحساباتّللمشروعاتّالتيّيمولهاّالصندوق. 

 عملية الحملة؟ تتمكيف  -3السؤال 

ينبغيّأنّّ،GC 41/L.9وفقاّللمبادئّالتوجيهيةّللحملة،ّالتيّوافقّعليهاّمجلسّالمحافظينّفيّالوثيقةّ – اإلجابة

ّ ّالحملة ّإلىتشجع ّبينّّالمؤدية ّوشفافة ّومنصفة ّوعادلة ّمفتوحة ّانتخابية ّعملية ّالصندوق ّرئيس تعيين

 منصبّرئيسّالصندوق.لّيتنافسونّالذينالمرشحينّ

ومنّتاريخّاإلعالنّعنّالترشيحاتّوخاللّعمليةّالحملةّبرمتها،ّينبغيّللدولّاألعضاءّوالمرشحينّأنّ

ّيقومواّبالتالي:ّ

                                                        
ّعدمّعنّبنفسهاّتعلنّوالتيّالصندوق،ّمواردّفيّمةالمساهّ ّاألعضاءّالدول)ّفّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّكماّيلي:ّالقائمةّألفتصن 3ّّ

ّالتنميةوّالتعاونّمنظمةّتعريفاتّبموجبّالرسميةّاإلنمائيةّالمساعدةّعلىّصولللحّمؤهلةوغيرّالّوخدماته،ّالصندوقّتمويلّلتلقيّأهليتها

ّوبعضهاّالصندوق؛ّمواردّفيّمةوالمساهّ (ّاألوبك)ّللنفطّالمصدرةّالبلدانّمنظمةّفيّاألعضاءّالدول)ّالقائمةّباءوّ؛(االقتصاديّالميدانّفي

ّتعلنّلمّوالتي"ّالناميةّالبلدان"ّتندرجّفيّفئةّالتيّاألعضاءّالدول)ّوالقائمةّجيمّ؛(وخدماتهّالصندوقّتمويلّلتلقيّأيضاّمؤهالّيكونّقد

القائمةّجيمّّتُقسم.ّو(الصندوقّمواردّفيّمساهماّأيضاّمنهاّالعديدّيكونّأنّويمكنّوخدماته،ّالصندوقّتمويلّلتلقيّأهليتهاّعدمّعنّبنفسها

ّوالمحيط2ّّ-والقائمةّالفرعيةّجيمّ؛)البلدانّفيّأفريقيا(1ّ-القائمةّالفرعيةّجيمّ:وهيّ،إلىّثالثّقوائمّفرعية ّوآسيا )البلدانّفيّأوروبا

ّوي3ُّّ-والقائمةّالفرعيةّجيمّ؛الهادي( ّالالتينيةّوالكاريبي(. ّمنسقوّالقوائمّ)ّتبرع)البلدانّفيّأمريكا فيّذلكّالمنسقونّالمشاركونّإنّبما

منّخاللّالتنسيقّتعزيزّتشغيلّالصندوقّساسيةّهيّأوجدوا(ّاألشخاصّالمرجعيينّللدولّاألعضاءّلالتصالّبإدارةّالصندوقّألغراضّ

الصندوقّّ،واتخاذّالقراراتّفيهاّوتيسيرّعملّالمجلسّالتنفيذيّوغيرهّمنّالهيئاتّالرئاسيةّ،فافيةّوالفعاليةوالش وتحسينّالتواصلّبينّإدارّة

ّوتعزيزّالمشاورات.ّ،المجلسو
ّاألصواتّاألشخاصّالذينّيقومونّبعد ّنّرئيسّمجلسّالمحافظينّيعي 4ّّ ّللممارسةّالسابقة، ّوتبعا ّالمحافظينّثالثةّمجلسعي نّرئيسّسيُّ.

فيّّلّعمليةّالتصويتستكمتُّأنّّاومّ.(جيمالقائمةّباءّوالقائمةّالقائمةّألفّوقائمةّ)واحدّمنّكلّّ،نّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقعممثلينّ

تحتّّالصندوقّويدعمهمّفيّهذهّالمهمةّموظفوّ.األصواتّيغدوّهؤالءّاألشخاصّمسؤولينّعنّعد ّأثناءّدورةّمجلسّالمحافظينّحتىّ

كلّمرشحّمنّالمرشحينّفيّصحيفةّّيإجماليّاألصواتّالتيّحظّدَخلحتىّيُّّاألصواتّستكملّعد ّأنّيُّّاإشرافّسكرتيرّالصندوق.ّوم بهّا

ّيُصدرّآلي،ّتصويتّنظامّاستخدامّحالةّفيوّهاّإلىّرئيسّمجلسّالمحافظين.نرفعويهاّكلّمنّهؤالءّاألشخاصّالثالثةّوعليّتعدادّيوقع

ّ.ويؤكدهاّالقائمونّبالعد ّّمنهاّيتحققّالتيّالتعدادّصحيفةّفيّوتُعرضّالنظامّالمجاميع

https://www.ifad.org/ar/legal-documents
https://www.ifad.org/ar/legal-documents
https://www.ifad.org/ar/legal-documents
https://www.ifad.org/ar/legal-documents
https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/arabic/GC-41-L-9.pdf
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معّمراعاةّاألهدافّالمشتركةّالمتمثلةّفيّتعزيزّ (أ) العملّبحسنّنيةّواحترامّمتبادلّنحوّبعضهمّالبعضّ،

 اإلنصاف،ّواالنفتاح،ّوالشفافية،ّوالعدالةّطوالّعمليةّالتعيين؛ّ

 االمتناعّعن:ّّ (ب)

 ّتعطيلّأوّإعاقةّأنشطةّحملةّالمرشحينّاآلخرين،ّوبصفةّعامةّخوضّحملةّبطريقةّغيرّسليمة

 ينّآخرين؛ضدّمرشح

 إصدارّأيّبيانّشفهيّأوّكتابي،ّأوّأيّادعاءّآخرّيمكنّاعتبارهّافتراءّأوّتشهيرا؛ 

 ّ)إعطاءّوعودّأوّالتزاماتّ)عداّتلكّالتيّتعتبرّمقبولةّعموماّفيّالمفاوضاتّالدبلوماسيةّوالدولية

 ؛يمكنّأنّتقوض،ّأوّينظرّإليهاّعلىّأنهاّتقوض،ّسالمةّعمليةّالتعيينّأوّحوكمةّالصندوق

 محاولةّالتأثيرّعلىّعمليةّالتعيينّبطريقةّغيرّسليمة. 

 ؟نوالمرشح يُسّمىكيف  -4 السؤال

الممارسةّتسييرّأعمالّالصندوقّوتقريرّمكتبّمجلسّالمحافظينّبشأنّاستعراضّالخاصةّبوفقاّللوائحّّ-ّاإلجابة

ّالتيّوافقّعليهاّمجلسّالمحافظينّفيّ(،GC 41/L.9)قّالمؤديةّإلىّتعيينّرئيسّالصندوّالمتبعةّللعملية

ّكونيإلىّمحافظيّجميعّالدولّاألعضاء.ّوّلتسميةّالمرشحينّدعوةالّالصندوقّسكرتير،ّيرسل2018ّّعام

نّوالمرشحوّ،المحافظينمعّمكتبّمجلسّّبالتشاورمنسقوّالقوائمّهّاعد ّيّ-بقائمةّمنّاألسئلةّّامصحوبّالطلب

الترشيحاتّإلىّسكرتيرّبعدّذلكّتقدمّالدولّاألعضاءّوإذاّرغبواّفيّذلك.ّّكتابةعليهاّمدعوونّلإلجابةّ

الترشيحات.ّبّمالتقدطلبّّالواردةّفيعلىّاألسئلةّّإجاباتهموللمرشحينّذاتيةّالسيرةّالالصندوق،ّمشفوعةّب

يوماّعلىّاألقلّمن60ّّخالفّذلك،ّيجبّتقديمّجميعّالترشيحاتّقبلّالمحافظينّماّلمّيقررّمكتبّمجلسّو

ّ.الصندوقّافتتاحّالدورةّالتيّسيتقررّفيهاّتعيينّرئيس

 ؟دولة عضو أن تسمي مرشحا ةهل يمكن ألي - 5السؤال 

 .لهذاّالمنصبّمرشحانعم،ّيحقّأليّدولةّعضوّأنّتسميّ -اإلجابة 

 هل يمكن للدول األعضاء أن تسمي مرشحين من دول أعضاء أخرى؟ - 6السؤال 

ّرئيسالمنصبّلعضاءّأنّترسلّترشيحاتهاّوفقاّللوائحّالخاصةّبتسييرّأعمالّالصندوق،ّيجوزّللدولّاألّ-ّاإلجابة

فرضّأنّيكونّمرشحوّالدولّاألعضاءّمنّمواطنيهاّائحّماّيالصندوق.ّوالّيوجدّفيّهذهّاللوّسكرتيرّإلى

ّحصرا.

 كيف تتقدم الدول األعضاء بتسمية مرشحيها؟ - 7السؤال 

إلىّسكرتيرّالصندوقّالمعتمدةّاالتصالّّقنواتّأوّالمعتمدينّممنّخاللّممثليهيقدمّاألعضاءّالترشيحاتّّ–ّاإلجابة

 .elections@ifad.orgباستخدامّالبريدّاإللكترونيّالتالي:ّ

ُ كيف  - 8السؤال   ؟ التعيينن نزاهة الترشيحات خالل عملية ضمت

نفذّاإلجراءاتّويّ،بجميعّالترشيحاتّالرسميةّالجهةّالوحيدةّالتيّستحتفظمكتبّسكرتيرّالصندوقّهوّ –اإلجابة 

ّالترشيحاتّوحمايةّسريتها.ّلتأكدّمنالمطلوبةّل

 ما هو دور موظفي الصندوق في عملية التعيين؟ - 9السؤال 

تعلقّباإلفصاحّعنّالمعلوماتّالسرية،ّويتوجبّعليهمّفيماّيسلوكّاليلتزمّجميعّموظفيّالصندوقّبمدونةّ –اإلجابة 

ويجبّأنّّ.ةيفيّاألنشطةّالسياسّمشاركةالواألطرافّالخارجيةّالعالقاتّمعّالخاصةّبّاألحكامبااللتزامّ

عنّآرائهمّبشأنّعلناّفيماّيتعلقّبجميعّالمرشحينّلرئاسةّالصندوق،ّوأالّيعبرواّّحياديتصرفّالموظفونّب

ّو ّمرشح، ّأأي ّالمحافظين، ّمجلس ّمكتب ّلتوصية ّواستجابة ّترشيح. ّأي ّدعم ّعلى ّيعملوا ّال فيّأُجري

ّلموظفينّبشأنّالسلوكّالمتوقعإلىّاالسلوكّفيّالصندوقّلتقديمّالمشورةّّمدونةلّتنقيح2020ّسبتمبر/أيلولّ

https://webapps.ifad.org/members/gc/41/docs/arabic/GC-41-L-9.pdf
mailto:elections@ifad.org


4 

 

يتعلقّبعمليةّالتعيينّ،م واضحانهمّفيمّا نصّا ُّبّيفيدّوتضمينهّا الموظفّللمرشحّست حالةّصريحةّّعَدأنّمساعدّة

اتّأثناءّعلىّالموظفينّااللتزامّبالحيادّفيّجميعّاألوق"ّالسلوكّعلىّماّيلي:ّتنصّمدونةولسوءّالسلوك.ّ

مساعدةّمباشرةّأوّغيرّمباشرةّفيماّيتعلقّبالترشحّ)المفترضّأوّالفعلي(ّّةتقديمّأيّواتجنبيأداءّواجباتهم،ّو

وقدّّ."[...[لرئاسةّالصندوق.ّوقدّيؤديّعدمّاالمتثالّلهذهّااللتزاماتّإلىّفرضّتدابيرّتصحيحيةّأوّتأديبيةّ

ّ ّإلىّاتخاذ ّاألحكام ّاالمتثالّلهذه ّّتدابيريؤديّعدم ّوتصحيحية ّلما ّوفقا ّيتأديبية، المواردّّإطارنصّعليه

 .القابلّللتطبيقّالبشرية

مدونةّلووفقاّّ.تحتّإشرافّسكرتيرّالصندوقّعمليةّالتعيينّويشاركّموظفونّمختارونّمنّالصندوقّفي

مثالّ)ّالتعيينعمليةّفيّالسريةّّجوانبعلىّالّسيطلعونجميعّالموظفينّالذينّّعتبريُّّ،الصندوقفيّّسلوكال

ّنّعنّضمانّعدمّاإلفصاحّعنّهذهّالمعلومات.يمسؤولّ(أسمائهمهويةّالمرشحينّقبيلّاإلعالنّالرسميّعنّ

ّةفرقأفيّالعمليةّعنّطريقّالمشاركةّمباشرّفيّّمختارونّمنّالصندوقّبشكلّونموظفّويمكنّأنّيشارك

نونّلتقديمّسيعي ّّأوو/ّعمليةّالتصويتلالضروريةّالترتيباتّاللوجستيةّواإلداريةّّمحددةّمسؤولةّعنّعمل

صواتّاألّتعدادلإلشرافّعلىّعمليةّّمجلسّالمحافظينّيعينهمّرئيسّنالذيّاألصواتّعد ّالقائمينّبالدعمّإلىّ

ّوسيتخذّمكتبّسكرتيرّالصندوقّاإلجراءاتّالالزمةّإلنشاءّّجوالتمنّّجولةخاللّكلّ هّهذالتصويت.

 .ةفرقاأل

 ؟هل يمكن ترشيح موظف من الصندوق – 10السؤال 

مجرد بّمرتبالموظفّأنّيأخذّإجازةّبدونّتوقعّمنّ،ّيُّالصندوقرشحت دولة عضو موظفا من  لحا يف –اإلجابة 

ذلك هو  والهدف منالرئيس.  المحافظيندولة عضو، إلى أن يعين مجلس  من قبل تأكيدا بأنه سيرشح تلقيه

ه. ترشيح ترويج عنمؤسسة للالفضلى لمصلحة لضمان أن يفصل المرشح بوضوح دوره كموظف يعمل 

، وبصفة أعم، ال يجوز للمرشحين أن ما وينبغي أال تستخدم موارد الصندوق في تعزيز ترشيح مرشح

ترشيحهم. وباإلضافة إلى ذلك، يوصي المكتب  رويجكموظفين لت مركزهم استغالليستغلوا أو يحاولوا 

ّ.االستقالة من الصندوق إذا لم يفز بالرئاسةمرشح داخلي من  بأال يطلبأيضا 

 الترشيحات؟ تُعلَنمتى  - 11السؤال 

يوماّعلىّاألقلّمنّدورة40ّّقبلّمجلسّالمحافظينّمكتبّويجبّإرسالّالترشيحاتّإلىّجميعّاألعضاءّ –اإلجابة 

ّفيّتعيينّرئيسّالصندوق.ّيُنَظرّخاللهاالتيّسالمحافظينّمجلسّ

لمجلس المحافظين  األولىاالستثنائية على سير الدورة  وتطورها 19-يف ستؤثر جائحة كوفيدك - 12السؤال 

 والعملية المتعلقة بتعيين الرئيس؟

،ّستنعقدّالدورةّاالستثنائيةّحضوريا،45ّ-د/227ّعمالّبماّوافقّعليهّمجلسّالمحافظينّعندّاعتمادهّالقرارّ–اإلجابة 

ّ ّقيود ّكانت ّكوفيدإذا ّبذلك19ّ-جائحة ّوتسمح ّمجلسّ. ّمكتب ّفي ّاآلخرين ّاألعضاء ّمع ّالتشاور بعد

،ّقررّرئيسّوآثارهاّالمحتملة19ّ-المحافظينّومعّالرئيس،ّوإيالءّاالعتبارّالواجبّلتطورّجائحةّكوفيد

ّ ّفيّرومامجلسّالمحافظينّّدورةالمكتبّعقد ّوّ.حضوريا 1ّّينصّالبند ّالداخلي41ّّمنّالمادة للنظام

وتبعاّ.ّخاصةجلسةّّالصندوقّفييينّرئيسّلمجلسّالمحافظينّعلىّأنّمجلسّالمحافظينّينظرّفيّتع

التصويتّعنّالدولةّّميحقّلهّنالذيّينالممثلّيُختارّمندولةّعضو،ّّلذلك،ّيُسَمحّلممثلّواحدّفقطّعنّكل

ّيمث ل ّالتي ّونالعضو ّبالبند ّوعمال ّالخاصة. ّالجلسة ّبحضور 2ّّها، ّالمادة ّالداخليّلمجلس33ّّمن للنظام

يّروماّوالتيّقدّتجدّصعوبةّفيّحضورّيجوزّللدولّاألعضاءّالتيّليسّلديهاّتمثيلّدائمّفالمحافظين،ّ

ينّأنّتسمي،ّبموجبّكتابّأوّوسيلةّاتصالّأخرىّصادرةّعنّالدورةّاالستثنائيةّاألولىّلمجلسّالمحافظ

عضواّّبصفتهّىّالحضورّإلىّمكانّالجلسةأيّشخصّقادرّعلّالرسمية،ّممثلّمعتمدّأوّعنّقناةّاالتصال

د،ّبماّفيّذلكّمواطنّدولةّأخرى،ّشرطّأالّيكونّالشخصّالمنتدبّجزءاّمنّوفدّدولةّعضوّالوفّفي

مكانّالتصويتّالتقيدّبإجراءاتّالصحةّوالسالمةّالمتبعةّفيّتجهيزّقاعةّالجلسةّوراعىّفيّوسيُّأخرى.ّ
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ّال ّفي ّالمشاركين ّاالحتياطاتّللحفاظّعلىّصحة ّجميع ّوستت خذ ّالجلسة، ّانعقاد ّفترة ّخالل جلسةّروما

ّوسالمتهم.

 من يصوت للرئيس؟ - 13السؤال 

ت،ّوتدليّكلّدولةّمنّالدولّاألعضاءّبعددّاألصواتّ -اإلجابة  يحقّلجميعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّأنّتصو 

المخصصةّلهاّمنّأصواتّالعضويةّو/أوّأصواتّالمساهمة.ّوتحد ثّالمعلوماتّالخاصةّبحقوقّتصويتّ

ّ ّمنتظمة ّبصورة ّاألعضاء ّاإلنترنتالدول ّشبكة ّعلى ّالمفتوح ّالصندوق ّموقع ّ:على

https://www.ifad.org/ar/governanceّّفي ّاألعضاء ّللدول ّالمفتوحة ّالتفاعلية ّالمنصة ّوعلى ،

ّ.d.org/membershttps://webapps.ifaالصندوق:ّ

علوماتّعنّحقوقّتصويتّالدولّاألعضاءّفيّالصندوق،ّبماّفيّذلكّتحديثّعلىّالمحافظينّمّعوستوزّ 

لمجلسّالمحافظين.ّوبهذاّالخصوص،ّوللسماحّبإعدادّّقبلّالدورةّاالستثنائيةّاألولىلألصواتّالمخصصة،ّ

تسديدّمدفوعاتّالتكرمّبإجراءاتّالتعيينّفيّالوقتّالمحددّلها،ّيرجىّمنّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّ

ّ(توقيتّروماب)005ّ.علىّأساسهاّفيّموعدّأقصاهّالساعةّّالمساهمةأصواتّّتُخص صالتيّّتجديدّالموارد

ّ.2022ّحزيران/يونيو29ّّاألربعاءيومّّبعدّظهر

 هل يجب أن تعطي الدولة العضو جميع أصواتها لمرشح واحد؟ - 14 السؤال

ّمعي نّمنّالوفدكلّمنهما،ّعضوّّالمناوب،ّأوّفيّحالةّغيابّالمحافظّ،ّأوّفيّحالةّغيابهظنعم.ّيدليّالمحاف –اإلجابة 

ّ،ّوفقافقطّهّلصالحّشخصّواحدالذيّيمثلّ"(،ّبأصواتّالعضوتيصوتالّممثلفيماّيليّباسمّ"ّ)المشارّإليه

ّ.منّالنظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين41ّلمادةّمنّا2ّللبندّ

 كيف يُتخذ القرار المتعلق بتعيين رئيس الصندوق؟ - 15 السؤال

النظامّالداخليّّمن41ّالمادةّو38ّمنّالمادة1ّّوالبند35ّّمنّالمادة3ّّللبندّرئيسّالصندوقّوفقاّّنتخبيُّ –اإلجابة 

 5لمجلسّالمحافظين.

 باالقتراع السري (1)

ونظراّإلىّانعقادّالدورةّاالستثنائيةّحضورياّوعمالّبقرارّمجلسّيتمّالتصويتّباالقتراعّالسري.ّ

ّوسيُجرىّ.طريقةّالتصويتّالتيّستُعتمدّفيّتعيينّالرئيسّهيّبطاقاتّاالقتراعّالورقيةّالمحافظين،

منّكلّّواحدّ،بالعد ّأشخاصّقائمينّالتصويتّبطريقةّتحميّنزاهةّالعمليةّوسريتها.ّويتولىّثالثةّ

ّاألصوات.ّمسؤوليةّاإلشرافّعلىّالعمليةّوعد ّّ،المحافظينرئيسّمجلسّّمقائمةّويعينه

                                                        
ّإذاّأو،ّالورقية*ّاالقتراعّبطاقاتّعنّطريقّالسريّباالقتراعّالتصويتّيجري"ّ:3طريقة اتخاذ القرارات، الفقرة الفرعية  - 35المادة  5

ّعلىّوالقدرةّالتصويتّحقّعضوّلكلّويكون.ّالسريّاالقتراعّونزاهةّسريةّتحفظّبطريقةّ،إلكترونيّتصويتّنظامّخاللّمنّذلك،ّتوافر

ّ.بهاّاإلدالءّلهّيحقّالتيّالمحددةّاألصواتّلعددّوفقاّالتصويت،

ّاألصوات،ّمنّمحددّعددّإلىّمنهاّكلّتشيرّأكثرّأوّورقيةّاقتراعّبطاقةّعلىّمحافظّكلّيحصلّالورقية،ّاالقتراعّبطاقاتّحالةّفي*ّ

ّيكونّيجبّأنّ(2)ّ؛األقلّعلىّمحافظينّأربعةّاألصواتّمنّمعينّعددّأيّتحددّالتيّالبطاقاتّيستلمّأنّيجب(1ّ:ّ)بحيثّتُوزعّالتي

ّمحافظّلكلّويجوزّبها؛ّاإلدالءّلهّيحقّالتيّاألصواتّلعددّمساوياّمحافظّأيّيستلمهاّالتيّالبطاقاتّفيّالمحددةّاألصواتّعددّإجمالي

مراجعوّّبعدهاّويقومّالصناديقّمنّالبطاقاتّوستؤخذّاالقتراع،ّصناديقّفيّيودعهاّوأنّيستلمهاّالتيّالبطاقاتّجميعّعلىّبصوتهّيدليّأن

ّ."المجلسّرئيسّيعينهمّالذين]القائمونّبالعد[ّّالفرز

ّباالقتراعّاالنتخاباتّجميعّتجريّ،40ّالمادةّفيّعليهاّالمنصوصّاالنتخاباتّ"باستثناءّ:1االنتخابات، الفقرة الفرعية  – 38المادة 

ّشغلها".ّالمرادّاالنتخابيةّالمناصبّعددّفيهّالمرشحينّعددّيتجاوزّالّانتخابّفيّذلكّغيرّالمحافظينّمجلسّيقررّلمّماّالسري

ّماّ،1-38ّللمادةّطبقاّالتصويتّويجريّخاصةّجلسةّفيّالرئيسّتعيينّفيّالمحافظينّمجلسّيبحثّ-1"رئيس الصندوق:  – 41المادة 

ّمجموعّثلثيّبموافقةّالرئيسّالمحافظينّمجلسّيعينّ-2ّ.الشأنّهذاّعنّالمكتبّتقريرّفيّالنظرّبعدّذلكّخالفّالمحافظينّمجلسّيقررّلم

ّوعدمّمرشحّمنّأكثرّوجودّحالةّوفي.ّبالتزكيةّالرئيسأنّيعينّّلمجلسلّيجوزّفقط،ّواحدّمرشحّوجودّحالةّوفي.ّاألقلّعلىّاألصوات

ّمنّعددّأقلّنالّالذيّالمرشحّفيهّيشتركّالّثانّاقتراعّجرىيُّّاألول،ّاالقتراعّفيّاألصواتّمنّالالزمّالعددّعلىّمرشحّأيّحصول

ّالقرارّالتخاذّاالقتراعّوقفّالمجلسّيقررّأوّاألقلّعلىّاألصواتّمجموعّثلثيّالمرشحينّأحدّينالّحتىّاإلجراءّهذاّكررويُّ.ّاألصوات

ّ".فقطّواحدّشخصّلصالحّبهاّيدليّأنّيمثله،ّالذيّالعضوّبأصواتّيدليّمحافظّكلّوعلى.ّآخرّموعدّبشأن

https://www.ifad.org/ar/governance
https://webapps.ifad.org/members
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من2ّّ)البندّّلصالحّشخصّواحدّفقطّيمثلونهبأصواتّالعضوّالذيّّممثليّالتصويتّاإلدالءوعلىّ

 .(للنظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين41ّالمادةّ

واحدّّتولىّعدّاألصواتّثالثةّقائمينّبالعد ،يومعينةّلهذاّالغرض.ّمخصصةّّقاعةفيّّالعد ّّويجري

موظفوّالصندوقّالقائمينّّمنّكلّقائمةّمنّالقوائمّالثالثّيعينهمّرئيسّمجلسّالمحافظين.ّوسيدعم

ّاألصواتّتحتّإشرافّسكرتيرّالصندوق.ّبعدّاألصواتّفيّمهاهم،ّّةالثالث وماّأنّيُستكملّعد 

التيّيوقعّعليهاّكلّقائمّّكلّمرشحّفيّصحيفةّالتعدادّإجماليّاألصواتّالتيّحظيّبهاّدَخلحتىّيُّ

ّمنّالقائمينّالثالثةّبالعد.

الجلسةّالعامةّوتسل مهّصحيفةّالتعدادّّافتتاحبعدّويعلنّرئيسّمجلسّالمحافظينّنتائجّالتصويتّ

 الموقعة.

ّ.وإذاّكانتّالنتائجّنهائية،ّسيعلنّالرئيسّالنتائجّإلىّالمجلسّفيّجلسةّمفتوحة

منّالنظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين،ّفإنهّفيّحالّعدمّحصول41ّّمنّالمادة2ّّوكماّينصّالبندّ

دّاألصوات(ّفيّاالقتراعّاألول،ّيُجرىّأيّمرشحّعلىّالعددّالالزمّمنّاألصواتّ)ثلثاّمجموعّعد

ّ.اقتراعّثاٍنّالّيشتركّفيهّالمرشحّالذيّنالّأقلّعددّمنّاألصوات

ُّو رّاإلجراءت أعالهّحتىّينالّأحدّالمرشحينّثلثيّمجموعّعددّاألصواتّعلىّّاالمشارّإليهّاتكر 

ّبشأنّموعدّآخرّ)البندّ ّأوّيقررّالمجلسّوقفّاالقتراعّويتخذّقرارا ّّمن2ّاألقل، من41ّّالمادة

 (.النظامّالداخليّلمجلسّالمحافظين

 بالتزكية (2)

وفيّحالةّوجودّمرشحّواحدّ،ّ"المحافظينمنّالنظامّالداخليّلمجلس41ّّمنّالمادة2ّّللبندّوفقاّ

 ."الرئيسّبالتزكيةأنّيعينّلمجلسّلّيجوزفقط،ّ

 ؟الرئيس المنتخب مهام منصبه يتسلممتى  - 16السؤال 

ّ،2022يوليو/تموز7ّّستثنائيةّاألولىّفيّاالسيعينّمجلسّالمحافظينّالرئيسّالمنتخبّللصندوقّفيّدورتهّ –اإلجابة 

الرئيسّالمنتخبّفيّّواليةتُمددّوّ.2022ّتشرينّاألول/أكتوبر1ّمنصبهّفيّّالرئيسّالمنتخبّوسيتولى

ّ ّللمادة ّاالستثنائيةّلمجلسّالمحافظينّلمدةّستةّأشهر،ّوفقا ّالبند6ّالدورة )أ(ّو)ب(ّمنّاتفاقيةّإنشاء8ّ،

 .2027مارس/آذار31ّّحتىّ 2022أكتوبر/تشرينّاألول1ّّالصندوق،ّوتكونّساريةّمنّ
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 اإلطار الزمني لعملية التعيين

 النشاط التاريخ

منصبّرئيسّلّلتسميةّالمرشحينّلدعوةاالصندوقّيرسلّسكرتيرّ 2022مارس/آذار30ّّ

 .محافظيّجميعّالدولّاألعضاءالصندوقّإلىّ

نشرّاإلعالنّالخاصّبتعيينّرئيسّالصندوقّعلىّموقعّيُّ

ّالصندوقّمعّبيانّصحفيّبشأنه.

معّجميعّالمحافظينّيرسلّّاتصااليصدرّمكتبّسكرتيرّالصندوقّ 2022مارس/آذار31ّّ

 والبيانّالصحفي.ّاإلعالنمنّخاللهّ

لمؤسساتّالماليةّااتصالّلوكاالتّاألممّالمتحدةّومنظماتهاّوّرَسليُّ

 والبيانّالصحفي.ّاإلعالنالدوليةّاألخرىّمعّنسخّعنّ

6ّّ ّالليل2022ّّمايو/أيار )منتصف

 بتوقيتّروما(

سكرتيرّّإلىترشيحاتهاّلتقديمّالدولّاألعضاءّّالنهائيالموعدّ

المرشحينّالذينّيختارونّاإلجابةّعلىّّإجاباتوالستالمّّالصندوق

 .األسئلة

إلىّجميعّالدولّاألعضاء،ّوإلىّمكتبّمجلسّّلاتصاهّسيوجّ  2022مايو/أيار28ّّصاهّموعدّأق

الدولّاألعضاءّمعّالسيرّالمحافظين،ّيتضمنّجميعّترشيحاتّ

 المكتوبةّعلىّاألسئلةّالموجهةّإليهم.ّوإجاباتهمالذاتيةّللمرشحينّ

)حسب2022ّّيونيو/حزيران6ّّّأسبوع

 عددّالمرشحين(

ّللرئاسةاجتماعّالدولّاألعضاءّفيّالصندوقّمعّالمرشحينّ

 )مشاركةّمقيدة(.

الموعدّالنهائيّلتسل مّالمدفوعاتّمنّالدولّاألعضاء،ّوالتيّ 2022يونيو/حزيران29ّّ

 .تُخص صّأصواتّالمساهمةّعلىّأساسها

االستثنائيةّّفيّالدورةهّتعيينوالتصويتّعلىّرئيسّالصندوق2022ّّيوليو/تموز7ّّ

ّلمجلسّالمحافظينّاألولى

 منصبه.مهامّالمنتخبّالرئيسّّتسل م 2022أكتوبر/تشرينّاألول1ّّ

 

 يرجى الرجوع إلى:  ،عن عملية التعيينتحديثا شموال ولمعلومات أكثر 

 المنصةّالتفاعليةّللدولّاألعضاء؛علىّّالصفحةّالمخصصة 

 ّتطبيقIFAD Mangoّيمكنّتحميلهّمنّ،ّالذيApple App StoreّّوأGoogle Playّ؛

 ّللصندوقّالموقعّالشبكي 

https://webapps.ifad.org/members/president
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

