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في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالسادة المحافظین   إلى:

  باولو تشوكا  

  سكرتیر الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

روما

من: 

  :التاریخ  2012أیلول /سبتمبر24  

  الموضوع:  الزراعیةللتنمیةالدوليالصندوقرئیسینیتع  

  قرون،السادة المحافظون المو 

فإن مجلس المحافظین ،من اتفاقیة إنشاء الصندوق6من المادة (أ) 8وفقًا للبند و ،یشرفني إعالمكم أنه  -1

14و13یوميالتي ستعقد في روماوالثالثین السادسة سینظر في مسألة تعیین رئیس الصندوق خالل دورته 

عن اإلجراءات والشكلیات ذات الصلة بتعیین ویمكن االطالع على مزید من المعلومات.2013فبرایر/شباط عام 

على المنصة التفاعلیة للدول األعضاء في الصندوق2012یونیو/حزیران 20رئیس الصندوق التي أتیحت بتاریخ 

-the-of-appointment-Briefing-36-d.org/members/gc/36/docs/GChttps://webapps.ifa
.pdfa-President.  

ومرفق بهذا ،وأما مهام ومسؤولیات رئیس الصندوق فمنصوص علیها باألصل في الوثائق األساسیة للصندوق  -2

للصندوق المتعلقة بالمهام الشاملة لرئیس مقتطفات ذات الصلة من اتفاقیة إنشاء الصندوق ومن اللوائح المالیةالالفاكس 

الصندوق. ویمكن الحصول أیضا على تفاصیل أخرى إضافیة ذات صلة بهذه المهام في الوثائق التالیة المتاحة على 

  .http://www.ifad.org/pub/basic/index.htmموقع الصندوق على شبكة اإلنترنت 

اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق

 اإلقراض ومعاییرهسیاسات  

النظام الداخلي لمجلس المحافظین  

 النظام الداخلي للمجلس التنفیذي  

في الصندوقاإلجراءات التشغیلیة لمراجعة حسابات المشروعات  

المبادئ التوجیهیة للتعامل مع حكومات األمر الواقع  

  

لمتبعة لتلقي الترشیحات لمنصب اإلجراءات االلوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوقمن 2-6ویوضح البند   -3

جمیع الترشیحات قبل بدء الدورة التي یتقرر فیها تعیین تقدم"أن على وتنص هذه الالئحة رئیس الصندوق. 

الترشیحات رئیسالخالف ذلك. ویقدم مجلس المحافظین مكتب یقرر على األقل، ما لم الرئیس بستین یوماً 
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40دورة مجلس المحافظین بفترة ال تقل عن انعقادى المكتب قبل لإ جمیع األعضاء و إلىفي الوقت المناسب 

  "یوما.

یسرني إعالمكم بأن مكتب مجلس المحافظین قد وافق على تأكید اإلطار الزمني المنصوص ،وبعد المشاورات  -4

وبناء علیه یتوجب إرسال جمیع بتسییر أعمال الصندوق. من اللوائح الخاصة 2-6علیه في البند 

األول /كانون دیسمبر15مكتب سكرتیر الصندوق في موعد أقصاه حات من الدول األعضاء إلى الترشی

وسیقوم رئیس الصندوق بإرسال جمیع الترشیحات الواردة في الوقت المحدد إلى جمیع .بتوقیت روما2012

  .2013ینایر/كانون الثاني4الدول األعضاء وٕالى مكتب مجلس المحافظین في موعد أقصاه 

أو 5459 06 39+2254الهاتف:رقم االتصال بي على یرجى ،ي حال وجود أیة تساؤالت لدیكم بهذا الخصوصوف

  .p.ciocca@ifad.orgعلىالبرید اإللكترونيبواسطة

  وتفضلوا بقبول أسمى آیات التقدیر.

  باولو تشوكا

  سكرتیر الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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  اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  التنظیم واالدارة-6المادة 

  : هیكل الصندوق1البند 

  یكون للصندوق:

  مجلس محافظین؛  (أ)

  مجلس تنفیذي؛  (ب)

  لیهم الصندوق ألداء وظائفه.إف من العاملین الذین یحتاج تتألمدیر وهیئة موظفین  (جـ)

  1: رئیس المجلس التنفیذي7البند 

  جتماعات المجلس دون أن یكون له حق التصویت.ارئیس المجلس التنفیذي ویشترك في یكون رئیس الصندوق هو 

  : رئیس الصندوق وهیئة الموظفین8البند 

غلبیة ثلثي مجموع األصوات. ویكون تعیین الرئیس لمدة أربع یعین مجلس المحافظین رئیس الصندوق بأ  (أ)

سنوات ویجوز إعادة تعیینه لمدة أخرى واحدة فحسب. ولمجلس المحافظین أن ینهي خدمة رئیس الصندوق 

  بأغلبیة ثلثي مجموع األصوات.

من هذا البند، على الرغم من تحدید مدة شغل رئیس الصندوق لمنصبه بأربع سنوات طبقا لنص الفقرة (أ)   (ب)

یجوز لمجلس المحافظین، في ظروف خاصة، وبناء على توصیة من المجلس التنفیذي، أن یطیل مدة 

شغل الرئیس لمنصبه إلى ما بعد الفترة المحددة في الفقرة (أ) أعاله. وال تتجاوز أي إطالة للمدة على هذا 

  النحو ستة أشهر.

  لمهام التي یوكلها رئیس الصندوق إلیه.لرئیس الصندوق أن یعین نائبا له یقوم با  (جـ)

رئیسا لهیئة موظفي الصندوق، ویكون مسؤوال عن تسییر أعمال الصندوق، وذلك یكون رئیس الصندوق  (د)

تحت إشراف وتوجیه مجلس المحافظین والمجلس التنفیذي. ویتولى رئیس الصندوق تنظیم هیئة الموظفین 

  كما یتولى تعیین الموظفین وفصلهم وفقا لألنظمة التي یعتمدها المجلس التنفیذي.

[…]  

ندوق والموظفون في أداء وظائفهم ملتزمین بالواجب حیال الصندوق وحده، وال یجوز لهم یكون رئیس الص  (و)

أن یلتمسوا أو یتلقوا تعلیمات من أي سلطة خارج الصندوق فیما یتعلق بأدائهم لوظائفهم. وعلى كل عضو 

                                                     
للمزید من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس التنفیذي.

1
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تأثیر علیهم في من أعضاء الصندوق احترام الطابع الدولي لهذا الواجب واالمتناع عن القیام بأي محاولة لل

  أدائهم لواجباتهم.

لیس لرئیس الصندوق وموظفیه أن یتدخلوا في الشؤون السیاسیة ألي عضو. كما یجب أال تتأثر قراراتهم إال   (ز)

باعتبارات سیاسات التنمیة فقط، ویجب أن توزن هذه االعتبارات دون تحیز وذلك لتحقیق الهدف الذي 

  أنشئ الصندوق من أجله. 

  ئیس الصندوق هوالممثل القانوني للصندوق.یكون ر   (ح)

جتمعات مجلس المحافظین دون أن یكون له حق الرئیس الصندوق أو من ینوب عنه االشتراك في جمیع   (ط)

  2التصویت.

  : المیزانیة االداریة10البند 

افظین لیوافق علیها بأغلبیة یعد رئیس الصندوق میزانیة إداریة سنویة، ویقدمها إلى المجلس التنفیذي لعرضها على مجلس المح

  ثلثي مجموع األصوات.

  عملیات الصندوق-7المادة   

  : أشكال التمویل وشروطه2البند 

  یقدم الرئیس المشروعات والبرامج إلى المجلس التنفیذي لدراستها والموافقة علیها.  (جـ)

                                                     
للمزید من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس المحافظین. 
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  للصندوقالمالیةحوائالل

  

  المیزانیة اإلداریة- الالئحة السادسة 

ة على ساندتقدیرات المیزانیة اإلداریة السنویة للصندوق ویعرضها مع كل التفاصیل الضروریة المالصندوق د رئیس یع  -1

  األصوات اإلجمالیة.عددلى مجلس المحافظین إلقرارها بأغلبیة ثلثيإحالتها المجلس التنفیذي إل

[…]  

مجلس التنفیذي، إعادة تخصیص المبالغ في إطار الصندوق، لمواجهة متطلبات الصندوق، وبموافقة الرئیس یجوز ل  -3

  بنود المیزانیة اإلداریة.

  

  تنبؤات المیزانیة- الالئحة السابعة 

كجزء من عملیة إعداد المیزانیة السنویة، یقوم الرئیس بإعداد تنبؤات متوسطة المدى للمیزانیة لبحثها بواسطة المجلس التنفیذي، 

دفقات المنتظرة للصندوق من كل المصادر وخطط العملیات المنتظرة والمنصرف خالل على أن تعتمد هذه التنبؤات على الت

  نفس الفترة. وٕان صحة هذه االفتراضات سوف تعكس مبادئ التخطیط المالي السنوي.

  

  استثمار األموال-الالئحة الثامنة 

  نفقاته اإلداریة.ندوق فورا لعملیاته أویجوز للرئیس أن یودع أو یستثمر األموال النقدیة، التي ال یحتاج إلیها الص  -1

  

  توفیر المعدات والتوریدات والرقابة علیها- الالئحة التاسعة 

األخرى الالزمة لخدمة الصندوق كما یتم التصرف فیها، إذا دعت الضرورة، وفقا واالحتیاجاتتوفر المعدات واإلمدادات 

  للقواعد التي یحددها الرئیس.

  

  راقبة الداخلیةالم-الالئحة العاشرة 

  اتفاقا مع القواعد الدولیة المعترف بها لإلدارة المالیة والمحاسبة على الرئیس أن:  -1

  یضع قواعد وٕاجراءات مالیة تفصیلیة لضمان:  (أ)  

  ؛االقتصادیةاإلدارة المالیة الكفء والممارسة   ’1’    

  الحفاظ الكامل على األصول المادیة للصندوق؛  ’2’    

  الدفعات على أساس الوثائق المؤیدة لها؛تسدید كل   ’3’    

  ویتولون الدفع بالنیابة عن الصندوق؛التزاماتعین مسؤولین یتسلمون األموال ویدخلون في ی  (ب)  

  یضع ویحتفظ بنظم مناسبة للمراقبة والمراجعة المالیة.  (جـ)  

  قا لسلطة الرئیس.وال تسدد الدفعات إال بترخیص كتابي مناسب وفالتزاماتال یتم الدخول في   -2
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  الحسابات-الالئحة الحادیة عشرة 

یعمل الرئیس على أن توضع حسابات سنویة كما تدعو الضرورة لكي تبین حالة الصندوق على النحو الصحیح   -1

  الحالة المالیة.’4’العملیات؛ ’ 3’مخصصات المیزانیة؛ استخدام’ 2’العائد والمصروفات؛ ’ 1’بشأن: 

  حسابات بالعملة أو العمالت التي یحددها الرئیس وبحقوق السحب الخاصة بالحد الضروري.یجوز قید ال  -2

  

  المراجعة الخارجیة-الالئحة الثانیة عشرة 

  یوفر الرئیس للمراجع المالي الخارجي التسهیالت الالزمة للقیام بالمراجعة.  -5

  

  

  أحكام عامة–الالئحة الرابعة عشرة 

، القواعد واإلجراءات والخطوط التوجیهیة الالزمة لتنفیذ هذه المواد لضمان اإلدارة المالیة الفعالة یضع الرئیس، من وقت آلخر

  للصندوق.


