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 تعاريف: أوال

 1 المادة

 تعاريف

 ؛"االتفاقية" تعني اتفاقية إنشاء الصندوق (أ)

 ؛"المكتب" يعني رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين (ب)

 ؛"رئيس المجلس" يعني رئيس مجلس المحافظين (ج)

  ؛المتعاونة" تعني أي مؤسسة أبرمت معها اتفاقية تنص على اشتراكها في عمل مجلس المحافظين"المؤسسة  (د)

من االتفاقية مما  2-8مشار إليها في المادة  منظمة"المنظمة الدولية المتعاونة" تعني األمم المتحدة أو أي  (ه)

  ؛أبرمت معها اتفاقيات أو ترتيبات عمل دتكون ق

 ؛مجلس التنفيذي للصندوق"المجلس التنفيذي" يعني ال (و)

 ؛"الصندوق" يعني الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ز)

كما يعني  ،"المحافظ" يعني الشخص الذي يعينه العضو ليكون ممثله الرئيسي في دورة لمجلس المحافظين (ح)

  ؛العضو المناوب الذي يعينه العضو عندما يكون المناوب قائما بأعمال المحافظ ما لم ينص على خالف ذلك

 ؛"العضو" يعني عضو في الصندوق (ط)

 ."الرئيس" يعني رئيس الصندوق أو نائب الرئيس عندما يقوم بأعمال الرئيس (ي)

  الدورات ثانيا:

 2 المادة

  السنوية الدورات

وإذا لم يكن من الممكن عقد  يعقد مجلس المحافظين دورة سنوية في كل عام في الربع األول من تلك السنة. -1

فإن المجلس التنفيذي يحدد لها فترة بديلة مناسبة.  ،هذه الفترة ألي سبب من األسبابدورة سنوية خالل 

 1ورئيس الصندوق هو المسؤول عن تحديد التواريخ الدقيقة لدورات مجلس المحافظين.

 3 المادة

  الخاصة الدورات

 يعقد مجلس المحافظين دورات خاصة في الحاالت اآلتية:  -1

                                                           
ال عن ضف، 2الذي عدل المادة  13-د/61القرار ، 1990اير/كانون الثاني ني 25الثالثة عشرة في اعتمد مجلس المحافظين في دورته  1

نشأ في تفقات التشغيل العادية التي قد لنالمدفوعات  لتسديد التزاماتبعقد  ،إذا اقتضت الضرورة ذلك ،الترخيص لرئيس الصندوق بأن يقوم

على أن تخصم بعد ذلك  ،وتاريخ اعتماد مجلس المحافظين لميزانية الصندوق عن ذلك العامكانون الثاني من كل عام يناير/ 1الفترة ما بين 

 المبالغ المستخدمة على هذا النحو من البنود ذات الصلة في الميزانية المعتمدة للصندوق عن العام المذكور.
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  ؛عندما يقرر المجلس ذلك (أ)

 ؛فيما بعد 2بناء على طلب األعضاء وفقا للفقرة  (ب)

 ذي بأغلبية ثلثي مجموع األصوات الموافقة والمعارضة.بناء على طلب المجلس التنفي (ج)

ويقوم الرئيس بإبالغ ذلك فورا إلى جميع  ،يمكن ألي عضو أن يقدم للرئيس اقتراحا بعقد دورة خاصة -2

أعضاء يتمتعون على األقل  ،يوما 30في غضون  ،وتعقد الدورة الخاصة إذا وافق على االقتراح .األعضاء

 بربع مجموع األصوات في مجلس المحافظين.

يتم انعقاد تلك الدورة  ،ما لم ينص على خالف ذلك في القرار أو الطلب أو االقتراح بشأن عقد دورة خاصة -3

 المجلس بعد التشاور مع بقية أعضاء المكتب والرئيس. في تاريخ يحدده رئيس ،في أقرب وقت ممكن

 4 المادة

  الدورات عقد مكان

ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر عقد دورة ما في أي مكان  .تعقد دورات مجلس المحافظين في مقر الصندوق

ويجوز عقد دورات مجلس المحافظين بالوسائل االفتراضية  .على أال يترتب على ذلك نفقات إضافية للصندوق ،آخر

أن عقد دورة حضورية  ،بعد التشاور مع األعضاء اآلخرين في المكتب ورئيس الصندوق ،رئيس المجلسعندما يقرر 

يجوز لألعضاء والمنظمات  ،وفي مثل هذه الحاالت .الدول األعضاء فعلية غير ممكن أو غير مناسب لجميع ممثلي

المشاركة في الدورة عن  ،43على النحو المحدد في المادة  ،وممثلي الكيانات األخرى ،سات الدولية المتعاونةوالمؤس

وترد اإلجراءات الخاصة واجبة  .أو غيرها من الوسائل اإللكترونية ،أو التداول عبر الفيديو ،طريق التداول عن بعد

التطبيق على دورات مجلس المحافظين التي تعقد بالوسائل االفتراضية في ملحق هذا النظام الداخلي. )انظر الملحق 

 .اإلجراءات الخاصة( ،األول

 5 المادة

  الدورات بعقد اإلشعارات

قبل انعقاد أية دورة سنوية  –متعاونة يشعر الرئيس كل عضو من أعضاء الصندوق وكل منظمة ومؤسسة دولية 

بتاريخ عقد الجلسة األولى لهذه الدورة  –وفي موعد مبكر قدر ما أمكن عند عقد دورة خاصة  ،بستة أسابيع على األقل

 ومكان انعقادها والمدة المتوقع أن تستغرقها.

 6 المادة

  المؤقت األعمال جدول

  .مؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظين مالعأجدول  ،بموافقة المجلس التنفيذي ،يعد الرئيس -1

يتألف جدول األعمال المؤقت ألية دورة خاصة عادة فقط من البنود المقترحة في القرار أو الطلب أو االقتراح  -2

 الخاص بعقد هذه الدورة.
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 7 المادة

  المؤقت األعمال جدول إبالغ

بإرسال جدول األعمال المؤقت الخاص بأية دورة والوثائق المتعلقة ببنوده مع  ،يقوم الرئيس في الظروف العادية

وذلك قبل بدء أية دورة سنوية بستة  ،أو بعد إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن 5اإلشعار المشار إليه في المادة 

 أسابيع على األكثر.

 8 المادة

  اإلضافية البنود

أن يقترح  ،7لرئيس الصندوق بعد إبالغ جدول األعمال المؤقت وفقا للمادة يجوز ألي عضو أو للمجلس التنفيذي أو 

 ،ويتعين على الرئيس إبالغها قبل انعقاد الدورة بأربعة عشر يوما على األقل ،إدراج بنود إضافية في جدول األعمال

 بهذه البنود.ائق المتعلقة ثإلى كل عضو وكل منظمة أو مؤسسة دولية متعاونة على أن ترفق بالتبليغ الو

 9 المادة

  األعمال جدول اعتماد

جدول األعمال لتلك الدورة على أساس جدول األعمال  اعتماد ،عند بدء كل دورة ،على مجلس المحافظين -1

 المؤقت لها وبنوده اإلضافية.

أن ينقح في جدول األعمال باإلضافة أو الحذف أو التأجيل أو التعديل  ،لمجلس المحافظين خالل انعقاد الدورة -2

 لبنوده.

أو في أي بند إضافي  ،بند إضافي لم يبلغ إلى األعضاء قبل انعقاد الدورة بأسبوعين على األقل يال ينظر في أ -3

ه في جدول السابقة إال بعد مرور أربع وعشرين ساعة على إدراج 2أدرج في جدول األعمال وفقا للفقرة 

 األعمال.

 االعتماد وأوراق يلثالتم ثالثا:

 10 المادة

  والمستشارون والمناوبون المحافظون

 يعين كل عضو من األعضاء محافظا ليكون ممثله الرئيسي في مجلس المحافظين كما يعين مناوبا له. -1

 ويجوز أن يرافق المحافظ ومناوبه مستشارون.  -2

 11 المادة

  واإلشعارات االعتماد أوراق

رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير من قبل والمناوبين ق االعتماد الخاصة بالمحافظين صدر أورات -1

وتقدم بذلك.  الخارجية، أو بالنيابة عنهم، أو من جانب أي شخص آخر يبلغ العضو أنه مخول سلطة القيام

يس قبل افتتاح الدورة األولى التي يحضرها أوراق االعتماد هذه مع اإلشعارات بأسماء المستشارين إلى الرئ
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تعتبر أوراق االعتماد واإلشعارات  ،وما لم ينص على خالف ذلك .األشخاص المذكورون بأسبوع على األقل

 هذه سارية المفعول إلى أن يتم سحبها بإشعار يرسل إلى الرئيس.

إذا رأى أحد أعضائه ضرورة  ،ينويرفع تقريرا بشأنها إلى مجلس المحافظ ،يفحص المكتب أوراق االعتماد -2

 لذلك.

محافظ يجوز له أن يستمر في أداء وظائفه بصفة مؤقتة إلى أن لاوفي حالة االعتراض على أوراق اعتماد  -3

 ن.أيتخذ مجلس المحافظين قرارا في هذا الش

  المكتب عضاءأ رابعا:

 12 المادة

  المنصب شغل ومدة االنتخاب

لف من رئيس للمجلس ونائبين أعضائه مكتبا يتأينتخب مجلس المحافظين مرة كل دورتين سنويتين من بين  -1

 ن يتم انتخاب خلفائهم.ألرئيس المجلس يشغلون مناصبهم لمدة سنتين ويظلون في مناصبهم إلى 

ري انتخاب ويج ،يكف عن شغل منصبه ،صفة المحافظ عنه انتفاءفي حالة استقالة أحد األعضاء أو عند  -2

بشغل المنصب الشاغر بمحافظ تابع لنفس  ،إال أذا صدر قرار دون عقد اجتماع ،خاص في الدورة التالية

 العضو.

 13 المادة

  بالنيابة المجلس رئيس

 .يعين أحد نائبي رئيس المجلس ليقوم مقامه ،وجد رئيس المجلس ضرورة لتغيبه عن أحد الجلساتذا إ -1

يقرر نائبا رئيس المجلس من منهما الذي يقوم بأعمال رئيس  ،منصبه وإذا كف رئيس المجلس عن شغل -2

 المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.

مهام رئيس المجلس ما لرئيس المجلس من سلطات وعليه ما على رئيس لنائب رئيس المجلس الذي يتولى  -3

 المجلس من واجبات.

 14 المادة

  والتمثيل التصويت في المجلس رئيس حق

الذي يقوم بأعماله في جلسات مجلس المحافظين بصفته رئيسا للمجلس أو نائبا لرئيس  نائبهيشترك رئيس المجلس أو 

في حالة غياب –ولكن يجوز له تفويض حقه في التصويت إلى مناوبه أو  .المجلس ال كمحافظ ألحد األعضاء

 إلى عضو آخر في وفد بالده. – مناوبه
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 الفرعية األجهزة خامسا:

 15 المادة

  وجلستها وعضويتها اللجان إنشاء

وأن يحيل إليها أي مسألة لدراستها وإعداد تقرير  ،لمجلس المحافظين أن ينشئ لجانا وهيئات فرعية أخرى -1

 2عنها.

إذا حالت الظروف دون قيام مجلس المحافظين باختيار أعضاء اللجان والهيئات الفرعية األخرى ذات  -2

أمر تعيين هؤالء  ،بالتشاور مع أعضاء المكتب ،يجوز للمجلس أن يخول رئيسه ،العضوية المحدودة

 األعضاء.

 تعمل اللجان عادة أثناء انعقاد دورات مجلس المحافظين فقط. -3

 16 المادة

 والتقارير الداخلي النظام

بعد إدخال  ،يطبق هذا النظام الداخلي ،ما لم ينص على خالف ذلك في هذا النظام أو في قرار لمجلس المحافظين

بل  ،دون أن يكون لها حق اإلدالء بأصواتها ،على اللجان والهيئات الفرعية األخرى ،التغييرات الضرورية عليه

عنها في تلك الهيئات واألسباب التي دعت عليها أن ترفع للمجلس تقارير تبين فيها مختلف اآلراء التي يتم اإلعراب 

 إلى ذلك.

  األمانة ا:سادس

 17 المادة

  األمانة

ويكون مسؤوال عن جميع الترتيبات الالزمة لعقد  ،يشرف الرئيس على الموظفين الالزمين لمجلس المحافظين

بما في ذلك الترتيبات التي تتخذ مع الحكومة المضيفة في حالة انعقاد الدورة في مكان آخر غير مقر  ،دوراته

 الصندوق.

 18 المادة

  الرئيس بيانات

يجوز للرئيس أو لممثل يختاره أن يدلي ببيانات شفهية أو كتابية حول المسائل المطروحة قيد البحث في مجلس 

 المحافظين.

                                                           
من إنشاء لجنة إجراءات في بداية كل دورة من  أنه بدال 1982يناير/كانون الثاني  19قرر مجلس المحافظين في دورته الخامسة في  2

 .15دوراته يجوز إنشاء أي لجان قد تدعو الحاجة إليها مستقبال على أساس كل حالة على حدة وفقا للمادة 
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 19 المادة

  النفقات تقديرات

يقدم الرئيس تقديرات للمبالغ  ،عند بحث مجلس المحافظين ألي اقتراح تترتب عليه نفقات إدارية من الصندوق

 على أن يبحثها المجلس قبل اتخاذ قرار بشأن هذا االقتراح. ،المترتبة عليه

  اللغات سابعا:

 20 المادة

  المحافظين مجلس لغات

 لغات مجلس المحافظين هي العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

 21 المادة

  الفورية الترجمة

 التي تلقى بلغة من لغات مجلس المحافظين إلى اللغات األخرى. الكلماتتترجم  -1

إلى لغة  لكلمتهأن يتحدث بلغة غير لغات مجلس المحافظين إذا قام بترتيب أمر الترجمة الفورية  ممثلألي  -2

 من لغات المجلس.

 22 المادة

 الرسمية والقرارات والتقارير الوثائق لغات

 بلغات المجلس. ،بما في ذلك نصوص القرارات الرسمية لمجلس المحافظين ،جميع الوثائق والتقاريرتتاح 

  الجلسات ثامنا:

 23 المادة

 عامة مبادئ

اللجان والهيئات الفرعية  تجلساأما  ،تكون جلسات مجلس المحافظين علنية، 41فيما عدا ما نص عليه في المادة 

 ما لم يقرر المجلس خالف ذلك. ،األخرى المنبثقة عنه فتكون مغلقة في العادة

  المحاضر تاسعا:

 24 المادة

  الصوتية التسجيالت

كذلك يجوز إعداد وحفظ تسجيالت  تعد األمانة تسجيالت صوتية لجلسات مجلس المحافظين وتحتفظ بها. -1

 صوتية لجلسات اللجان والهيئات الفرعية األخرى المنبثقة عن المجلس إذا قرر المجلس ذلك.
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فإذا كانت الجلسة مغلقة كلها أو جزءا منها فإن االستماع إلى تسجيالتها الصوتية يقتصر على ممثلي الدول  -2

الجلسة ومع  هذافي التي كانت أعضاء في الهيئة المعنية وقت انعقاد الجلسة وكذا على المشتركين اآلخرين 

ممثلي دول أخرى وكذلك للجمهور في ذلك هذا يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر السماح باالستماع إليها ل

 .الوقت وفي الظروف التي يقررها المجلس

 25 المادة

  المحاضر ملخص

يرسلها الرئيس فورا إلى كل عضو  ،تعد األمانة ملخصات الجلسات العلنية لمجلس المحافظين بلغات المجلس -1

 ،الملخصة خالل شهر من إرسالهالهذه المحاضر  تصويباتفإذا تلقى  .ومنظمة أو مؤسسة دولية متعاونة

 .التصويباتويفصل رئيس المجلس في أي خالف يتعلق بهذه  ؛وإرسالها بنفس الطريقة التصويبات نشريتولى 

ال تعد محاضر موجزة لجلساته المغلقة أو جلسات اللجان والهيئات  ،ما لم يقرر مجلس المحافظين خالف ذلك -2

 الفرعية األخرى.

  األعمال سير عاشرا:

 26 المادة

  القانوني النصاب

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

يكتمل النصاب في أي جلسة من جلسات اللجان أو الهيئات الفرعية األخرى المنبثقة عن المجلس بحضور  -2

 ممثلين لغالبية أعضائها.

 27 المادة

  المجلس لرئيس العامة السلطات

بإعالن  ،باإلضافة إلى ممارسة السلطات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام ،يقوم رئيس المجلس -1

افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات مجلس المحافظين وإدارة المناقشات وكفالة مراعاة هذا النظام وإعطاء 

 ،مع مراعاة أحكام هذا النظام، ولرئيس المجلس الحق في الكالم وطرح األسئلة للتصويت وإعالن القرارات.

 ،وله أن يقترح على المجلس إقفال قائمة المتكلمين .جلسات المجلس وحفظ النظام فيهاسير كامل السيطرة على 

وتأجيل المناقشة  ،وعدد المرات التي يتكلم فيها أي محافظ بشأن بند ما ،وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين

 بها وتعليق الجلسة أو تأجيلها.أو إقفال با

 خاضعا لسلطة مجلس المحافظين. ،في ممارسة مهام وظيفته ،يظل رئيس المجلس -2

 28 المادة

  النظامية النقاط

ويبت رئيس المجلس فيها فورا وفقا ألحكام هذا النظام  ،قطة نظام أثناء مناقشة أي مسألةنألي محافظ أن يثير  -1

ويبقى قرار رئيس  ،فيطرح الطعن للتصويت فورا ،وللمحافظ أن يطعن في قرار رئيس المجلس .الداخلي

 .4-34ما لم يبطله المجلس باألغلبية المنصوص عليها في المادة المجلس قائما 
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ال يجوز للمحافظ الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في جوهر المسألة المطروحة قيد المناقشة أو أن يتقدم  -2

 باقتراحات أو مقترحات.

 29 المادة

  االقتراحات تقديم

إلى الرئيس الذي يقوم بتوزيعها على المحافظين بجميع  ةكتاب ،بما في ذلك التعديالت الموضوعية ،تقدم االقتراحات

فإن هذه االقتراحات ال تناقش أو تطرح للتصويت قبل  ،وما لم يقرر المجلس خالف ذلك .لغات مجلس المحافظين

 ساعة من وقت توزيعها. 24مضي 

 30 المادة

 المقترحات

ويجوز لرئيس المجلس طرحها للتصويت دون إجراء مناقشة أو بعد  ،ألي محافظ أن يقدم أيا من المقترحات التالية

األخرى المطروحة في الجلسة وذلك حسب المقترحات ووتكون لها أسبقية على جميع االقتراحات  ،مناقشة محدودة

 الترتيب التالي:

 ؛وقف الجلسة (أ)

 ؛الجلسة رفع (ب)

 ؛مناقشة البند قيد البحث تأجيل (ج)

 ؛إقفال باب مناقشة البند قيد البحث (د)

 التصويت على أي اقتراح قيد البحث. (ه)

 31 المادة

  الرد حق

 وله أن يحدد وقت ممارسة هذا الحق والمدة التي يستغرقها. ،يعطي رئيس المجلس حق الرد ألي محافظ يطلبه

 32 المادة

 االقتراحات في النظر إعادة

بعد  ،ما لم يقرر مجلس المحافظين ذلك ،ال يجوز إعادة النظر فيه في نفس الدورة ،متى اعتمد اقتراح ما أو رفض

 تقرير للمكتب بهذا الصدد. النظر في

 واالنتخابات التصويت عشر: حادي

 33 المادة

 التصويت حقوق

( من 6)أ( من المادة )3للصيغة المبينة في البند  وفقا تخصص لهالتي يكون لكل عضو عدد من األصوات  -1

  .االتفاقية والقرارات التي يتخذها مجلس المحافظين بين حين وحين وفقا لهذه الصيغة
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وفي حالة غياب المحافظ يجوز للمناوب الذي عينه  .لكل محافظ الحق في اإلدالء بأصوات العضو الذي يمثله -2

يكون من حق عضو في وفدهما اإلدالء  ،في حالة غياب كل منهما وأ ،ذلك العضو اإلدالء بهذه األصوات

 بهذه األصوات.

 34 المادة

  الالزمة األغلبية

 األقل:تتطلب القرارات التالية لمجلس المحافظين الحصول على ثلثي مجموع األصوات على  -1

 ؛دعوة األعضاء إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق (أ)

 ؛ر أعمال الصندوقيسيالخاصة بتإقرار األنظمة واللوائح  (ب)

 ؛تعيين رئيس الصندوق أو إنهاء خدمته (ج)

 ؛تحديد المقر الدائم للصندوق (د)

 ؛الموافقة على الميزانية اإلدارية (ه)

  ؛ظم عمليات التمويل من الصندوقنوضع السياسات العامة والمعايير واللوائح التي ت (و)

من ميثاق األمم المتحدة وعلى أية  63الموافقة على االتفاقيات التي تعقد مع األمم المتحدة وفقا للمادة  (ز)

 تعديالت تدخل عليها.

 تتطلب القرارات التالية لمجلس المحافظين الحصول على ثالثة أرباع مجموع األصوات على األقل: -2

 ؛رد حقوق العضوية لعضو موقوفوقف عضوية العضو أو  (أ)

 إنهاء عمليات الصندوق وتوزيع أصوله. (ب)

للتعديالت التي تدخل على االتفاقية الحصول على أربعة أخماس مجموع يقتضي اعتماد مجلس المحافظين  -3

أما بالنسبة لبعض األجزاء الواردة في الجدول الثاني من االتفاقية فتعتمد التعديالت  ،األصوات على األقل

 صوص عليه في الفقرات الخاصة بذلك في الجدول الثاني.نهو م كما

 وتتطلب جميع القرارات األخرى لمجلس المحافظين أكثر من نصف مجموع األصوات. -4

 35 المادة

  القرارات اتخاذ طريقة

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

اتخاذ القرارات بإجراء التصويت بناء على طلب أي  فللمجلسومع هذا  .اقتراح ما بدال من التصويت عليه

 محافظ.

تؤخذ األصوات بالنداء على أسماء األعضاء حسب الترتيب الهجائي اإلنجليزي ابتداء بالعضو الذي يسحب  -2

على اسم كل عضو نداء لألسماء فيرد ممثله "بنعم" أو "ال" أو  ىويناد .رئيس المجلس اسمه بالقرعة

 ويسجل صوت كل عضو اشترك في التصويت ما لم يقرر المجلس خالف ذلك. ."ممتنع"
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من خالل نظام  ،إذا توافر ذلك ،أو 3يجري التصويت باالقتراع السري عن طريق بطاقات االقتراع الورقية -3

ويكون لكل عضو حق التصويت والقدرة  .زاهة االقتراع السرينبطريقة تحفظ سرية و ،تصويت إلكتروني

 وفقا لعدد األصوات المحددة التي يحق له اإلدالء بها. ،على التصويت

 36 المادة

  التصويت أثناء االتباع الواجبة القواعد

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

 إلى أن تعلن نتيجة التصويت. –بعملية التصويت 

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

 نتائجه.

  37 المادة

  االقتراحات على التصويت ترتيب

 بإضافة أو حذف أو تنقيح جزء من اقتراح آخر.التعديل هو اقتراح  -1

وإذا اقترح تعديالن أو أكثر القتراح  .يجري التصويت على التعديل أوال ،عند اقتراح تعديل على اقتراح ما -2

 .ثم على التعديل األقل منه بعدا وهكذا ،يتم التصويت أوال على التعديل األبعد عن جوهر االقتراح األصلي ،ما

 يجري التصويت بعد ذلك على االقتراح بصيغته المعدلة. ،تعديل واحد أو أكثرفإذا ما اعتمد 

ما لم  ،حسب ترتيب تقديمها التعديالت، بخالفيجري التصويت على االقتراحات المتعلقة بنفس المسألة،  -3

 يقرر مجلس المحافظين غير ذلك.

 38 المادة

 االنتخابات

تجري جميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر ، 40 باستثناء االنتخابات المنصوص عليها في المادة -1

 مجلس المحافظين غير ذلك في انتخاب ال يتجاوز عدد المرشحين فيه عدد المناصب االنتخابية المراد شغلها.

وعدم  ،في حالة وجود شغل منصب أو أكثر من المناصب االنتخابية في وقت واحد وفي ظل ظروف واحدة -2

ينتخب المرشحون الذين يحصلون في االقتراع  ،عدد المناصب االنتخابية المراد شغلها تجاوز عدد المرشحين

فإذا قل عدد المرشحين الذين يتم  .األول على أكبر عدد من األصوات وأكثر من نصف مجموع األصوات

 ،قيةانتخابهم بتلك الطريقة عن عدد المناصب المراد شغلها تجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتب

على أن يستبعد من كل منها على التوالي المرشح الذي يحصل على أقل عدد من األصوات في االقتراع 

إلى أن ينخفض عدد المرشحين المدرجة أسماؤهم في اقتراع إضافي إلى ما ال يتجاوز ضعف عدد  ،السابق

 المناصب المتبقية المراد شغلها.

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

( يجب أن يكون إجمالي 2)، ( يجب أن يستلم البطاقات التي تحدد أي عدد معين من األصوات أربعة محافظين على األقل1) :بحيث ،توزع

أن يدلي  ظويجوز لكل محاف ؛محافظ مساويا لعدد األصوات التي يحق له اإلدالء بها يعدد األصوات المحددة في البطاقات التي يستلمها أ

وستؤخذ البطاقات من الصناديق ويقوم بعدها مراجعو الفرز  ؛ى جميع البطاقات التي يستلمها وأن يودعها في صناديق االقتراعبصوته عل

 .رئيس المجلسالذين يعينهم 
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 39 المادة

 بالمراسلة التصويت

فيما عدا ما تنص  ،المجلس التنفيذي الحصول على تصويت مجلس المحافظين بشأن مسألة محددةعندما يقرر  -1

بأية وسيلة  ،يبلغ الرئيس كل عضو ،دون الدعوة إلى عقد دورة له ،2-34)ج( و)د( أو  1- 34عليه المادة 

اإلدالء باألصوات ويتم  .مقترحا يتضمن القرار المقدم اقتراح بشأنه مع طلب التصويت عليه ،اتصال سريعة

يسجل الرئيس  ،وبعد انتهاء الفترة المحددة أو أي امتداد يتقرر لها ؛خالل الفترة الزمنية التي تحدد في الطلب

ويكون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل  .ويبلغ جميع األعضاء بها النتائج

 عن ثلثي مجموع األصوات.

على أية قرارات يجري التصويت  34بالحصول على األغلبية والمبينة في المادة تطبق الشروط الخاصة  -2

 المذكورة آنفا. 1عليها وفقا للفقرة 

  أخرى أجهزة اختيار عشر: ثاني

 40 المادة

 التنفيذي المجلس

قائمة مبينا فيها عدد أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه  –قبل انعقاد كل دورة سنوية  –يوزع الرئيس  -1

ويستبعد من األعضاء الذين تتوافر فيهم  .المناوبين الواجب انتخابهم أو تعيينهم من بين أعضاء الصندوق

إجراء محاسبي جار بخصوص  بحقهمشروط االنتخاب أو التعيين في المجلس التنفيذي األعضاء المتخذ 

 تأديتهم لمساهمتهم في موارد الصندوق.

إلجراء تلك االنتخابات وفقا لإلجراءات  جلسة مغلقةلمحافظون في يجوز أن يجتمع ا ،خالل الدورة السنوية -2

التي يحددها الجزء الخاص بذلك من الجدول الثاني لالتفاقية ويكون رئيس كل جلسة من هذه الجلسات أحد 

ما لم ينص على  -أعضاء المكتب ويطبق هذا النظام على مجريات الجلسة بعد إجراء التغييرات الضرورية 

 ي الجزء الخاص من الجدول الثاني أو تقرره الجلسة.غير ذلك ف

يوزع الرئيس قائمة بالتشكيل المعدل للمجلس  ،بعد إتمام جميع اإلجراءات االنتخابية والتعيينات الالزمة -3

، ويشغل األعضاء الذين تم انتخابهم حديثا .التنفيذي ومدة شغل كل عضو وكل عضو مناوب لمنصبه

مناصبهم في نهاية دورة مجلس المحافظين التي  تم انتخابهم أو تعيينهم حديثا،واألعضاء المناوبون الذين 

 انتخبوا أو عينوا فيها.

 41 المادة

  الصندوق رئيس

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

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

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

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

يجري اقتراع ثان ال يشترك فيه المرشح الذي نال أقل  ،على العدد الالزم من األصوات في االقتراع األول
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ويكرر هذا اإلجراء حتى ينال أحد المرشحين ثلثي مجموع األصوات على األقل أو يقرر  .عدد من األصوات

 ،كل محافظ يدلي بأصوات العضو الذي يمثلهوعلى  .المجلس وقف االقتراع التخاذ القرار بشأن موعد آخر

 ص واحد فقط.أن يدلي بها لصالح شخ

 األعضاء غير مشاركة عشر: ثالث

 42 المادة

 المتعاونة الدولية والمؤسسات المنظمات

في جلسات وأعمال مجلس المحافظين طبقا ألحكام  المشاركةيجوز للمنظمات والمؤسسات الدولية المتعاونة 

 االتفاقيات التي أبرمتها كل منها مع الصندوق.

 43 المادة

 األخرى الهيئات

والمؤهلة للعضوية  ،لمجلس المحافظين أن يوجه الدعوة إلى الدول أو تجمعات الدول من غير األعضاءيجوز  -1

وكذلك إلى أي  ،من االتفاقية 2-8وإلى أية منظمة دولية ورد وصفها في المادة  .من االتفاقية 1-3وفقا للمادة 

 4أو بعضها على وجه التحديد. ،لتعيين مراقبها لحضور دورات أو جلسات المجلس كلها ،هيئة أخرى

السابقة االشتراك في أعمال مجلس المحافظين بناء على دعوة رئيس  1ويجوز لهؤالء المراقبين وفقا للفقرة  -2

 المجلس وبموافقة المجلس.

  وتعطيله الداخلي النظام تعديل عشر: رابع

 44 المادة

 التعديل طريقة

إلى الحد الذي ال يتعارض فيه هذا التعديل  ،)ب( 1-34يجوز لمجلس المحافظين أن يعدل هذا النظام بموجب المادة 

 وذلك بعد دراسة تقرير المكتب بشأن التعديل المقترح. .مع االتفاقية

 45 المادة

 التعطيل طريقة

شريطة تقديم  .فيه هذا التعطيل مع االتفاقيةيجوز لمجلس المحافظين أن يعطل هذا النظام إلى الحد الذي ال يتعارض 

ويجوز التجاوز من هذه المدة إذا لم يبد أي من المحافظين اعتراضا  ،ساعة بشأن اقتراح التعطيل 24إشعار مدته 

                                                           
 وفي إطار . 7-د/77والقرار  6-د/77القرار  1977ديسمبر/كانون األول  16اعتمد مجلس المحافظين في دورته األولى في  4

 .من االتفاقية إلى تعيين مراقبين لحضور الدورة الثانية للمجلس 2-8دعا مجلس المحافظين الهيئات المشار إليها في المادة  6-د/77القرار 

تفويض  (2) ؛دعوة الكرسي الرسولي إلى تعيين مراقب لحضور دورات المجلس( 1)قام مجلس المحافظين باآلتي:  7-د/77وفي القرار 

أي دولة غير عضو أو مجموعة من الدول المؤهلة للعضوية عمال بالمادة  ،بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ،ورئيس الصندوق بأن يدع

 نيتها أن تصبح عضوا غير أًصلي في الصندوق لتعيين مراقب لحضور دورات مجلس المحافظينمن االتفاقية والتي أشارت إلى  3-1

 التي تهمها.
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 .التنازل عن المواد المتعلقة بها ،باالتفاق الجماعي في الرأي ،ويجوز للجان واألجهزة الفرعية األخرى .على ذلك

 ل تعطيل محدودا بغرض مذكور معين وللفترة الالزمة لتحقيقه.ويكون ك



 الملحق األول
 اإلجراءات الخاصة
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تنطبق اإلجراءات الخاصة التالية على دورات 

 التي تعقد بالوسائل االفتراضية:مجلس المحافظين 

 حضور االجتماعات -1

األعضاء والمنظمات  الدوليجوز لممثلي  1-1

والمؤسسات الدولية المتعاونة وممثلي الكيانات 

األخرى المشاركة في دورات مجلس المحافظين عن 

طريق التداول عن بعد أو التداول عبر الفيديو أو عن 

طريق أي وسيلة إلكترونية أخرى تمكنهم من 

وحسب االقتضاء ووفقا  ،االستماع إلى المداوالت

إلقاء كلمة أمام االجتماع من مكان  ،للقواعد الحالية

 بعيد.

الموظفين الرئيسيين يعين رئيس الصندوق  1-2

وخالل  .لضمان سير االجتماع بكفاءة وفعالية

وفي حال ظهور مشاكل متعلقة باالتصال  ،االجتماع

 الدوليجوز أن تقتصر المشاركة على ممثلي 

 األعضاء فقط.

مسؤولين عن الدول األعضاء سيكون ممثلو  1-3

وفي حال  .جودة اتصالهم باالجتماع االفتراضي

تستمر المداوالت وتتخذ  ،انقطاع اتصال الممثل

إال في حال أدى االنقطاع  .القرارات حسب االقتضاء

 إلى عدم الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب.

في تقاسم  الدول األعضاءقد يرغب ممثلو 1-4

مواقفهم بشأن بنود جدول األعمال مع اإلدارة قبل 

الدورة لضمان تسجيل المواقف المذكورة على النحو 

 محاضر االجتماع االفتراضي. الواجب في موجز

 القانوني النصاب -2

يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع  2-1

األعضاء  الدوللمجلس المحافظين بحضور ممثلي 

)افتراضيا أو فعليا( يمثلون ثلثي مجموع عدد 

 األصوات.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب  2-2

لمشاكل في الدول األعضاء  يتعرض عدد من ممثل

يتم تعليق االجتماع حتى يعاد اكتمال االتصال 

 .النصاب القانوني

 

. 
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