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 التعديالت على النظام الداخلي لمجلس المحافظين :نتائج التصويت بالمراسلة

إلى تعليق نظامه الداخلي  2020أكتوبر/تشرين األول  12و 5دُعي مجلس المحافظين في الرسالتين المؤرختين  -1

في  الواردتقرير مكتب مجلس المحافظين على النحو المقترح في ، من أجل الموافقة على التعديالت عليه

 ، من خالل التصويت بالمراسلة.GC 2020/V.B.C.1الوثيقة 

 :بإجراءينووفقا لذلك دُعي المحافظون إلى األدالء بأصوات الدولة العضو التي يمثلونها فيما يتعلق  -2

  من يوم ً اإلجراء األول: تعليق النظام الداخلي لمجلس المحافظين من الساعة التاسعة صباحا

، منتصف الليل )بتوقيت روما(، 2020أكتوبر/تشرين األول  30حتى  2020أكتوبر/تشرين األول  6

 للسماح للمصادقة على التعديالت على النظام الداخلي من خالل تصويت بالمراسلة؛

  كما ترد في الوثيقة على النظام الداخلي اإلجراء الثاني: التعديالت المقترحةGC 2020/V.B.C.1. 

أكتوبر/تشرين األول  28اإلجراءين األول والثاني  بشأن إلدالء باألصواتل انالنهائي انوكان الموعد -3

 األول )منتصف الليل بتوقيت روما(، على التوالي. تشرينأكتوبر/ 30و

 وبالتالي وافق مجلس المحافظين على اإلجراءين. ينالمحدد   ينالنهائي الموعدينالمطلوبة قبل  لبيةاألغوتحققت  -4

بنتائج التصويت بالمراسلة في الملحق األول. بينما يرد تقرير مكتب مجلس المحافظين  ةالخاص الرسالةرد تو -5

 .الثاني الملحقفي 

 



GC 44/INF.4  الملحق األول 

 

 

 2020 تشرين الثاني/نوفمبر 9

 ،معالي المحافظ الموقر

أن ، التي تنص على لمجلس المحافظينمن النظام الداخلي  39بما يتفق مع المادة نيابة عن رئيس الصندوق، و

 بالمراسلة للتصويتخطر الرئيس جميع األعضاء بنتائج التصويت بالمراسلة، يسرني إعالمكم بالنتيجة اإليجابية يُ 

 :على اإلجراءين التاليين

  :من يوم تعليق النظام الداخلي لمجلس المحافظين اإلجراء األول ً من الساعة التاسعة صباحا

، منتصف الليل )بتوقيت روما(، للسماح 2020أكتوبر/تشرين األول  30أكتوبر/تشرين األول حتى  6

 ؛للمصادقة على التعديالت على النظام الداخلي من خالل تصويت بالمراسلة

 في الوثيقة  تردكما على النظام الداخلي الثاني: التعديالت المقترحة  اإلجراءGC 2020/V.B.C.1. 

ً  التصويت يكون ،39 المادة بموجب  ثلثي عن يقل ال ما لهم أعضاء من ردود وصلت ما إذا صحيحا

ً  (.546.927 5) األصوات عدد مجموع( من 697.952 3)  بشأن المحافظين مجلس قرار يتطلب ،4-34 للمادة ووفقا

 عن يقل ال مااإلجراء الثاني يتطلب  بشأن القرار أن حين في األصوات، عدد مجموع نصف من أكثراإلجراء األول 

 .1-34 المادة عليه تنص كما األصوات عدد مجموع ثلثي

هذا الموعد،  وبحلولأكتوبر/تشرين األول.  28الموعد األقصى الستالم الردود على اإلجراء األول يوم  وكان

صوتا(  546.927 5 في المائة من المجموع البالغ 70.05صوتا )حوالي  885.776 3 تم استالم ردود تشكل

 النظام تعليق تموبالتالي،  اإلجراء، لصالح بها المدلى األصوات جميع وكانت. 39 المادةوبالتالي، استوفي شرط 

 .المحافظين لمجلس الداخلي

أكتوبر/تشرين األول. وبحلول هذا الموعد،  30الموعد األقصى الستالم الردود على اإلجراء الثاني يوم  وكان

صوتا(  546.927 5 في المائة من المجموع البالغ 72.69صوتا )حوالي  032.090 4 تم استالم ردود تشكل

 مجلس صادقوبالتالي،  اإلجراء، لصالح بها المدلى األصوات جميع وكانت. 39 المادةوبالتالي، استوفي شرط 

 .المرفق في وارد هو كما الداخلي، نظامه على التعديالت على المحافظين

 .التقديربقبول أسمى آيات  معاليكم، ،وتفضلوا

 ميكينيس-خيمينس لويس

 الصندوق سكرتير

  الصندوق محافظو السادة

  الزراعية للتنمية الدولي

 للعلم المعنيون النسخ ومتلقو
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 (GC 2020/V.B.C.1) المحافظين مجلس قرارات

 

 النظام الداخلي لمجلس المحافظينتعليق 

 2020 األولتشرين /أكتوبر 6 يومصباح  من التاسعة الساعة من الداخلي النظام تعليق على المحافظين مجلس وافق

عن  النظام الداخلي تعديالت)بتوقيت روما( للسماح بالموافقة على  2020األول تشرين /أكتوبر 30منتصف ليل  حتى

 .GC 2020/V.B.C.1التصويت بالمراسلة على النحو المحدد في الوثيقة  طريق

 تقرير مكتب مجلس المحافظين عن التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس المحافظين

الداخلي لمجلس المحافظين،  المقترحة على النظامموافقة المجلس التنفيذي على تقديم تقرير المكتب والتعديالت  عقب

 المحافظينا، نظر مجلس مللموافقة عليه المحافظينإلى مجلس ، GC 2020/V.B.C.1النحو الوارد في الوثيقة  على

 .ووافق عليهما التقرير والتعديالت المقترحة في

 التنفيذي للمجلس المائة بعد الثالثين الدورة أعمال جدول من )ب( 10 البند بشأن الصادر اإلعالن إلى فرنسا أشارتو

 لضمان منها المقدم الدعمب المناسبة تلك في وذّكرت. المحافظين لمجلس الداخلي النظام من 41 المادة من 2 الفقرة بشأن

ً  المحافظين مجلس في عضو كل يطلب أن إمكانية ً  تصويتا  لممارسات وفقًا ،فقط واحد مرشح وجود حال في حتى رسميا

 .ومبادئها السليمة الحوكمة
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 توصية بالموافقة

التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس وتقرير المكتب بناء على موافقة المجلس التنفيذي على عرض 

يُدعى مجلس المحافظين إلى النظر  ،على النحو الوارد في هذه الوثيقة، على مجلس المحافظين للموافقة، المحافظين

 .والموافقة عليها من خالل تصويت بالمراسلةالتعديالت المقترحة وتقرير في ال

قرير مكتب مجلس المحافظين عن التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس ت

 المحافظين

اجتماعات الهيئات الرئاسية ( على سير 19-الحظ المكتب األثر الكبير لجائحة فيروس كورونا )كوفيد -1

للصندوق. وقد منعت قيود السفر والشواغل الصحية الممثلين من السفر إلى مقر الصندوق للمشاركة في 

دورات المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية األخرى. واتُخذت ترتيبات لعقد هذه االجتماعات بالوسائل 

 تعلق بنجاح االجتماعات.االفتراضية وكانت التغذية الراجعة إيجابية فيما ي

وفي حين أنه ال يزال من الممكن عقد الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين في روما في فبراير/شباط  -2

المقبل، يجب أن يضمن الصندوق اتخاذ الترتيبات التي تتيح عقد الدورة افتراضيا إذا ثبتت ضرورة ذلك. 

مجلس المحافظين سينظر في تعيين رئيس الصندوق في دورته وتكتسي هذه الترتيبات أهمية خاصة نظرا ألن 

 .2021في فبراير/شباط 

 ىوصوأونظر المكتب في التعديالت التي اقترحتها إدارة الصندوق على النظام الداخلي لمجلس المحافظين،  -3

 من خاللالمجلس التنفيذي هذه التغييرات لعرضها الحقا على مجلس المحافظين للموافقة عليها بأن يستعرض 

 التصويت بالمراسلة.

وتتعلق التغييرات المقترحة أساسا بإمكانية عقد دورات مجلس المحافظين بالوسائل االفتراضية، وإدراج  -4

إجراءات خاصة للدورات االفتراضية. وستسمح التغييرات المقترحة أيضا باستخدام نظام تصويت إلكتروني 

لمعمول بها، مثل التصويت بالتزكية في تعيين الرئيس عندما وستهدف إلى التعبير بشكل أفضل عن الممارسة ا

 يتم ترشيح مرشح واحد فقط.

ويرى المكتب هذه التعديالت ضرورية لتوفير المرونة الالزمة لضمان استمرارية األعمال في حالة عدم  -5

ت الواردة في المجلس التنفيذي في التعديال ونظرإمكانية عقد الدورات بحضور فعلي لممثلي الدول األعضاء. 

بعرضها على مجلس  ، وأوصى2020، في دورته الثالثين بعد المائة التي ُعقدت في سبتمبر/أيلول الملحق

 المحافظين للموافقة عليها من خالل التصويت بالمراسلة.
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لمادة بشأن التصويت بالمراسلة تنص حاليا على أنه ال يجوز اقتراح المسائل المشمولة با 11-39وبما أن المادة  -6

، والتي تتضمن "إقرار األنظمة واللوائح الفرعية الالزمة لسير أعمال الصندوق" التخاذ قرار بشأنها 34-1

للسماح بعرض التعديالت على  452بالمراسلة، سيتعين تعليق النظام الداخلي لمجلس المحافظين وفقا للمادة 

 مجلس المحافظين للموافقة عليها من خالل التصويت بالمراسلة.

 

                                           
 التصويت بالمراسلة - 39المادة  1

  1-34"عندما يقرر المجلس التنفيذي الحصول على تصويت مجلس المحافظين بشأن مسألة محددة، فيما عدا ما تنص عليه المادة 

الدعوة إلى عقد دورة له، يبلغ الرئيس كل عضو، بأية وسيلة اتصال سريعة، مقترحا يتضمن القرار المقدم اقتراح بشأنه، مع ، دون 2-34أو 

لها،  طلب التصويت عليه. ويتم اإلدالء باألصوات خالل الفترة الزمنية التي تحدد في الطلب، وبعد انتهاء الفترة المحددة أو أي امتداد يتقرر

لنتائج، ويبلغ جميع األعضاء بها. ويكون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء لعم ما ال يقل عن ثلثي مجموع يسجل الرئيس ا

 األصوات."
 طريقة التعطيل – 45المادة  2

ساعة  24مدته  "يجوز لمجلس المحافظين أن يعطل هذا النظام إلى الحد الذي ال يتعارض فيه هذا التعطيل مع االتفاقية، شريطة تقديم إشعار

بشأن اقتراح التعطيل، ويجوز التجاوز من هذه المدة إذا لم يبد أي من المحافظين اعتراضا على ذلك. ويجوز للجان أو األجهزة الفرعية 

مة األخرى، باالتفاق الجماعي في الرأي، التنازل عن الموارد المتعلقة بها. ويكون كل تعطيل محدودا بغرض مذكور معين وللفترة الالز

 لتحقيقه."
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 التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس المحافظين

التعديالت التالية على نظامه الداخلي والموافقة عليها. وترد حاالت اإلضافة إن مجلس المحافظين مدعو إلى النظر في 

 تحتها خط، بينما حاالت الحذف يتوسطها خط.

 تعديالت تتعلق بإمكانية عقد دورات مجلس المحافظين بالوسائل االفتراضية. –مكان انعقاد الدورات  – 4المادة 

ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر عقد دورة ما في أي  "تعقد دورات مجلس المحافظين في مقر الصندوق،

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

االفتراضية عندما يقرر الرئيس، بعد التشاور مع األعضاء اآلخرين في المكتب ورئيس الصندوق، أن عقد 

ممكن أو غير مناسب لجميع الممثلين. وفي مثل هذه الحاالت، يجوز لألعضاء  دورة حضورية فعلية غير

، 43والمنظمات والمؤسسات الدولية المتعاونة وممثلي الكيانات األخرى، على النحو المحدد في المادة 

ية. المشاركة في الدورة عن طريق التداول عن بعد أو التداول عبر الفيديو أو غيرها من الوسائل اإللكترون

وترد اإلجراءات الخاصة واجبة التطبيق على دورات مجلس المحافظين التي تُعقد بالوسائل االفتراضية في 

 ملحق هذا النظام الداخلي."

 اإلجراءات الخاصة: –"الملحق 

 :االفتراضيةتنطبق اإلجراءات الخاصة التالية على دورات مجلس المحافظين التي تعقد بالوسائل 

 حضور االجتماعات -1

يجوز لممثلي األعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية المتعاونة وممثلي الكيانات األخرى  1-1

المشاركة في دورات مجلس المحافظين عن طريق التداول عن بعد أو التداول عبر الفيديو أو 

عن طريق أي وسيلة إلكترونية أخرى تمّكنهم من االستماع إلى المداوالت، وحسب االقتضاء 

 د الحالية، أخذ الكلمة في االجتماع من مكان بعيد.ووفقا للقواع

يعين رئيس الصندوق الموظفين الرئيسيين لضمان سير االجتماع بكفاءة وفعالية. وخالل  1-2

االجتماع، في حالة ظهور مشاكل متعلقة باالتصال، يجوز أن تقتصر المشاركة على ممثلي 

 األعضاء فقط.

باالجتماع االفتراضي. وفي حال انقطاع اتصال  سيكون الممثلون مسؤولين عن جودة اتصالهم 1-3

الممثل، تستمر المداوالت وتُتخذ القرارات حسب االقتضاء، إال في حال أدى االنقطاع إلى عدم 

 الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب.

قد يرغب الممثلون في تقاسم مواقفهم بشأن بنود جدول األعمال مع اإلدارة قبل الدورة لضمان  1-4

 المواقف المذكورة على النحو الواجب في محاضر االجتماع االفتراضي.تسجيل 

 النصاب القانوني -2

يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع لمجلس المحافظين بحضور ممثلين لألعضاء )افتراضيا  2-1

 أو فعليا( يمثلون ثلثي مجموع األصوات.

الممثلين لمشاكل في االتصال، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب تعرض عدد من  2-2

 يتم تعليق االجتماع حتى يعاد اكتمال النصاب القانوني."

 تُعدّل إلتاحة إمكانية التصويت بالوسائل اإللكترونية. -3الفقرة الفرعية  –طريقة اتخاذ القرارات  – 35المادة 
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أكثر تتضمن كل منها عددا بتسليم كل محافظ ورقة اقتراع واحدة أو يجري التصويت باالقتراع السري  -3"

( أن يتسلم أربعة محافظين على األقل أوراقا محدد 1محددا من األصوات التي يجري توزيعها بحيث: )

( أن يتساوى مجموع األصوات المحدد في األوراق التي يتسلمها أي 2فيها أي عدد معين من األصوات و)

لكل محافظ أن يدلي بصوته على كل األوراق  محافظ مع عدد األصوات التي من حقه اإلدالء بها، ويجوز

 التي يتسلمها ويضعها في صناديق االقتراع التي سيقوم بجمعها وعدها أشخاص يعينهم رئيس المجلس.

عن طريق بطاقات االقتراع الورقية* أو، إذا توافر ذلك، من خالل نظام تصويت إلكتروني بطريقة تحفظ 

كل عضو حق التصويت والقدرة على التصويت، وفقا لعدد سرية ونزاهة االقتراع السري. ويكون ل

 األصوات المحددة التي يحق له اإلدالء بها.

 

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

تحدد أي عدد معين من األصوات أربعة محافظين على األقل،  ( يجب أن يستلم البطاقات التي1األصوات، التي تُوزع بحيث: )

( يكون إجمالي عدد األصوات المحددة في البطاقات التي يستلمها أي محافظ مساويا لعدد األصوات التي يحق له اإلدالء بها؛ 2)

راع، وستؤخذ البطاقات ويجوز لكل محافظ أن يدلي بصوته على جميع البطاقات التي يستلمها وأن يودعها في صناديق االقت

 من الصناديق ويقوم بعدها مراجعو الفرز الذين يعينهم الرئيس".

تُعدّل إلتاحة المزيد من المرونة عند تقديم مقترحات للموافقة  -1الفقرة الفرعية التصويت بالمراسلة،  – 39المادة 

 عليها عن طريق التصويت بالمراسلة. 

عندما يقرر المجلس التنفيذي الحصول على تصويت مجلس المحافظين بشأن مسألة محددة، فيما عدا ما  -1"

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

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

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

يسجل الرئيس النتائج، ويبلغ جميع األعضاء بها. ويكون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء 

 لعم ما ال يقل عن ثلثي مجموع األصوات".

تُعدّل إلتاحة المزيد من المرونة وللتعبير عن الممارسة القياسية  -2الفقرة الفرعية المجلس التنفيذي،  – 40المادة 

 الحالية.

يجتمع المحافظون في جلسة مغلقة إلجراء تلك االنتخابات وفقا يجوز أن خالل الدورة السنوية،  -2"

لالتفاقية. ويكون رئيس كل جلسة من هذه لإلجراءات التي يحددها الجزء الخاص بذلك من الجدول الثاني 

الجلسات، أحد أعضاء المكتب. ويطبق هذا النظام على مجريات الجلسة بعد إجراء التغييرات الضرورية 

 ما لم ينص على غير ذلك في الجزء الخاص من الجدول الثاني أو تقرره الجلسة. –

 نة وللتعبير عن الممارسة القياسية الحالية.، تُعدّل إلتاحة المزيد من المرورئيس الصندوق – 41المادة 

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

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

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

وفي حالة وجود أكثر من مرشح وعدم حصول أي مرشح  الرئيس بالتزكية.أن يعين لمجلس ل يجوزفقط، 

على العدد الالزم من األصوات في االقتراع األول، يجرى اقتراع ثان ال يشترك فيه المرشح الذي نال أقل 

تى ينال أحد المرشحين ثلثي مجموع األصوات على األقل أو عدد من األصوات. ويكرر هذا اإلجراء ح

يقرر المجلس وقف االقتراع التخاذ القرار بشأن موعد آخر. وعلى كل محافظ يدلي بأصوات العضو الذي 

 يمثله، أن يدلي بها لصالح شخص واحد فقط."

 

 


