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                في مجلس اإلدارة            والمراقبين                                                                                       أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل السماح بالتمثيل االفتراضي لألعضاء   و/      تعليق 
 

                        تعليق و/أو تعديل األحكام    ُ    يُقترح  ،                في مجلس اإلدارة(           والمراقبين                                               )بهدف السماح المحتمل بالتمثيل االفتراضي لألعضاء         حصرا                               دورة مجلس اإلدارة االستثنائية      ألغراض 
ّ   ُمسّطرة                                          . وترد األحكام المحددة التي ينبغي تعليقها     واحدة                                              التالية من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة كحزمة      وترد         الثاني       العمود     في                     ويليه اإلجراء المقترح       األول          في العمود   ُ  

  .      الثالث          في العمود            ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية 
 

  .  ين    مقدم  ال                                       ينبغي اختيار خيار واحد فقط من الخيارين   ،         تحديدا      02          خص المادة                            يرجى االنتباه إلى أنه فيما ي
 

          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                اإلجراء المقترح      الحكم
  0    ادة    الم

         الممثلين                          أعضاء مجلس اإلدارة وإخطار
 

]...[      
 

له       اإلدارة       مجلس    في     عضوووووووو    كل      يعين  - 0 قا للنظام        ممث             وف
عام ثل     هذا      يكون    أن       ويمكن   .     ال با          المم ندوب          مصوووووووحو      عدة    أو        بم

           المنوواقشووووووووات    في         لالشوووووووترا       أيضووووووووا        مؤهلين       آخرين         منوودوبين
        الوطني        قانونه    مع          تماشيا        عضو،     بلد    كل     على       ّ ويتعيّن  .        والتصويت

قا      أو ته        وف ية،          إلجراءا لداخل تب      يبلغ    أن           ا لدولي        المك بل        ا تاح     ق         افت
لدورة له        ا ندوبين   ن       المعي          بممث م       . ولن  له           المرافقين             وبالم قّدِّ        تأكيد   ُ ّ ِّ يُ
        التحقق     بعد    إال                والمشاركة فيها        اإلدارة      مجلس       دورات    في         التسجيل

      بتل           مقارنتها     بعد       الصووولة     ذات         الشوووخصوووية           المعلومات     صوووحة    من
       األصول     حسب      عنها        المبلغ           للمندوبين         الرسمية         القائمة    في         الواردة

  .              في مجلس اإلدارة               المختصة للعضو          الحكومية        السلطة      جانب    من
 

]...[      

         ُ    اإلدارة، يُعلق                                      فيما يتعلق بالدورة االسوووتثنائية لمجلس
                 يكون حضوووووور األعضووووواء          يقضوووووي بأن             المبدأ الذي 

                                        ومشووواركتهم في الدورة بصوووفة "شوووخصوووية". ويمكن 
                                     أيضا قبول الحضور والمشاركة افتراضيا.

                                 ويفهم من أي إشووووووووووارات إلى العبووووارتين 
           " على أنها            المشووووووواركة في    " و"        مصوووووووحوبا   "

                            إمكانية حضور وتمثيل البلدان      ا           تتضمن أيض
                                     األعضووواء في االتحاد )والمراقبين ايخرين( 
                                     بواسووطة الوسووائل اإللكترونية، أي من خالل 

                   المكتب الدولي لعقد                      الوسوووووووائل التي يتيحها
                                 المؤتمرات عبر اإلنترنووووت والمؤتمرات 
                                     المرئية والسووومعية وذل  ضووومانا للمشووواركة 
                                   الفعووالووة في الوودورة االسوووووووتثنووائيووة لمجلس 

        اإلدارة.
 

 ُ    تُقووودم           ينبغي أن                     وفي مثووول هوووذل الحوووالوووة،
                راضووووووي )كتابيا أو                      إشووووووعارات بالتمثيل االفت

                   إلى المكتب الدولي.     ا                 إلكترونيا( مسبق
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          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                اإلجراء المقترح      الحكم
  0 1    ادة    الم

                         الدورات وتنظيم االجتماعات
 

   في                                                يجتمع مجلس اإلدارة من حيث المبدأ مرتين في السوووونة   - 1
                                             لمدة إجمالية قصووووود تقدر بعشوووورة أيام عمل. وتحدد             مقر االتحاد

      ويجوز                                                          الجلسوووووة العامة التاريم والمدة التقريبيين لدورتها القادمة.
                                                      لرئيس مجلس اإلدارة، إذا فرضوووت عليه الظروف ذل ، أن يعدل
                                                               التاريم أو المدة السابق تحديدهما وذل  بالتشاور مع األمين العام، 
                                                       بشووووورط إبال  هذا التغيير إلى أعضووووواء مجلس اإلدارة قبل افتتاح 

  .                             الدورة بأسبوعين على أقل تقدير
 

]...[      
 

                                             ُ    فيما يتعلق بالدورة االسوووتثنائية لمجلس اإلدارة، يُعلق 
                 يكون حضوووووور األعضووووواء          يقضوووووي بأن             المبدأ الذي 

                                    ركتهم في الدورة بصوووفة "شوووخصوووية". ويمكن     ومشوووا
                                     أيضا قبول الحضور والمشاركة افتراضيا.

                                    دون المساس بالمتطلب المنصوص عليه في 
                من النظووام العووام      131          من المووادة    0      البنوود 

                                      لالتحوواد البريوودي العووالمي فيمووا يخص تنظيم 
                                       دورات مجلس اإلدارة ماديا في مقر االتحاد، 

سماح         عضاء في                   بمشاركة البلدان األ            يجب ال
                                االتحوووواد والمراقبين ايخرين بواسوووووووطووووة 
                                      الوسوووووووائل اإللكترونية في حالة تعذر عليهم 

                        المووادي للمشوووووووواركووة في دورة        الحضوووووووور 
  .   برن ب                               استثنائية للمجلس في مقر االتحاد 

   13    ادة    الم
       األماكن      ترتيب 

 

 

        تبعا                               في جلسوووووووات مجلس اإلدارة وأجهزته              ترتب الوفود  - 1
                               للترتيب األبجدي الفرنسي لألعضاء.

 

                  بوووالقرعوووة، في الوقوووت                  رئيس مجلس اإلدارة       يسوووووووحوووب  - 0
                                                         المناسوووب، اسوووم البلد الذي سووويأخذ مكانه في المقدمة أمام منصوووة 

                                             الرئاسة، أثناء كل دورة من دورات مجلس اإلدارة.

 
 
 
 
 

       يعل ق                                            فيما يتعلق بالدورة االسوووتثنائية لمجلس اإلدارة، 
  .      األماكن                  العمل بمبدأ ترتيب          جزئيا  

      ط على   فق    13          من المادة    1              يسووري نص البند 
       الحضور    ا     يمكنه    تي                      وفود البلدان األعضاء ال

                                  في الدورة االسوووووتثنائية لمجلس اإلدارة        ماديا
  .                في المكتب الدولي

 

    على    0                             وعالوة على ذلوو ، ال ينطبق البنوود 
                                     الوودورة االسوووووووتثنووائيووة لمجلس اإلدارة  وإذا 

            البلد األخير           سووووتخدم اسووووم      مر، ي        اقتضووووى األ
          المقدمة".    في "      مكانه            كان قد أخذ       الذي
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          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                اإلجراء المقترح      الحكم
   11    ادة    الم

                النصاب القانوني
 

   ما      حضر    إذا                              مداوالت مجلس اإلدارة صحيحة إال        ال تكون  - 1
      ُّ                                    ال يقلُّ عن نصف أعضائه الذين لهم حق التصويت.

 

     يعلق                                             بالنسووبة إلى الدورة االسووتثنائية لمجلس اإلدارة، 
      الووذي                 النصوووووووواب القووانوني       اكتمووال           التحقق من       مبوودأ

       وعليه،    .                   المادي ألعضووواء المجلس             يتطلب الحضوووور 
                  أعضووووووواء مجلس اإلدارة      ا                     يؤخذ في االعتبار أيضووووووو

                                          المشووواركين بواسوووطة الوسوووائل اإللكترونية ألغراض 
                 النصاب القانوني.        اكتمال           التحقق من

 

       النصوووووووووواب                         ألغراض التحقق من اكتمووووال
      يكتمل   ،  ة         االسوووووووتثنائي            خالل الدورة         القانوني 

                بحضووور نصووف أعضوواء                 النصوواب القانوني 
                                     مجلس اإلدارة على األقل ممن لهم الحق في 

          مشوووووواركتهم                       التصووووووويت حضووووووورا ماديا أو 
                           بواسطة الوسائل اإللكترونية.

 

                                  وفي هووذا الصوووووووودد، يؤكوود المكتووب الوودولي 
                                 الحضوووووور المادي أو اإللكتروني ألعضووووواء 

        ِّ األعضووووووووواءِّ            ر أولئووو        ِّ ويعتبِّ              مجلس اإلدارة
              اكتمووال النصووووووووواب        ألغراض       حوواضووووووورين 

                  القانوني المطلوب.

   03    ادة    الم
        التصويت

 

]...[      
 

                              يتم التصويت على النحو التالي:  - 4

            برفع األيدي   1 - 4

                            بناء على طلب أحد أعضووووووواء مجلس                 بمناداة األسوووووووماء:  0 - 4
                ويتم ذلوو  بوواتبووا                                  اإلدارة أو اسوووووووتجووابووة لرغبووة الرئيس.

        في مجلس                                        الترتيووب األبجوودي الفرنسوووووووي للبلوودان الممثلووة 
        اإلدارة 

 

                                               تنبيه: بالنسببببببببذ إلى اده المادة، يجو  تحديد خيار 
                                د فقط من بين الخيارين المقدمين:   واح

 

  1       الخيار 
 

                                    بالنسووووووبة إلى الدورة االسووووووتثنائية لمجلس 
                        تكون تسبببببببويذ جميئ المسبببببببا ل         اإلدارة، 

                              ببببات ببباك مالبببببببترا وال يجو  إجراء أ  
       تصويت.

 

                                     ومن ثم، تعلق إجراءات التصويت الواردة 
         )أي، رفع    3 - 4 و   0 - 4 و   1 - 4           في الفقرات 

      السووووري                             األيدي ونداء األسووووماء واالقترا  
              على التوالي(.

 

      نعم
 

                              إلى الظروف االسوووووووتثنووائيووة ومراعوواة         نظرا  
                                   للصوووووووعوبات التقنية المرتبطة بالتصوووووووويت 
                                       باسوووتخدام الوسوووائل اإللكترونية، تتخذ جميع 
                                   القرارات بتوافق ايراء. وفي حووووال عوووودم 
                                      االتفاق، يؤجل النظر في المسوووووووألة إلى أجل 

      د عقد                               غير مسوومى وإلى حين يتسوونى من جدي
                         دورة مادية لمجلس اإلدارة.
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          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                اإلجراء المقترح      الحكم
                           بناء على طلب عضووووووووين في مجلس                 باالقترا  السوووووووري:  3 - 4

                                                اإلدارة. وتتخذ عندئذ التدابير الالزمة لضووووووومان السوووووووير 
                                                   ُ القانوني لهذل اإلجراءات. وتكون لالقترا  السري األولويةُ 

                           على إجراءات التصويت األخرد.

[ ]...     

  0       الخيار 
 

                                    بالنسووووووبة إلى الدورة االسووووووتثنائية لمجلس 
                                          اإلدارة، تكون تسوية جميع المسائل مبدئيا  

              باتفاق مشتر .
 

سويتها  سن ت سبة إلى المسائل التي لم يت                                          بالن
تر ،  لمشووووووو              تعلق إجراءات                  بوووواالتفوووواق ا

   3 - 4 و   1 - 4                            التصووويت الواردة في الفقرتين 
                                  )أي، رفع األيدي واالقترا  السووووووري على 

         بمناداة                   وال يجوز التصووووويت إال    -         التوالي( 
        األسماء.

 

                                 وينطبق هذا الخيار على أعضووووووواء مجلس 
                 أو إلكترونيا على        ماديا                 اإلدارة المشوواركين 

         حد سواء.

      نعم
 

      عندما  و        األسووماء،          بمناداة                في حالة التصووويت 
                                     ينادي المكتب الدولي اسم عضو من أعضاء 
                                  مجلس اإلدارة بووواتبوووا  الترتيوووب األبجووودي 

                     ممثل العضووووووو في المجلس      يرد          الفرنسووووووي،
                                  بتصويته )نعم أو ال أو ممتنع( وذل ،      ا      شفهي

  .              أو إلكترونيا           ماديا              ان حاضرا         سواء أك
 

                               وإذا تعووووذر على أي عضوووووووو في المجلس 
                   بب من األسباب أثناء                 اإلدالء بصوته ألي س

                        األسماء، ينادد هذا العضو          بمناداة        التصويت 
نداء األولي.  هاء مرحلة ال عد انت ية ب ثان                                          مرة 
                                        وإذا لم يستطع ذل  العضو القيام بالتصويت 
                                       في جولة النداء الثانية، يسووووجل هذا العضووووو 

  .       غائبا  
 

                                     وال يجو  االقتراع السببببر  في اده الحالذ، 
        لم يتسببن                       تسببويذ كل المسببا ل التي        وتجر 

              )بما فياا تلا                          تسببببويتاا باالت اك المالببببترا
               لالقتراع السبببببر        ا                 التي سبببببتخضبببببئ نظري
        األسماء.         بمناداة               بواسطذ التصويت 

 


