النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
المادة  :1النطـاق
يسري هذا النظام الداخلي على جميع دورات مؤتمر األطراف .كما يسري ،مع التعديالت الالمم ،،على اليياات الررعي ،لمؤتمر
األطراف ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك ،وذلك وفقا للمادة .2.8
المادة  :2هيئة المكتب
 1.2ينتخب مؤتمر األطراف هيا ،مكتب تتألف من رئيس ،وثالث ،نواب للرئيس ومقرر (يشار إلييا في ما يلي بإسم "هيا ،المكتب")
من بين ممثلي األطراف .ويتوجب على مؤتمر األطراف ،لدى انتخاب أعضاء المكتب ،ايالء االعتبار الواجب لمبدأ التناوب الجغرافي.
 8.8يشغل أعضاء هيا ،المكتب مناصبيم لمدة سن ،واحدة أو إلى حين انتخاب هيا ،مكتب جديدة ،مع إمكاني ،التجديد لوالي ،واحدة
فقط .وال يجوم إعادة انتخاب أي عضو من أعضاء هيا ،المكتب لوالي ،ثالث ،على التوالي.
 8.2في حال استقال ،عضو في هيا ،المكتب من منصبه ،أو إدراكه عدم قدرته على ممارس ،ميامه بشكل دائم ،يعين الطرف الذي
ينتمي إليه عضو هيا ،المكتب ممثال آخر بحيث يحل محل العضو المذكور خالل الرترة المتبقي ،من واليته.
 8.2تبدأ والي ،أعضاء هيا ،المكتب بشكل فوري عند افتتاح الدورة التي تم انتخابيم فييا .ويعملون باعتبارهم هيا ،المكتب في أي
دورة استثنائي ،تعقد أثناء واليتيم ،ويقومون بتوفير التوجيه لمجلس اإلدارة والمدير العام في ما يتعلق باألعمال التحضيري ،وتنظيم
دورات مؤتمر األطراف.
 8.2يتولى الرئيس الرئاس ،في جميع دورات مؤتمر األطراف ،ويمارس أي وظائف أخرى قد تلزم لتيسير عمل مؤتمر األطراف.
يكون لنائب الرئيس القائم بميام الرئيس الصالحيات والواجبات ذاتيا المعطاة للرئيس.
المادة  :3الدورات العامة
 2.1وفقا للمادة  18.2من اتراقي ،إنشاء الوكال ،األفريقي ،إلستيعاب المخاطر(( )ARCاتراقي ،اإلنشاء) ،يعقد مؤتمر األطراف دورات
عادي ،مرة واحدة على األقل في العام.
 2.8تعقد دورات استثنائي ،لمؤتمر األطراف في أوقات أخرى بناء على طلب خ ّ
طي من مجلس اإلدارة ،أو بناء على طلب خطي من
ثلثي األطراف على األقل.
 2.2تُعقد دورات مؤتمر األطراف بناء على دعوة من رئيس مؤتمر األطراف ،بموافق ،هيا ،المكتب ،وبالتشاور مع رئيس مجلس
اإلدارة والمدير العام.
 2.2ترسل إشعارات بموعد ومكان كل دورة لمؤتمر األطراف إلى جميع األطراف قبل افتتاح الدورة بأربع ،أسابيع على األقل.
 2.2يرسل كل طرف من األطراف أسماء ممثليه في مؤتمر األطراف إلى المدير العام قبل افتتاح كل دورة لمؤتمر األطراف.
مخول من قبل رئيس الدول ،،أو رئيس الحكوم ،،أو ومير الخارجي ،،أو ومير المالي ،أو الومير
 2.6يقوم كل طرف بإرسال وفد ّ
المسؤول عن اإلشراف على أنشط ،الوكال ،األفريقي ،الستيعاب المخاطر في بالده .ويجوم اعتبار الممثلين الدائمين لألطراف
المعتمدين لدى االتحاد األفريقي ممثلين في مؤتمر األطراف من دون الحاج ،إلى إذن إضافي.
 2.3يجوم للمدير العام دعوة خبراء لحضور دورات مؤتمر األطراف ،بموافق ،هيا ،المكتب.
 2.2يكون حضور مندوبين يمثلون أغلبي ،بسيط ،من األطراف ضروريا للحصول على النصاب القانوني في أي ،دورة لمؤتمر
األطراف ،وفقا للمادة  18.2من إتراق التأسيس.
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المادة  :4جدول األعمال والوثائق
 2.1يقوم المدير العام بإعداد جدول األعمال المؤقت بناء على طلب من الرئيس ،وبتوجيه من مجلس اإلدارة.
 2.8يجوم ألي من األطراف أن يطلب من المدير العام إدراج بنود محددة في جدول األعمال المؤقت قبل أن يتم إرساله.
 2.2على المدير العام تعميم جدول األعمال المؤقت على جميع األطراف والمراقبين المدعوين لحضور الدورة ،وذلك قبل أربع،
أسابيع على األقل من افتتاح الدورة.
 2.2يجوم ألي طرف ،بعد إرسال جدول األعمال المؤقت ،اقتراح إدراج بنود محددة في جدول األعمال في ما يتعلق بالمسائل ذات
الطبيع ،العاجل ،أو غير المنظورة ،في موعد ال يتجاوم أسبوعين قبل افتتاح الدورة إذا أمكن .ينبغي أن توضع هذه البنود في قائم،
تكميلي ،،بحيث يقوم المدير العام بإرساليا إلى جميع األطراف ،إذا سمح الوقت قبل افتتاح الدورة .أما في حال عدم تمكنه من القيام
بذلك ،فعليه إرسال القائم ،التكميلي ،إلى الرئيس لعرضيا على مؤتمر األطراف .ويجوم ألي طرف اقتراح إدراج أي بند آخر قد
يعتبره ذات أهمي ،،وذلك قبل اعتماد جدول األعمال.
 2.2يجوم لمؤتمر األطراف ،بعد اعتماد جدول األعمال وباالجماع إجراء تعديل على جدول األعمال بالحذف أو اإلضاف ،أو تعديل
أي بند من البنود.
 2.6على المدير العام إرسال الوثائق ال ُمراد عرضيا في مؤتمر األطراف في أي دورة إلى جميع األطراف في وقت إرسال جدول
األعمال ،أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك ،على أن يكون ذلك دائما قبل افتتاح الدورة بثالث ،أسابيع على األقل.
 2.3تُصاغ االقتراحات الرسمي ،المتعلق ،بالبنود المدرج ،على جدول األعمال والتعديالت التي يت ّم إدخاليا علييا خالل دورة لمؤتمر
األطراف بشكل خ ّ
طي وت ُسلَّم إلى الرئيس الذي يتخذ الترتيبات الالمم ،للحصول على نسخ ليت ّم تعميميا على جميع ممثلي األطراف.
المادة  :5صنع القرار
المصوتين،
 2.1رهنا بالمادة  ،2.8يتم اتخاذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمر األطراف بأغلبي ،ثلثي األطراف الحاضرين و
ّ
باستثناء القرارات المتخذة عمال بالرقرتين (2ب) و ( 8ن)( 8 ،س) و(8ع) من المادة  12من اتراقي ،اإلنشاء التي يجب أن ت ُتخذ بأغلبي،
ثلثي األطراف في اتراقي ،اإلنشاء.
 2.8يتوجب على الرئيس السعي ،في جميع األوقات ،لتحقيق االجماع في صنع القرار من جانب مؤتمر األطراف ،كلّما كان ذلك
ممكنا.
 2.2يجري انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لإلجراءات المبين ،في المرفق بيذا النظام الداخلي.
المادة  :6المراقبون
 6.1يخطر المدير العام مروضي ،االتحاد األفريقي ،باإلضاف ،إلى أي دول ،عضو في االتحاد األفريقي وليست طرفا في المعاهدة،
بإنعقاد دورات مؤتمر األطراف بحيث يجوم أن تكون ممثل ،بصر ،مراقب ،وذلك قبل افتتاح الدورة بأربع ،أسابيع على األقل .ويجوم
ليؤالء ال على دعوة الرئيس ،دون يكون ليم الحق في مراقبين المشارك ،في دورات مؤتمر األطراف ،بناء التصويت.
 6.8على المدير العام إخطار أي وكال ،أو هيا ،أخرى أو جي ،شريك ،متعاون ، ،سواء كانت حكومي ،أو غير حكومي ،،مؤهل ،في
الميادين المتصل ،بموضوع المعاهدة ،بما في ذلك أي من الجيات المانح ،،تكون قد أبلغت المدير العام برغبتيا في أن تكون ممثل،
بصر ،مراقب ،بإنعقاد دورات مؤتمر األطراف على األقل اثني عشر أسبوعا قبل انعقاد الدورة .ويجوم ليؤالء المراقبين المشارك،،
بناء على دعوة من الرئيس ،دون أن يكون ليم الحق في التصويت في دورات مؤتمر األطراف بشأن المسائل التي تتعلق مباشرة
بالييا ،أو الوكال ،التي يمثلونيا إال إذا تواجد ما ال يقل عن ثلث األطراف الحاضرين في الجلس.،
 6.2يعمم المدير العام ،قبل افتتاح جلس ،مؤتمر األطراف ،قائم ،بالمراقبين الذين طلبوا الموافق ،على تمثيليم في الدورة.
المادة  :7السجالت والتقارير
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 3.1في ختام كل دورة ،يقوم مؤتمر األطراف بالموافق ،على تقرير يتضمن قراراته وتوصياته واستنتاجاته .ويتم حرظ السجالت
األخرى ،من أجل االستخدام الخاص به ،نزوال عند قرار مؤتمر األطراف في بعض األحيان.
مروضي ،االتحاد األفريقي وجميع األطراف والمراقبين الذين
 7.2يقوم المدير العام بتعميم تقرير مؤتمر األطراف للعلم على رئيس ّ
كانوا ممثلين في الدورة ،وذلك في غضون ثالثين يوما من اعتماده.
المادة  :8الهيئات الفرعية
 2.1يجوم لمؤتمر األطراف أن ينشئ هياات فرعي ،قد يراها ضروري ،إلنجام ميامه .ويكون إنشاء اليياات الررعي ،رهنا بتوفر
األموال الالمم ،في الميزاني ،المعتمدة للوكال ،األفريقي ،الستيعاب المخاطر .وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على نرقات تتعلّق بإنشاء
هياات فرعي ،،يتعين على مؤتمر األطراف أن يسترشد بتقرير من المدير العام بشأن التداعيات اإلداري ،والمالي ،المترتب ،على ذلك.
 2.8يحدد مؤتمر األطراف المسائل المتعلق ،بعضوي ،اليياات الررعي ،واختصاصاتيا واإلجراءات التي تتّبعيا.
 2.2تنتخب كل هيا ،فرعي ،هيا ،المكتب الخاص ،بيا ،ما لم يت ّم تعيين أعضاء المكتب من قبل مؤتمر األطراف.
المادة  :9النفقات
 1.1تتحمل الحكومات أو المنظمات المصاريف التي يتكبدها ممثلو األطراف والمناوبين لحضور جلسات مؤتمر األطراف أو
اليياات الررعي ،،باإلضاف ،إلى النرقات التي يتكبدها المراقبون المشاركون في الدورات.
 1.8تخضع أي عمليات مالي ،لمؤتمر األطراف وهيااته الررعي ،لألحكام المناسب ،المنصوص علييا في القواعد المالي.،
المادة  :11اللغات
تكون لغات عمل مؤتمر األطراف هي ذاتيا لغات عمل االتحاد األفريقي.
المادة  :11التعديالت على المواد
يجوم إدخال تعديالت على هذه الموا د بأغلبي ،ثلثي األطراف الحاضرة والمصوت .،وتخضع دراس ،اقتراحات إلدخال تعديالت على
هذه المواد للمادة  2وينبغي تعميم الوثائق بشأن المقترحات وفقا للمادة  ،2.3على أال يحصل ذلك بأي حال من األحوال في فترة أقل
من  82ساع ،قبل موعد النظر فييا من قبل مؤتمر األطراف.
المادة  :12تطبيق النظام الداخلي لمؤتمر االتحاد األفريقي
تسري أحكام النظام الداخلي لمؤتمر االتحاد األفريقي مع إدخال التعديالت الالمم ،علييا على جميع المسائل التي لم تتم معالجتيا على
وجه التحديد في إطار اتراقي،اإلنشاء أو النظام الداخلي الحالي.
المادة  :13تغليب سلطة اتفاقية اإلنشاء
في حال وقوع أي تعارض بين أي حكم من أحكام هذا النظام الداخلي وأي من أحكام اتراقي ،اإلنشاء ،يجري العمل باتراقي ،اإلنشاء.
المادة  :14دخول حيز النفاذ
تدخل هذه القواعد وأي تعديالت قد تطرأ علييا حيّز التنريذ لدى الموافق ،علييا من قبل مؤتمر األطراف.
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ملحق 1
اإلجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
 .1ينتخب مؤتمر األطراف خمس ،أعضاء وعضو واحد مناوب لكل من األعضاء الخمس ،لعضوي ،مجلس إدارة الوكال ،األفريقي،
الستيعاب المخاطر.
 .8يت ّم انتخاب هؤالء األعضاء من بين المرشحين الذين تقدميم األطراف التي يكون لدييا في وقت إجراء االنتخابات عقود تأمين
نافذة مع هيا ،فرعي ،للوكال ،أو كيان تابع ليا .خالل الرترة األولى قبل دخول األطراف في عقود للتأمين مع هيا ،فرعي ،للوكال،
أو كيان تابع ليا ،يجري انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والمناوبين من األطراف التي تكون قد وقّعت مذكرات تراهم لما قبل
المشارك ،مع برنامج الغذاء العالمي بشأن مشروع وكال ARC ،وقدّمت إخطارا خطيّا إلى رئيس مؤتمر األطراف بعزميا على
الدخول في عقود التأمين متى أصبحت هذه العقود متاح.،
 .2ينبغي على جميع المرشحين استيراء المؤهالت المطلوب ،في أعضاء مجلس اإلدارة والمبيّن ،في المرفق بيذا الملحق.
 .2سوف يراعي مؤتمر األطراف ،لدى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،الحاج ،إلى التمثيل الجغرافي العادل والتناوب في ما بين
األطراف .وال يجوم ألي عضو مناوب أن يحضر أي اجتماع لمجلس اإلدارة بوجود العضو الذي ينوب عنه.
 .2يعمل األعضاء ومناوبوهم بصرتيم الشخصي ،،ويعملون بدوام جزئي ،كما هو مطلوب منيم لالضطالع بميا ّميم.
 .6يعيّن أعضاء مجلس اإلدارة لوالي ،ال تزيد عن ثالث سنوات ،قابل ،للتجديد لوالي ،واحدة أخرى من ثالث سنوات .وتكون فترات
خدم ،أعضاء مجلس اإلدارة متتالي ،لضمان االستمراري ،في عمل المجلس.
 .3يجب قدر اإلمكان انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع .وفي حال لم تنجح كل الجيود المبذول ،في تحقيق إجماع ،تن َّ
ظم
االنتخابات وفقا لما يلي:
أ) يجوم لكل طرف مستوفي للمعايير المنصوص علييا في الرقرة  8أن ير ّ
شح لإلنتخاب ما ال يزيد عن مرشح واحد لشغل
منصب عضو مجلس اإلدارة ومرشح واحد كبديل .قد يكون المرشحون من مواطني الطرف المعني ،أو من أي دول ،من
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
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ب) يجب أن يكون مقترح ترشيح أي من المر ّ
شحين النتخابات عضوي ،مجلس اإلدارة أو المناوبين مصحوبا بالسيرة الذاتي،
ّ
للمرشح ،مع اإلشارة إلى كيري ،استيراء المرشح لنطاق االختصاصات والمؤهالت المطلوب ،في أعضاء مجلس اإلدارة.
ج) وفقا للرقرة (د) أدناه ،تكون األغلبي ،المطلوب ،النتخاب عضو في مجلس اإلدارة ثلثي األصوات المدلى بيا.
د) يُعتبر المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات فائزين في حدود عدد المقاعد المطلوب شغليا ،شريط ،أن
يكونوا قد حصلوا على األغلبي ،المطلوب.،
ه) في حال فاق عدد المرشحين الحاصلين على األغلبي ،المطلوب ،في أي اقتراع عدد المقاعد الشاغرة ،يُعتبر المرشحون الذين
ينالون أكبر عدد من األصوات فائزين بالمقاعد الشاغرة .وتجرى عمليات اقتراع إضافي ،بين باقي المرشحين الحاصلين
على األغلبي ،المطلوب ،عند الضرورة لحل الحاالت التي يحصل فييا المرشحون على عدد متسا ٍو من األصوات.
و) في حال لم يحصل أي مرشح على األغلبي ،المطلوب ،في أي عملي ،اقتراع  ،يجب استبعاد المرشح الحاصل على أقل عدد
من األصوات في هذا االقتراع.
م) في حال لم يحصل أي مرشح على األغلبي ،المطلوب ،في عملي ،اقتراع ما ،وحصل أكثر من مرشح واحد على أقل عدد من
األصوات ،يُجرى اقتراع منرصل بين هؤالء المرشحين ،ويت ّم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من األصوات.
ح) في حال حصول أكثر من مرشح واحد على أقل عدد من األصوات مرة أخرى في االقتراع المنرصل المنصوص عليه
أعاله ،يجوم تكرار العملي ،المذكورة أعاله في ما يتعلق بيؤالء المرشحين حتى يتم استبعاد مرشح واحد ،شريط ،أنه إذا
حصل المرشح نرسه على أقل عدد من األصوات في اقتراعين منرصلين على التوالي ،يت ّم استبعاد المرشح الذي يت ّم تعيينه
بالقرع ،التي يجرييا رئيس مؤتمر األطراف.
ط) في حال حصول جميع المرشحين الباقين في أي مرحل ،على عدد األصوات نرسه ،وفي حال تكرر ذلك في اقتراعين متتالين،
يقوم الرئيس بتعليق الجلس ،ث ّم بإجراء اقتراعين إضافيين .بعد تطبيق هذا اإلجراء ،إذا أفضت النتيج ،النيائي ،لالقتراع إلى
عدد أصوات متسا ٍو ،ينتخب المرشح عن طريق القرع ،التي يجرييا رئيس مؤتمر األطراف.
ي) تكون فترة والي ،أعضاء مجلس اإلدارة في أول هيا ،مكتب ممرحل ،وفقا للخط ،التالي:،
 -1يُنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات لمدة ثالث سنوات ،ويكون مؤهال إلعادة انتخابه لوالي،
أخرى من ثالث سنوات فقط؛
 -8يُنتخب المرشحان الحاصالن على ثاني أكبر عدد من األصوات لمدة سنتين ،ويكونان مؤهلين إلعادة انتخابيما لوالي،
أخرى من ثالث سنوات فقط؛
 -2يُنتخب المرشحان الحاصالن على ثالث أكبر عدد من األصوات لمدة سن ،واحدة ،ويكونان مؤهلين إلعادة انتخابيما
لوالي ،أخرى من ثالث سنوات فقط؛
 -2في حال حصول جميع المرشحين المنتخبين على عدد األصوات نرسه ،يقوم رئيس مؤتمر األطراف بتحديد فترات
واليتيم عن طريق القرع.،
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مرفق
مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الكراءة والنزاه ،والخبرة المثبت ،في واحد أو أكثر من المجاالت التالي:،
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
م)
ح)
ط)

إدارة مخاطر الكوارث
إدارة الطوارئ
التأهب لمجابي ،الكوارث
األحوال الجوي ،البالغ ،الشدّة
األمن الغذائي
توفير الخدمات االجتماعي،
التخطيط للطوارئ
المالي،
التأمين

على األطراف أن تضمن ،قدر اإلمكان ،توميع مختلف مجاالت الخبرة الرني ،على أعضاء المجلس.

ملحق 2
تنحية واستبدال أعضاء مجلس اإلدارة
القسم  :1أحكام عا ّمة
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 .1يجوم لمؤتمر األطراف ،وفقا للمادة  ،11الرقرة (2ه) من اتراقي ،إنشاء الوكال ،األفريقي ،إلستيعاب المخاطر (( )ARCاتراقي،
اإلنشاء) ،إقال ،أعضاء مجلس إدارة وكال( ARC ،المجلس) لسبب وجيه.
 .2تتطلب تنحي ،عضو من المجلس اتباع اإلجراءات القانوني ،وموافق ،أغلبي ،ثلثي األطراف في اتراقي ،اإلنشاء الحاضرين
والمصوتين.
ّ
 .1يمكن أن تشمل األسباب ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،ما يلي:
 )1انتياك القوانين الوطني،؛
 )2انتياك قواعد السلوك الخاص ،بأعضاء مجلس إدارة وكالARC ،؛
 )1ارتكاب أعمال غير أخالقي ،والتي قد يجد مؤتمر األطراف متّصل ،إلى ح ِّدّ ما بأنشط ،المجلس أو أنيا تؤثّر مثال
على مكان ،العضو أو سالمته ،حتى لو لم تكن مرتبط ،بشكل مباشر بوكالARC ،؛
 )4الرشل في الوفاء بواجباته كعضو في المجلس ،بما في ذلك التغيّب المتكرر عن اجتماعات المجلس؛
 )5فقدان الثق ،بقدرة عضو مجلس اإلدارة على الوفاء بواجباته كعضو مجلس إدارة من قبل الدول ،التي تقدّمت
بترشيحه.
القسم  :2إجراءات تنحية عضو المجلس واستبداله لسبب وجيه
 .4يجب أن تبدأ إجراءات تنحي ،عضو مجلس اإلدارة لسبب وجيه إذا ت ّم إيداع شكوى بحقّه ّلدى أمين مجلس اإلدارة (الشكوى)
عن طريق:
 )1عضو آخر في المجلس؛
 )2طرف في اتراقي ،اإلنشاء؛
 )1فرد من الجميور.
 .5يت ّم إخطار عضو المجلس الذي قُدِّمت الشكوى ضدّه ضمن ميل 11 ،أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى .ويكون مثل هذا
اإلشعار خطيّا ،ويجب أن يبلغ عضو المجلس بأن لديه فرص ،لدحض الشكوى.
 .6يكون أمام عضو المجلس الذي قُدِّمت الشكوى ضده فترة  14يوم عمل إلخطار أمين المجلس برغبته في أن يتم اإلستماع
إليه أثناء النظر في الشكوى.
 .7يتم إخطار رئيس المجلس خطيّا في خالل  11أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى.
 .8عند تلقيّه اإلخطار بشكوى خطيّ ،من أمين مجلس اإلدارة ،يقوم رئيس المجلس ،في غضون  11أيام عمل ،بإنشاء لجن،
خاص ،تتألف من ثالث ،أعضاء في المجلس للنظر في الشكوى.
 .9يكون لدى لجن ،المجلس ميل 45 ،يوما من تاريخ تأسيسيا من قبل رئيس المجلس لعقد جلس ،للنظر في الشكوى .يحق لكل
من عضو المجلس الذي قُدِّمت الشكوى ضده ومقدّم الشكوى االدالء بشيادتيما خالل جلس ،االستماع ،إذا رغبوا في ذلك.
 .11حالما تنيي لجن ،المجلس النظر في الشكوى وتتخذ قرارا بشأنيا ،يجب أن تصدر تقريرا وتوصيات إلى مؤتمر األطراف،
استنادا إلى ما خلصت إليه من حقائق ،وذلك قبل مدة شير واحد على األقل من انعقاد جلس ،مؤتمر األطراف التي من المقرر
أن تجري خالليا مناقش ،إقال ،عضو المجلس.
 .11ينبغي أن تقدّم لجن ،المجلس تقريرها إلى كامل المجلس أيضا لل ِّعلم.
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 .12يجب إدراج بند تنحي ،عضو من أعضاء المجلس من قبل مؤتمر األطراف بوضوح على جدول أعمال جلس ،مؤتمر األطراف
التي ستتم مناقشته خالليا ،ويجب إبالغ عضو مجلس اإلدارة قبل  11يوما على األقل بأن مؤتمر األطراف سوف يناقش
مسأل ،تنحيته.
 .11يجب على مؤتمر األطراف التداول في القضايا ومناقشتيا وإصدار قرار بشأن ما إذا كان يجب تنحي ،عضو من أعضاء
المجلس من منصبه .وبناء على موافق ،السلط ،التقديري ،لمؤتمر األطراف ،يجوم للعضو الذي قدّمت ضده الشكوى االدالء
ببيان مقتضب أمام مؤتمر األطراف.
 .14إذا ت ّمت تنحي ،عضو المجلس ،يح ّل محلّه العضو المناوب له في مجلس اإلدارة حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه اختيار
عضو مجلس إدارة جديد وفقا إلجراءات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المرفق ،بالنظام الداخلي لمؤتمر األطراف.

ملحق3

إجراءات انتخاب المدير العام للوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر
 .1يتم اختيار المدير العام من بين المرشحين الذين أوصى بيم مجلس اإلدارة وفقا لإلجراءات المنصوص علييا في توجييات
البحث عن المدير العام المعتمدة من مؤتمر األطراف ،وإطار اختيار المدير العام الجديد .
 .8يجري مؤتمر األطراف إلى أقصى درج ،ممكن ،عملي ،اختيار المدير العام باإلجماع .في حال أن كل الجيود الممكن ،قد
بُذلت للحصول على إجماع لكن دون جدوى ،يمكن إجراء انتخابات وفقا إلجراءات االنتخابات.
 .2يجرى انتخاب مرشح لمنصب المدير العام باالقتراع السري ويكون لكل طرف في مؤتمر األطراف الحق في صوت واحد.
 .2ألغراض انتخاب المدير العام ،يعتبر ثلثا األطراف الحاضرة المصوت ،بمثاب ،األغلبي.،
 .2قبل بدء التصويت ،يعيِّّن رئيس مؤتمر األطراف خمس ،مراقبين لتدقيق األصوات المدلى بيا.
 .6في حال استخدام بطاقات االقتراع ،يجب أن ت ُخصم األصوات التالي ،من إجمالي عدد أطراف مؤتمر األطراف:
أ -عدد بطاقات االقتراع الخالي ،،إن وجدت؛
ب -عدد البطاقات الباطل ،،إن وجدت.
يشكل عدد البطاقات المتبقي ،عدد األصوات المسجل .،أما إذ ت ّم استخدام نظام االقتراع اإللكتروني وت ّم الخصم على النحو
المبيّن تلقائيا فال يجوم تطبيق هذه المادة.
 .3في حال حصول أحد المرشحين على األغلبي ،بثلثي األصوات المدلى بيا في االقتراع األول ،يت ّم إعالن فومه.
 .2في حال عدم حصول أي مرشح على األغلبي ،المطلوب ،في االقتراع األول ،تجرى المزيد من جوالت االقتراع .في حال
حصول أي من المرشحين ،خالل أي اقتراع ،على ثلثي األصوات المدلى بيا ،يت ّم إعالن فومه.
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 .1في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبي ،الثلثين بعد إجراء أربع جوالت اقتراع ،يستبعد المرشح الحاصل على أقل عدد
من األصوات في الجول ،الرابع ،،ويجرى اقتراع خامس .في حال عدم حصول أي مرشح على الثلثين في الجول،
الخامس ،،يت ّم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من األصوات ،ويجرى اقتراع سادس .وتستمر العملي ،على هذا
النحو إلى حين الوصول إلى اقتراع يتنافس فيه مرشحان اثنان فقط.
 .11في حال لم يحصل أي من المرشحين اإلثنين على أغلبي ،ثلثي األصوات المدلى بيا بعد ثالث دورات اقتراع إضافي،،
ينسحب المرشح الحاصل على أق ّل عدد من األصوات.
 .11يجب أن يتقدم المرشح المتبقي إلى الجول ،التالي .،في حال الرشل في الحصول على أغلبي ،ثلثي األصوات المدلى بيا في تلك
الجول ،،يجوم لرئيس مؤتمر األطراف تعليق االنتخابات لمدة ممني ،يحددها مؤتمر األطراف.
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