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A 

 

 اجمللس

 مذكرة عن أساليب عمل اجمللس

 

1973 حزيـران/يونيـو يف ُعقدت اليت الستني تهدور يف أصاًل اجمللس هاأقّر اليت ،املذكرة هذه نص خضع -1
1، 

2011 نيسان /أبريل يف املائة بعد واألربعني احلادية دورته يف ساجملل بلِق من مراجعةلل
 دورته يف حتديثها وجرى 2

 1 امللحق يف تربز حبيث 2015 األول كانون/ديسمرب - الثاني تشرين/نوفمرب يف ُعقدت اليت املائة بعد واخلمسني الثالثة

  ُعقدت اليت والثالثني التاسعة دورته يف املؤمتر عليها ووافق األساسية النصوص على أدخلت اليت التعديالت

 . 2015 حزيران/يونيو يف

 

 وظائف اجمللس

 

خرى من دورات املؤمتر، نيابة عن املؤمتر باعتباره جهازه التنييذ  ويتخذ األدورة والاجمللس، بني  يعمل -2

إليه حتديدًا، ويراعي يف ذلك مشورة األجهزة اليرعية حسب ما هو مناسب.  املوكلةإىل املسائل  بالنسبةالقرارات 

 ويضطلع اجمللس بصية خاصة بالوظائف املبينة يف ما يلي:

 

 –العامل والقضايا املتعلقة بها  يف ةبالنسبة إىل أوضاع األغذية والزراع )أواًل(
 

جيريه املؤمتر عن حالة األغذية والزراعة، على أن يسّلط   لذجدول أعمال مؤقت لالستعراض ا إعداد )أ(

ر صِدالضوء فيه على مسائل حمددة على مستوى السياسات تستدعي عناية املؤمتر أو ميكن أن ُي

بشأنها املؤمتر توصية رمسية، وذلك مع مراعاة قضايا السياسات والصكوك املتصلة باألغذية والزراعة 

 ما هو مالئم؛ بيف منتديات أخرى غري منظمة األغذية والزراعة حساليت جير  حاليًا وضعها 

                                        
.CL 60/REPالوثيقة من ( زا ق )ـاملرفو 179-170 اليقرات  1

 .CL 141/REPالوثيقة من ( زا ق )ـاملرفو 51ة اليقر  2
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بأوضاع األغذية والزراعة يف العامل واملسائل املتعلقة بها وإسداء املشورة بشأنها،  تتعلق قضاياحبث أ   )ب(

اللجان  أو، اإلقليميةبل املؤمتر، أو املؤمترات وال سيما أ  مسائل عاجلة تستوجب اختاذ إجراء من ِق

الينية، أو املدير العام، وذلك مع مراعاة املستجدات يف املنتديات األخرى اليت تهّم والية منظمة 

 األغذية والزراعة حسب ما هو مالئم؛

 متصلة بأوضاع األغذية والزراعة يف العامل واملسائل املتعلقة بها اليت تكون  أخرىحبث أ  قضايا  )ج(

ى قرارات صادرة عن املؤمتر أو أ  ترتيبات جاٍر تنييذها، وإسداء إىل اجمللس بناء عل ُأحيلتقد 

املشورة بهذا الشأن، وذلك مع مراعاة التطورات يف املنتديات األخرى اليت تهّم والية منظمة األغذية 

 والزراعة حسب ما هو مالئم.

 

االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل ، مبا يف ذلك اإلطار للمنظمة واملرتقبة اجلاريةاألنشطة بالنسبة إىل  )ثانيًا(

  -وبرنامج العمل وامليزانية 
 

بهذا الشأن  مليزانية ورفع توصياتوا اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل دراسة )أ(

املؤمتر، مع احلرص عند إعداد هذه التوصيات على أن تعقد األمانة مشاورات بشأنها من خالل  إىل

 املؤمترات اإلقليمية واللجان الينية، فضاًل عن مراعاة ما يلي:
 

 ثأن يأخذ اإلطار االسرتاتيجي بعني االعتبار التحديات العاملية واإلقليمية اجلديدة واألحدا -

 األغذية والزراعة؛ ىعل تاجلارية يف منتديات أخرى واليت هلا انعكاسا

أن تكون اخلطة املتوسطة األجل متسقة مع اإلطار االسرتاتيجي وأن تعطي توجيهات واضحة  -

 إلعداد برنامج العمل وامليزانية ليرتة السنتني؛

نتائج  ييراع نرير تنييذ الربامج وأمن تقا ةأن يستند برنامج العمل وامليزانية إىل الدروس املستياد -

 الصادرة عنها؛ ياتالتقييم االسرتاتيجي والتوص تعمليا
 

امليزانية، مع مراعاة كّل من االشرتاكات املقررة واملساهمات  ىمستو ناملؤمتر بشأ إىلرفع توصية  )ب(

 ؛الطوعية

تمد، يف ما يتعلق باألنشطة الينية اختاذ اإلجراءات الالزمة، ضمن حدود برنامج العمل وامليزانية املع )ج(

 املؤمترتقرير إىل املؤمتر عن اجلوانب ذات الصلة اخلاصة بالسياسات لكي ُيصدر  ورفعللمنظمة 

 قراراته، يف ضوء مشورة جلنة الربنامج وجلنة املالية حسب ما هو مالئم؛

 على ضوء قرارات املؤمترما قد يلزم من تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية  اختاذ قرار بشأن )د(

 ، مع احلرص على تربير التغيريات يف برنامج العمل وامليزانية امليزانية مبستوى يتعلقما  يف

 ؛الذ  اعتمده املؤمتر
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مليزانية للجنة مشكالت السلع وجلنة مصايد االربامج وعن املسائل املتعلقة باستعراض التقارير  )هـ(

العاملي، مع احلرص على أن تقدم هذه  الغذائياألمساك وجلنة الغابات وجلنة الزراعة وجلنة األمن 

 ؛الرئاسيةيف التوقيت املناسب طبقًا للجدول الزمين املتيق عليه لدورات األجهزة  مساهماتهااللجان 

ــارير عــن املســائل ا  )و( ــالربامج وامليزانيــة للمــؤمترات اإلقليميــة، مــع احلــرص   اســتعراض التق ــة ب  ملتعلق

مساهماتها يف التوقيت املناسب طبقًا للجدول الزمين املتيق عليـه لـدورات    املؤمتراتهذه  تقدمعلى أن 

 األجهزة الرئاسية.

 

 ، باإلضافة املالية للمنظمةاملسائل اإلدارية واإلدارة وظائيه املرتبطة ب على هاهتمامز يرّكأن اجمللس على  -3

 ، يف النصوص األساسية للمنظمة التملؤمتر بشأن التعديإىل ا تتوصيارفع ، مبا يف ذلك الدستوريةاملسائل إىل 

 ؛مع احلرص على أن تعمل املنظمة ضمن اإلطار القانوني واملالي املوضوع هلا

 

  *الشؤون الدستورية والقانونيةجلنة ملالية واجلنة الربنامج و نةأعضاء جلأن ينتخب  اجمللس يتعّين على -4

 كما يتعّين على اجمللس انتخاب أعضاء اجمللس التنييذ  لربنامج األغذية العاملي. املرشحني ملكتب املؤمتر. وأن يقرتح

 

 عليه أن يتأكد من: ،أجهزته اليرعية نشطةعند استعراض اجمللس أل -5
 

 نطاق اختصاص كل منها؛ ضمنتقع  اليتللمسائل  الكايفاالهتمام  يهذه األجهزة تول أّن )أ(

 ها تتجنب ازدواجية العمل بينها؛أّن )ب(

 .اتقراراللتيسري اختاذ  اجمللس، ما مل يكن ذلك ضروريًا يفب تكرار مناقشات هذه األجهزة جتّن )ج(

 

 ن خالل انعقاد الدورات يتعّين على اجمللس أن ميارس وظائيه مبشاركة أعضائه وتياعلهم الكاملني معه، إ -6

أو يف اليرتات الياصلة بني الدورة واألخرى، على أن يسعى الرئيس املستقّل إىل تيسري هذه املشاركة وتنسيقها إلعطاء 

 هلا.  وملكيتهممن جانب األعضاء وكياءتها  احلوكمةدفع ملواصلة حتسني فعالية 

 

 جدول األعمال والوثائق

 

بالتشاور مع الرئيس املستقل للمجلس، مع مراعاة اقرتاحات األعضاء  األعمال املؤقت جدول عّدينبغي أن ُي -7

من موعد بدء دورة اجمللس.  يومًا 60قبل  ةإىل جنب مع رسائل الدعو جنبًا واجملموعات اإلقليمية. وجيب أن يصدر

 أدناه(،  11)انظر اليقرة  األعضاء دراستهلليتسنى  وينبغي إصدار وثائق اجمللس قبل انعقاد دورته بوقت كاٍف

 سهل حبثها يف اجمللس.يوأن تكون هذه الوثائق يف صورة 
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كل بند من بنـود   ضمنينبغي إصدار جدول أعمال تيصيلي مؤقت قبل دورة اجمللس، يتضمن املعلومات التالية  -8

 جدول األعمال املقرتح:
 

 جدول األعمال؛ البند املعين منملناقشة  املطلوبةالوثائق  )أ(

 .حاطةأو لإل تهناقشبشأنه أو مل عرض على اجمللس لغرض اختاذ قرارتوضيح ما إذا كان البند سُي )ب(

 

وأن تتضمن موجزًا يشري بشكل واضح إىل أ  إجراءات ُيطلب  موحدًا ينبغي لوثائق اجمللس أن تتبع عادة نسقًا -9

 تكون مصحوبة مبشروع قرار ُيعرض على اجمللس لدراسته.من اجمللس اختاذها. وينبغي، حسب ما هو مالئم، أن 

 

كلمـة. وينبغـي إصـدار  يـع الوثـائق بلغـات املنظمـة         5 000 أن يتجاوز طول وثائق اجمللسعادة ال ينبغي  -10

 (.اليرنسيةو العربيةو الصينيةوالروسية و اإلنكليزيةو اإلسبانية ي)وه

 

بسبب  أسابيع على األقل، ما مل يكن ذلك مستحياًل بأربعةاملعنية رسل  يع الوثائق قبل افتتاح الدورة ُت -11

 موعد اجتماعات األجهزة املعنية.

 

ن على اجمللس دراسة تقاريرها، كلما أمكن ذلك، يف وقت يسمح عقد دورات األجهزة األخرى اليت يتعّيُت -12

 .السابقةيف اليقرة شار إليها امل ةالنهائي هلةمبراعاة امل

 

بل اجمللس، ينبغي أن تتضّمن تقارير األجهزة اليرعية قائمة على تيسري عملية اختاذ القرارات من ِق حرصًا -13

 واضحة بالنقاط اليت جيدر باجمللس اختاذ قرار بشأنها أو دراستها.

 

ذ قرار أما تقارير األجهزة اليرعية والوثائق األخرى اليت ال تتضّمن نقاطًا ينبغي للمجلس النظر فيها أو اختا -14

 بشأنها، فُتعرض لإلحاطة فقط. 

 

 إجراء املداوالت

 

 تقديموجيب أن يكون ال .متهيدية واضحة اجمللس أن تقدم معلوماتلملخصات الواردة يف وثائق لينبغي  -15

 .الوثائقتطورات جديدة هامة طرأت بعد إصدار أ  مقتضبًا ومرّكزًا وأن ُيربز  للمواضيع هيالشي

 

 ، باإلضافة *ةة والقانونّيالشؤون الدستورّيجلنة ة واملالّيجلنة الربنامج و نةجلمن  لكرؤساء  ينبغي أن ُيدعى -16

 .اللجان اليت يرأسونهاتقديم تقارير ة، إىل ة، وعند اإلمكان، رؤساء اللجان الينّيإىل رؤساء املؤمترات اإلقليمّي
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األمر  ما مل يقتِضة البارزة يف الوثيقة. ووأن ُتركِّز على القضايا الرئيسّي مقتضبةللمداخالت أن تكون  نبغيي -17

ر عّبسبق وأن املتحدثني جتنب تكرار اآلراء اليت  ن على، فإنه يتعّياآلراءيف  إ اعلة للتوصل إىل إجراء مناقشة مطوَّ

 ن.ون السابقواملتحدثقاط اليت أثارها أو عدم موافقتهم على الن موافقتهمباإلشارة إىل فحسب االكتياء وعنها آخرون 

 

 صعوبة  وجود إمكانية األولّي النقاشأظهر  ما إذاو، بشأنها اختاذ قرار ينبغيلبنود اليت إىل ابالنسبة  -18

 ة إلجراء مشاورات غري رمسّيإفساحًا يف اجملال  النقاش عّلقلرئيس املستقل أن ييتعّين على اإىل قرار،  توصلاليف 

 جللسة العامة.إىل اتوصيات  رفععمل لدراسة املسألة قيد النظر و جمموعةأو أن يشكل 

 

 خذ قرارات اجمللس بأغلبية األصوات اليت يتم اإلدالء بها، إال يف احلاالت املنصوص عليها خالفًا لذلك تَُّت -19

وات الالزمة لتيسري يف النصوص األساسية، مع األخذ بعني االعتبار أّن الرئيس املستقل للمجلس سوف يتخذ اخلط

 .1. وترد تياصيل ترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس ضمن امللحق اآلراءتوصل األعضاء إىل إ اع يف 

 

 ن يف الظروف العادية االنتهاء من مناقشة البند املعروض قبل االنتقال ، يتعّيالسابقةباستثناء أحكام اليقرة  -20

 إىل مناقشة البند الذ  يليه.

 

 يف اإلشارة  وفد من الوفوديف نهاية جدول األعمال. وإذا رغب أ   لإلحاطةاملعروضة درج البنود أو الوثائق ُت -21

 ".أية مسائل أخرى" بعنوان ذلك يف إطار البندميكنه إىل هذه البنود أو الوثائق، 

 

ثار خالل اليت ُتاألساسية لنقاط على ا ألمانة يف الرّدلمؤمترات اإلقليمية وللرؤساء اللجان ولجيب إعطاء احلّق  -22

 .النقاش

 

يتعّين على الرئيس تقديم موجز عن االستنتاجات والقرارات والتوصيات كل بند من البنود،  نقاشيف نهاية  -23

 اجمللس.  النقاش باعتبارها األساس الذ  يستند إليه مشروع تقريراملنبثقة عن 

 

 سجالتالتقارير وال

 

قدر  مقتضبةتقارير اجمللس  وجيب بالتالي أن تكونحترر حماضر حرفية للجلسات العامة للمجلس،  -24

 .بصورة ال لبس فيها مكان، على أن تتضمن  يع القرارات اليت توصل إليها اجمللساإل

 

يوافق عليه اجمللس، آخر ترتيب مناسب أ  أو من خالل  جلنة صياغة من جانبمشروع التقرير عادة  ُيعّد -25

 مبعاونة األمانة.
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نوع إجراءات حول حمتمل  سوء فهمأ   لتاليفال لبس فيها تقارير اجمللس بصورة واضحة و جيب أن حترر -26

 املتابعة الالزمة.

 

 التقارير االستنتاجات والقرارات والتوصيات املتعلقة باملسائل اليت ناقشها اجمللس. تضّمنتينبغي أن  -27

 طلب/حّث وافق/قرر/أوصى،اإلجراءات اليت اختذها اجمللس باستخدام صيغة "اإلشارة بصورة واضحة إىل  ينبغيو
 حتت اليعل يف التقرير. يوضع خّطعلى أن " …اجمللس

 

ضمنت التقارير وجهـــــات نظر تإذا ينبغي قدر املستطاع جتّنب وجهات نظر "بضعة" أو "عدد من". و -28

قرارات اختذها  على أنهايهم ُت كي الحتت اليعل  وضع خّطعندها ال ينبغي  ،األعضـــاء"بعض" أو "كثري" من 

 اجمللس. 

 

احملاضر احلرفية  أّنعلى اعتبار ، كّل من الوفود حبسب االسمنظر  تالتقارير وجها يتعّين عادة أن تسّجلال  -29

 بديت يف اجتماعات اجللسة العامة.تتضمن  يع املداخالت اليت ُأ

 

تعلق بتنييذ ت، وثيقة من دوراته لمجلس، يف كل دورةأن يتيح لاألمني العام للمؤمتر واجمللس يتعّين على  -30

 القرارات اليت اختذها يف دورته السابقة.

 

 ب العمليلاااللتزام بأس

 

وأن ُتنشر على الصيحة  لوفود خالل دورات اجمللسل ةب عمل اجمللس متاحيلاكون أستينبغي أن  -31

 .*بوابة أعضاء منظمة األغذية والزراعةاإللكرتونية للمجلس وعلى 

 

 اجمللس إىل هذه املذكرة. من دورات األعضاء يف كل دورة يليت عنايةلرئيس أن يتعّين على ا -32
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 *1امللحق 

 الرتتيبات اخلاصة بالتصويت

 

 الدستور
 

 جملس املنظمة - 5املادة 

]...[ 

 يع قرارات اجمللس بأغلبية األصوات املعطاة إال يف احلاالت اليت ينص فيها صراحة على غري ذلك  تصدر -5

 يف هذا الدستور أو فيما يضعه املؤمتر أو اجمللس من قواعد.
 

 الالئحة العامة للمنظمة
 

 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس - 12املادة 
 
الدستور وهذه الالئحة، ختضع اإلجراءات املتعلقة بالتصويت واالنتخابات يف املؤمتر مع مراعاة أحكام  -1

 واجمللس ملا يلي:
 
2- 

يتكون النصاب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضاء، ويف اجمللس من أغلبية أعضاء اجمللس، إال إذا نص  )أ(

 على خالف ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة.

الشروع يف التصويت أو االنتخاب، يعلن الرئيس عدد املندوبني أو املمثلني احلاضرين. وإذا كان عدد  قبل )ب(

 احلاضرين أقل من العدد الالزم لبلوغ النصاب، ال جيرى التصويت أو االنتخاب.

3- 

ملعطاة، الختاذ أ  قرار، أو إلجراء أ  انتخاب، تكون األغلبية الالزمة أكثر من نصف عدد األصوات ا )أ(

 إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة.

من الدستور، عندما تكون األغلبية املطلوبة الستصدار قرار من املؤمتر  1اليقرة  20مع مراعاة أحكام املادة  )ب(

مبقتضى الدستور أو هذه الالئحة هي ثلثي عدد األصوات، جيب أن يكون جمموع األصوات اإلجيابية 

لسلبية املعطاة أكثر من نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة، وإذا مل تستوف هذه الشروط يعترب االقرتاح وا

 .3مرفوضًا

  

                                        
ة، وإضافة موضوعات إىل جدول أعمال اجمللس أثناء الدورة، تكون ويف حالة موافقة اجمللس على االتياقيات، أو املعاهدات، واالتياقيات التكميلّي  3

 من أعضاء اجمللس على األقل(. عضوًا 33ة هي ثلثا أعضاء اجمللس )أ  موافقة األغلبّي
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4- 

تعين عبارة "األصوات املعطاة" ألغراض الدستور وهذه الالئحة، األصوات اإلجيابية والسلبية، وال يدخل  )أ(

 فيها االمتناع عن التصويت أو األصوات امللغاة.

 يسجل االمتناع عن التصويت على الوجه التالي: )ب(
 

يف حالة التصويت برفع األيد ، يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يرفعون أيديهم  (1)

 على استيسار الرئيس عن حاالت االمتناع عن التصويت؛ ردًا

بني أو املمثلني الذين يردون بليظ ، يقتصر التسجيل على املندومبناداة األمساءيف حالة التصويت  (2)

 "امتناع"؛

 يف حالة االقرتاع السر ، يقتصر التسجيل على أوراق االقرتاع اليت تودع يف صندوق االقرتاع  (3)

 عليها "امتناع"؛ إما بيضاء وإما مؤشرًا

الذين يبينون  يف حالة التصويت بالوسائل اإللكرتونية، يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني (4)

 "االمتناع".

  )ج(

أو حتمل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها،  يزيدلعدد من املرشحني  أ  ورقة اقرتاع حتمل أصواتًا (1)

  اسم مرشح منيرد أو بلد أو مكان مل جتر تسميتهم بالشكل الصحيح ُتعترب ملغاة؛

حتمل يف حالة االقرتاع لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن معًا، فإن أ  ورقة اقرتاع   (2)

 ؛عترب ملغاة أيضًالعدد من املرشحني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها، ُت أصواتًا

 ال جيوز أن حتمل ورقة االقرتاع أ  إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصويت؛ (3)

 عترب ورقة االقرتاع صحيحة عندما ال يكون هناك شك ( السابقة، ُت3( و)2( و)1للبنود ) طبقًا (4)

 يف نية الناخب.
 

تتوىل حكومة دولة عضو، أو مندوبها أو ممثلها، تسمية أ  مرشح ملنصب انتخابي جيرى شغله مبعرفة املؤمتر  -5

لالئحة. وحيدد اجلهاز الذ  يقوم بالتعيني إجراءات أو اجمللس، ما مل ينص على غري ذلك يف الدستور أو يف هذه ا

 الرتشيح، مع مراعاة ما هو وارد يف هذه الالئحة بشأن هذه اإلجراءات.

 

 أو باالقرتاع السر . مبناداة األمساءجيرى التصويت برفع األيد  أو  -6
 

7- 

من هذه املادة، جيرى التصويت نداء باالسم بناء على طلب مندوب أو ممثل،  10مع مراعاة أحكام اليقرة  )أ(

التصويت نداء باالسم بنداء أمساء   أو عندما تلزم أغلبية الثلثني مبوجب الدستور أو هذه الالئحة. وجير

  يع الدول األعضاء اليت هلا حق التصويت حسب الرتتيب األجبد  اإلنكليز . وحيدد الرئيس اسم أول

دولة يناد  عليها عن طريق القرعة. وجييب مندوب أو ممثل كل دولة عضو بـ "نعم" أو "ال" أو "امتناع". 
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 ويف نهاية أ  تصويت نداء باالسم، يناد  من جديد على اسم الدولة العضو اليت مل جيب مندوبها 

 اجللسة. ضرحمأو ممثلها. ويسجل صوت كل دولة عضو مشرتكة يف أ  تصويت بالنداء باالسم يف 

حتصى األصوات وتسجل، يف حاليت التصويت برفع األيد  أو نداء باالسم، بواسطة أو بإشراف املوظف  )ب(

 التالية. 17لليقرة  املسؤول عن االنتخاب يف املؤمتر أو اجمللس، الذ  يعينه املدير العام وفقًا

نيس الدولة العضو، خيتار الرئيس اسم الدولة إذا وقع االختيار يف اقرتاعني متتالني نداء باالسم على اسم  )ج(

 العضو األخرى بإجراء القرعة مرة أو عدة مرات.

 

، حيل التصويت بدون تسجيل األمساء حمل اإللكرتونيةاملؤمتر أو اجمللس التصويت بالوسائل  جر عندما ُي -8

التصويت برفع األيد ، وحيل الصوت االمسي حمل النداء باالسم. ويف حالة الصوت االمسي، ال تطبق إجراءات نداء 

 أمساء الدول األعضاء ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك. ويدرج صوت كل دولة من الدول األعضاء املشاركة 

 اجللسة. ضرمسي يف حميف التصويت اال
 

9- 

 يعين ليظ "انتخاب"، فيما يتعلق بهذه الالئحة، اختيار أو تعيني واحد أو أكثر من األفراد أو الدول  )أ(

)ز(. ويف احلاالت األخرى، 10اليقرة  22طبقًا لإلجراء املبني يف املادة  اجمللسأو األماكن. وُينتخب أعضاء 

 اع واحد ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك.ُيشغل أكثر من منصب انتخابي يف اقرت

  11لشغل منصب انتخابي واحد، جير  االنتخاب بطريقة االقرتاع السر  وفقًا ملا هو وارد يف اليقرة  )ب(

من منصب انتخابي يف عملية انتخاب واحدة، يتم االنتخاب بطريقة االقرتاع  أكثرمن هذه املادة. ولشغل 

 من هذه املادة. 12وارد يف اليقرة السر  وفقًا ملا هو 
 

10- 

أيضًا  يعيَّن املدير العام، وُتقبل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة اجلدد، بطريق االقرتاع السر . وجتر  )أ(

 االنتخابات األخرى بطريقة االقرتاع السر ، إال يف حالة االنتخاب الذ  ال يزيد فيه عدد املرشحني 

على عدد املناصب الشاغرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة 

 العامة الصرحية.

 السر  إذا رأى املؤمتر أو اجمللس ذلك.ُييصل يف أ  موضوع آخر عن طريق االقرتاع  )ب(
 

  )ج(

 إلجراء اقرتاع سر ، يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنني من حاسيب األصوات من بني املندوبني  (1)

 أو املمثلني أو مناوبيهم. ويف حالة االقرتاع السر  بصدد انتخاب، يكون حاسبا األصوات 

 ممن ال تكون هلم مصلحة مباشرة يف االنتخاب. من املندوبني أو املمثلني ومناوبيهم

يكون من واجبات حاسيب األصوات اإلشراف على إجراءات االقرتاع، وعد أوراق االقرتاع، واليصل  (2)

 يف صالحية ورقة االقرتاع يف حالة الشك، واعتماد نتيجة كل اقرتاع.
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 ية.جيوز تعيني نيس حاسيب األصوات القرتاعات أو انتخابات متتال (3)
 
 يوّقع املوظف املرخص له من بني موظيي أمانة املؤمتر أو اجمللس على أوراق االقرتاع باحلروف األوىل  )د(

من امسه. ويكون املوظف املختص باالنتخابات مسؤواًل عن ضمان تنييذ هذا اإلجراء. وتسلم، يف كل اقرتاع، 

 ورقة اقرتاع بيضاء واحدة لكل وفد له حق التصويت.

إجراء اقرتاع سر ، ُتقام مقصورة أو أكثر لالقرتاع، يتم اإلشراف عليها بطريقة تضمن السرية التامة  عند )هـ(

 لالقرتاع.

إذا أخّل أ  مندوب بصالحية ورقة االقرتاع املعطاة له، جيوز له أن يطلب، قبل مغادرة دائرة مقصورة  )و(

ختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االقرتاع االقرتاع، ورقة اقرتاع بيضاء جديدة، يسلمها له املوظف امل

 امللغاة. وتبقى ورقة االقرتاع امللغاة يف حيازة املوظف املختص باالنتخاب.

 إذا غادر حاسبا األصوات القاعة اليت يوجد فيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعد األصوات، ال جيوز )ز(

 ضور عملية العد دون االشرتاك فيها.إال للمرشحني أو للمراقبني املعينني من قبلهم ح

ال جيوز ألعضاء الوفود، وال ألعضاء أمانة املؤمتر أو اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على التصويت  )ح(

 باالقرتاع السر ، أن يبوحوا أل  شخص غري مسؤول بأ  معلومات من شأنها أن ختل، أو يشك 

 يف أنها ختل بسرية االقرتاع.

سؤول عن حيظ  يع أوراق االقرتاع يف مكان أمني، إىل أن يشغل املرشحون املنتخبون املدير العام م )ط(

 مناصبهم، أو ملدة ثالثة أشهر من تاريخ االقرتاع، أيهما أطول.

 

 يف أ  انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب املدير العام، إذا أخيق مرشح يف احلصول  -11

 اقرتاعات متتالية يف املوعد أو املواعيد اليت حيددها   أول اقرتاع، جترعلى أغلبية األصوات املعطاة يف 

 شريطة استبعاد املرشح الذ  حصل على أقّل عدد حيصل مرشح على األغلبية املطلوبة،  املؤمتر أو اجمللس إىل أن

 .مرشَحني اثننيمن األصوات يف كّل عملية اقرتاع يف حال االنتخاب لشغل منصب انتخابي واحد يكون فيه أكثر من 

 

 يف أ  انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابي يف آن واحد، يطبق ما يلي:  -12
 
وتتشكل ( 2)تشكل النصاب يف املؤمتر من غالبية الدول األعضاء يف املنظمة ويف اجمللس من ثلثي أعضائه.  أ()

 ين يدلون بأصوات صحيحة.األغلبية املطلوبة من أكثر من نصف عدد أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذ

 يدلي كل ناخب، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله،  ب()

 مع إعطاء كل صوت ملرشح خمتلف، وتعترب ملغاة أ  ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط.

انتخاب املرشحني الذين حيصلون على أكثر عدد من األصوات مبا يساو  عدد املناصب االنتخابية  يعلن ج( )

 السالية. (2)اليت يراد شغلها شرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلبية الالزمة احملددة يف اليقرة اليرعية )أ(
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مل يسير االقرتاع األول إال عن شغل بعض املناصب االنتخابية فقط، جير  اقرتاع ثان لشغل املناصب  إذا د()

 يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل  يع املناصب االنتخابية.و. لشروط االقرتاع األوبنيس الباقية، 

ملناصب االنتخابية بسبب إذا مل يتسن يف أ  مرحلة من مراحل االنتخاب شغل منصب واحد أو أكثر من ا هـ()

حصول مرشحني اثنني أو أكثر على عدد متساو من األصوات جيرى اقرتاع منيصل بني هؤالء املرشحني 

 لتحديد من ينتخب منهم طبقا ألحكام اليقرة اليرعية )ج( السالية. ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.

بية املطلوبة، يستبعد املرشح الذ  حيصل على أقل  إذا مل حيصل أ  من املرشحني يف أ  اقرتاع على األغل )و(

 عدد من األصوات يف ذلك االقرتاع.

 

13- 

  تالية، جلسة يف ثاٍن اقرتاع جيرى نتخاب،البا تتعلق ال مسألة بصدد بالتساو  األصوات توزعت إذا )أ(

  األصوات وتتسا ما وإذا األصوات، فيه تساوت الذ  االجتماع نهاية من األقل على واحدة ساعة بعد

 .مرفوضًا االقرتاح ُيعترب أيضًا، الثاني االقرتاع يف

جيوز للرئيس، يف أ  مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األول، تأجيل االقرتاعات األخرى  )ب(

 مبوافقة املؤمتر أو اجمللس.

 

 إلثارة نقطة نظام تتعلق بالتصويت.مبجرد بدء التصويت ال جيوز أل  مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت إال  - 14
 

 .االنتخاب أو التصويت نتيجة يف يطعن أن ممثل أو مندوب أل  )أ(

إذا طعن يف نتيجة تصويت مت برفع األيد  أو نداء باالسم، فعلى الرئيس أن يسرع يف إجراء تصويت ثاٍن  )ب(

 فورًا.

 يصح الطعن يف التصويت برفع األيد  أو نداء باالسم إال عقب إعالن النتيجة مباشرة. ال )ج(

 جيوز الطعن يف التصويت باالقرتاع السر  يف أ  وقت يف مدى ثالثة أشهر من تاريخ إجراء االقرتاع  )د(

 أو حلني تسلم املرشح املنتخب منصبه، أيهما أطول.

ب باالقرتاع السر ، يعمل املدير العام على إعادة فحص أوراق االقرتاع يف حالة الطعن يف تصويت أو انتخا )هـ(

 و يع السجالت ذات الصلة، ويوزع نتيجة اليحص ومعها الشكوى األصلية على  يع الدول األعضاء 

 يف املنظمة أو اجمللس حسب احلالة.

 

رة من دورات املؤمتر أو اجمللس يتوىل، لالنتخابات لكل دو ن املدير العام من بني موظيي األمانة مسؤواًليعّي -15

 نائب أو أكثر، مسؤولية املهام التالية: مبساعدة
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التأكد من صحة تنييذ أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بإجراءات التصويت  )أ(

 واالنتخابات؛

 تولي  يع الرتتيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛ )ب(

 املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشأن  يع األمور املتعلقة بإجراءات التصويت ونظامه؛إسداء  )ج(

 اإلشراف على إعداد أوراق االقرتاع والعمل على سالمة حيظها؛ )د(

 إبالغ رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوفر النصاب قبل إجراء أ  تصويت؛ )هـ(

 ن تسجيلها ونشرها بأمانة؛حيظ سجالت نتائج  يع االنتخابات والتأكد م )و(

 القيام بالواجبات األخرى ذات الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت واالنتخابات. )ز(

 

أريد اختاذ قرار يف مسألة ال تتعلق بانتخاب أو ال تستلزم أغلبية الثلثني مبقتضى الدستور أو الالئحة،  إذا -16

 جيوز للرئيس أن يقرتح على املؤمتر أو اجمللس اليصل يف هذه املسألة باالتياق العام دون اللجوء إىل تصويت رمسي.

 

ا طلب مندوب أو ممثل هذا التقسيم. فإذا ما حدث أو تعديل إذا م ءجيوز إجراء تصويت منيصل على أجزا -17

اعرتاض، يكون اليصل يف مسألة التقسيم للمؤمتر أو اجمللس. وباإلضافة إىل املندوب أو املمثل الذ  يطلب التقسيم، 

رتاح جيوز أن يتحدث مندوبان أو ممثالن يف تأييد اقرتاح التقسيم واثنان ضده. وإذا ووفق على التقسيم، فإن أجزاء االق

 ،أو التعديل اليت يوافق عليها تطرح بعدئذ للتصويت ككل. وإذا رفضت  يع األجزاء اجلوهرية يف االقرتاح أو التعديل

 .يعترب االقرتاح أو التعديل كله مرفوضًا

 

سمح به لكل متحدث، وعدد املرات اليت ميكن أل  مندوب أو للمؤمتر أو اجمللس أن حيدد الوقت الذ  ُي -18

يتحدث فيها عن مسألة. وعندما تكون املناقشة حمدودة ويكون املندوب أو املمثل قد استنيد الوقت املخصص  ممثل أن

 له، على الرئيس أن يدعوه دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

 

 أل  مندوب أو ممثل أن يطلب، يف أثناء مناقشة أ  مسألة، الكالم إلثارة نقطة نظام، وييصل الرئيس  -19

قطة النظام. وأل  مندوب أو ممثل أن يطعن يف قرار الرئيس، ويف هذه احلالة يطرح الطعن للتصويت يف احلال، يف ن فورًا

نقض بأغلبية األصوات املعطاة. وال جيوز للمندوب أو املمثل الذ  يطلب الكالم إلثارة نقطة قرار الرئيس ما مل ُي  ويسر

 نظام أن يتحدث يف جوهر املوضوع اجلار  حبثه.

 

أل  مندوب أو ممثل أن يقرتح يف أثناء مناقشة أ  موضوع، وقف اجللسة، أو تأجيلها، ويطرح هذا االقرتاح  -20

سمح به للكالم ملقدم اقرتاح وقف اجللسة أو تأجيلها. للتصويت يف احلال دون مناقشة. وللرئيس أن حيدد الوقت الذ  ُي

ه وقف اجللسة أو تأجيلها أكثر من مرة يف أثناء مناقشة ذات وال جيوز يف أ  جلسة أن يقرتح املندوب أو املمثل نيس

 املشروع.
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أل  مندوب أو ممثل يف أثناء مناقشة أ  موضوع أن يقرتح تأجيل املناقشة يف املوضوع حمل البحث. وجيوز  -21

عن مقدم االقرتاح أن يتحدث اثنان من املندوبني أو املمثلني يف تأييد االقرتاح واثنان يف معارضته، ثم يطرح  فضاًل

 للتصويت. وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به للكالم هلؤالء املتحدثني. االقرتاح بعد ذلك فورًا

 

 وع حمل البحث، سواء أبدى أ  مندوب أل  مندوب أو ممثل أن يقرتح يف أ  وقت قيل املناقشة يف املوض -22

ممثل آخر رغبته يف الكالم أو مل يبدها. وُيسمح بالكالم عن اقرتاح قيل املناقشة الثنني فقط ممن يعارضون االقرتاح، أو 

 . فإذا أيد املؤمتر أو اجمللس االقرتاح، أعلن الرئيس قيل املناقشة. وجيوز للرئيس يطرح االقرتاح للتصويت فورًا ثم

 حيدد الوقت املسموح به للمتحدثني مبقتضى هذه اليقرة.أن 

 

تكون لالقرتاحات التالية أولوية، حسب الرتتيب التالي، على  يع االقرتاحات األخرى اليت تكون معروضة  -23

 على اجللسة، باستثناء نقاط النظام:
 
 وقف اجللسة؛ )أ(

 تأجيل اجللسة؛ )ب(

 البحث؛تأجيل املناقشات يف املوضوع حمل  )ج(

 قيل املناقشة يف املوضوع حمل البحث. )د(

 

يف حالة إقرار أ  اقرتاح أو رفضه، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نيس الدورة ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس غري  -24

عد ذلك ذلك. ويسمح بالكالم عن اقرتاح إعادة النظر ملتحدثني اثنني فقط ممن يعارضون اقرتاح إعادة النظر، ثم يطرح ب

 للتصويت. فورًا

 

 قرتح إدخال تعديلني . وعندما ُيقرتح إدخال تعديل على اقرتاح، جيرى التصويت على التعديل أواًلعندما ُي -25

عن جوهر  على التعديل الذ  يعتربه الرئيس أكثر التعديالت بعدًا أو أكثر على اقرتاح، يصوت املؤمتر أو اجمللس أواًل

عنه، وهكذا حتى يتم التصويت على  يع التعديالت. فإذا اقتضت  التعديل األقل بعدًا االقرتاح األصلي، ثم على

طرح األخري للتصويت، وإذا ما ووفق على تعديل أو أكثر، املوافقة على أحد التعديالت رفض تعديل آخر بالضرورة، ال ُي

من هذا  ول باإلضافة أو احلذف أو التنقيح جزءًالالقرتاح، ما يتنا طرح االقرتاح املعدل بعد ذلك للتصويت. ويعترب تعدياًل

 ما يلغي االقرتاح. وال جيرى التصويت على تعديل يقوم على استبدال اقرتاح بآخر إال بعد  االقرتاح، وال يعترب تعدياًل

 أن يتم التصويت على االقرتاح األصلي وأ  تعديالت متعلقة به.

 

يدعو املؤمتر أو اجمللس إىل اليصل بشأن اختصاصه يف اقرتاح مقدم طرح أ  اقرتاح ، ُي26مع مراعاة اليقرة  -26

 له، للتصويت قبل التصويت على االقرتاح املقدم.
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يف االشرتاك مع الدول األعضاء يف املداوالت املتعلقة باملسائل اخلاصة بإدارة جلسات  قلألعضاء املنتسبة احل -27

ألحكام اليقرات السابقة من هذه املادة، مع مراعاة القيود اخلاصة  املؤمتر وجلانه الرئيسية وجلانه األخرى، وذلك طبقًا

، 1اليقرة  14، واملادة 3اليقرة  13ستور، واملادة من الد 1اليقرة  3بالتصويت وشغل املناصب املنصوص عليها يف املادة 

 من الالئحة العامة للمنظمة. 1اليقرة  15واملادة 
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 2 امللحق

 املواد املطبقة يف إجراءات اجمللس

 

 املـواد   مـن دسـتور املنظمـة ويف    5: املـادة  يف وإجراءاتـه توجد املواد الرئيسية املتعلقة بهيكل اجمللس ووظائيـه   

 من الالئحة العامة للمنظمـة، وكـذلك الالئحـة الداخليـة للمجلـس. ومـع ذلـك، فهنـاك أحكـام أخـرى            25 إىل 22من 

 قائمة باملوضوعات واألحكام املتعلقة بها. يليللمنظمة هلا عالقة بذلك. وفيما  النصوص األساسية يف

 

الالئحـة الداخليـة   و ؛6-25 للمنظمـة  الالئحة العامة جدول األعمال

 2للمجلس 

 21 للمنظمة والالئحة العامة ؛15و 14الدستور  املعاهدات واالتفاقات

 1-5الدستور  املناوبون

  الرئيس

 (؛8)ج()2-2 للمنظمة الالئحة العامة؛ 2-5الدستور  تعيينه 

 الالئحـة العامـة   ؛)ى(2-10 للمنظمـة  الالئحة العامة 

 )أ(؛10-12 للمنظمة

 ؛23 للمنظمة الالئحة العامة 

 ــة  وظائيه ــة العام ــة الالئح ــة  ؛6-26 للمنظم ــة العام  الالئح

 2-1الداخلية للمجلس  الالئحة ؛6-27 للمنظمة

 الالئحـة العامـة   ؛)ب(1-23 للمنظمة الالئحة العامة ترشيحه 

 44 للمنظمة

 أ(1-23 للمنظمة الالئحة العامة مدة تعيينه( 

 الالئحـة الداخليـة    ؛2-23 للمنظمـة  الالئحة العامـة  حق التصويت

 2-4 للمجلس

  اللجان واهليئات

 الداخليـة  الالئحـة  ؛10-25 للمنظمـة  الالئحة العامة خالل الدورة 

 5 للمجلس

 ؛26 للمنظمة الالئحة العامة ؛6-5 الدستـــور الدائمة 

 للمنظمـة  الالئحة العامة ؛27 للمنظمة الالئحة العامة 

28-3 
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 للمنظمـة  الالئحة العامة؛ 29 للمنظمة الالئحة العامة 

 الالئحــة العامــة؛ 31 للمنظمــة الالئحــة العامــة ؛30

الالئحـة   ؛33 للمنظمـة  الالئحة العامـة  ؛32 للمنظمة

 34 للمنظمة العامة

  أ(3، 2-14الدستور  ؛(9)6الدستور  األخرىاللجان( 

 الوظائف ظران املهام

 االنتخاب نظرا التشكيل

 الـدورات انظـر   ؛)ب(2-38 للمنظمـة  الالئحة العامـة  االنعقاد

 أيضا

 االتياقيات واملعاهداتانظر  املعاهدات

 واإلجــراءات ،االنتخــابانظــر أيضــا  ؛5-5الدســتور  قرارات اجمللس

 والتصويت ،االجتماعات خالل

 نياملمثلنظر ا املندوبون

 الداخليـة  الالئحة ؛)أ(7-25 للمنظمة الالئحة العامة لوثائقا

 6 للمجلس

 اإلجـراءات انظـر أيضـا    ؛22 للمنظمـة  العامةالالئحة  االنتخاب

 والتصويت والنصاب االجتماعات خالل

 ــ الدست املؤمتر ؛ 7)ج(2-2 للمنظمـة  الالئحة العامة ؛1-5ور ـ

 )د(4-2 للمنظمة الالئحة العامة

 الالئحة العامـة  ؛10، 9-12 للمنظمة الالئحة العامة إجراءات االنتخاب 

 )ز(10-22 للمنظمة

 (ط)2-10 للمنظمة الالئحة العامة اللجنة العامة توصيات 

 للمنظمـة  الالئحة العامة ؛1-5الدستور ؛ 9-2الدستور  العضوية واألهلية لالنتخابات 

22-4، 5 

 هـ(-)أ10-22 للمنظمة الالئحة العامة الرتشيحات 

 9، 1-22 للمنظمة الالئحة العامة مدة العضوية 

  نفقات السفر ملمثلي الدول

  الالئحـة الداخليـة    ؛6-25 للمنظمـة  الالئحة العامـة  النيقاتتسديد

 7 للمجلس
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 24 للمنظمة الالئحة العامة ؛3-5لدستور ا الوظائف

 2-24 للمنظمة الالئحة العامة أنشطة املنظمة احلالية واملرتقبة 

  3-24 للمنظمة الالئحة العامة واملالية اإلداريةاملسائل 

 4-24 للمنظمة العامة الالئحة املسائل الدستورية 

 1-24 للمنظمة الالئحة العامة األغذية والزراعة حالة 

 ــة عامة مسائل ــة الالئحــة العام الالئحــة  ؛الديباجــة، 24 للمنظم

 5-24 للمنظمة العامة

 الالئحــة العامــة  ؛1-7 للمنظمــة الالئحــة العامــة  لدورات املؤمتر اإلعداد 

 (ج)5-24 للمنظمة

 االنتخابنظر ا العضوية

 االنتخابنظر ا الرتشيحات

  اجللسات من قبل: يفاالشرتاك 

 الثـاني   اجمللـد  ؛)ج(9-25 للمنظمة الالئحة العامة املنتسبة األعضاء– 

 القسم الم

 13-25 للمنظمة الالئحة العامة ؛5-7الدستور  العام املدير 

 مبـا يف ذلـك األمـم املتحـدة     الدوليـة  املنظمات( 

 والوكاالت املتخصصة

الالئحـة الداخليـة   ، 8-25 للمنظمـة  العامـة  الالئحة

 ؛2-6 الالئحــة الداخليــة للمجلــس؛ 2-3 للمجلــس

 القسم فاء - الثاني اجمللد

 ــد ؛9-25 للمنظمــة الالئحــة العامــة األعضاء غري املمثلة يف اجمللس البلدان ــاني  اجملل  –الث

 القسم الم

 املنظمات األعضاء  

 40 للمنظمة العامة الالئحة ؛3-2الدستور  نص الشمول 

 42 للمنظمة الالئحة العامة ؛7إىل  4-2الدستور  االختصاصات 

 44 للمنظمة الالئحة العامة ؛9-2الدستور  تقلد املناصب 

 ؛44 للمنظمـة  الالئحـة العامـة   ؛10إىل  8-2الدستور  حقوق األعضاء 

 2-45 للمنظمة الالئحة العامة

 نظر هذا العنوانا النصاب 

 45 للمنظمة الالئحة العامة ؛10-2الدستور  التصويت 

 الثاني اجمللد ؛11-25 للمنظمة الالئحة العامة الدول غري األعضاء 

 الوظائفنظر ا الصالحيات

 28 إىل 1-12 للمنظمة الالئحة العامة اإلجراءات أثناء االجتماعات
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ــة  النصاب ــة العام ــة الالئح ــة  ؛)أ(12، 2-12 للمنظم الالئح

 الالئحـة الداخليـة للمجلـس    ؛1-54للمنظمـة   العامة

2-2 

 2-16 للمنظمة الالئحة العامة املقررون

 6 الالئحة الداخلية للمجلس سجالت الوقائع

 الالئحة العامـة  ؛(5)ج()2-2 للمنظمة الالئحة العامة تقرير دورة اجمللس

 ؛12-25 للمنظمة الالئحة العامة ؛)و(5-24 للمنظمة

 2-6 للمجلسالالئحة الداخلية 

 1-5الدستور  املمثلون

 االنسحابنظر ا استقالة أعضاء اجمللس

  الالئحة الداخلية

 4-5الدستور  إقرارها 

 1-8 الالئحة الداخلية للمجلس تعديلها 

 2-8 الالئحة الداخلية للمجلس إيقافها 

ــة  الدورات ــة العام ــة الالئح ــة  ، 25 للمنظم ــة الداخلي الالئح

 2 للمجلس

 االنتخابنظر ا املدة

 14-25 للمنظمة الالئحة العامة العاجلة املسائل

 1 الالئحة الداخلية للمجلس نائب الرئيس

الالئحـة   ؛12 للمنظمة الالئحة العامة ؛5-5الدستور  لتصويتا

ــة للمجلـــس ــا  4 الداخليـ ــر أيضـ ــرتاك يف )انظـ االشـ

 (االجتماعات من قبل املنظمات األعضاء

 9و 8و 7-22 للمنظمة العامة الالئحة االنسحاب واالستقالة

 


