
May 2018 CL 159/INF/6 

 
 

 االستجابة السريعة؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 

 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

 
MW979/A 

A 

 المجلس
 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة

 2018يونيو/حزيران  8-4روما، 

 واليات أعضاء المجلس
 
 

 موجز
 

ا للتوصيييييييييييية الصيييييييييييادرة عن انة الشييييييييييي و  الدسيييييييييييتورية والقا و ية  اللجنة    دور ا ا امسييييييييييية بعد املائة طبق   
 ، طلب اجمللس،   دورته الثامنة وا مسني بعد املائة، من الرئيس املستقل للمجلس عقد 2017 أكتوبر/تشرين األول 

ؤساء سم املقاعد من خالل اجتماعات غري رمسية لر مشاورات مع األعضاء هبدف توضيح اإلطار القا وين لرتتيبات تقا
اجملموعات اإلقليمية و واب الرؤساء. وعقب املشاورات اليت أجرها الرئيس املستقل للمجلس، توّصل رؤساء اجملموعات 

 اإلقليمية و واب الرؤساء إىل توافق   اآلراء، يُعرض   الوثيقة املرفقة.

 المجلس اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب
 

إ  اجمللس مدعو إىل األخذ علم ا بنتائج املشاورات واملوافقة على أ  ممارسة تقاسم املقاعد   اجمللس ال حتتاج  
 إىل إعادة دراسة من قبل اللجنة.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأ  مضمو  هذه الوثيقة إىل:
 Khalid Mehboobالسيد 

 الرئيس املستقل للمجلس
 57045 06570 39+: اهلاتف
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  مل متر املنظمة، اتفاقات 2017  واألربعني  2015التاسعة والثالثني  تني خالل الدور  ،أبرم بعض بعض األعضاء -1
والية مد ا غل شيتقاسم مبوجبها أعضاء  فس اجملموعات اإلقليمية املقاعد   اجمللس، من خالل العملية اازئية املتمثلة   

  اجمللس. ولكن هذه الرتتيبات كا ت، خالل كلتا املناسبتني، حمط تساؤالت   اجتماعات اللجنة ثالث سنوات كأعضاء 
، استعراض مسألة تقاسم 2017يوليو/متوز  6   ُعقدتل امل متر،   دورته األربعني خالل مناقشة العامة. وهكذا، قب  

ألعضاء املنظمة  ينبغي هضح أثناء هذه املداوالت إىل أ ذلك، فقد أشري بشكل وا ورغمخالل فرتة ما بني الدورات. املقاعد 
 ملنظمة.اا إىل أهنا مسألة تتعلق حبوكمة بالدرجة األوىل وليس األما ة تقدمي املشورة بشأ  مسألة تقاسم املقاعد  ظر  

 
   اليت ُعقدت ةواستعرضت انة الش و  الدستورية والقا و ية  اللجنة  هذه املسألة   دور ا ا امسة بعد املائ -2

. وأشارت اللجنة، من وجهة  ظر قا و ية، إىل أ  الالئحة العامة للمنظمة ال تتضمن أية أحكام 2017أكتوبر/تشرين األول 
تنص على ترتيبات تقاسم املقاعد وإىل أ  أعضاء اجمللس ينتخبو  لوالية مد ا ثالث سنوات. وأوصت اللجنة بأ  يعقد 

 اورات خبصوص هذه املسألة.الرئيس املستقل للمجلس مش
 
لب . وطُ 2017وحظيت هذه التوصية بقبول اجمللس   دورته الثامنة وا مسني بعد املائة    وفمرب/تشرين الثاين  -3

من الرئيس املستقل للمجلس عقد مشاورات مع األعضاء هبدف توضيح اإلطار القا وين لرتتيبات تقاسم املقاعد اليت 
، عن طريق عقد اجتماعات غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية و واب 2017و 2015حظيت بقبول امل متر   عامي 

  اآلراء  املشاورات أ  تأخذ   االعتبار املمارسة احلالية وأ  ُتدعم بتوافقالرؤساء. وأشار اجمللس إىل أ ه ينبغي لنتائج هذه 
 بني األعضاء.

 
، أربعة اجتماعات 2018خالل الفرتة املمتدة بني يناير/كا و  الثاين ومايو/أيار  ،وعقد الرئيس املستقل للمجلس -4

ا وين تقاسم املقاعد، مبا   ذلك مشاركة املستشار الق  وقشت خالهلا مسألة ،مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية و واب الرؤساء
  بعض األحيا . وباإلضافة إىل ذلك، عقدت تسعة اجتماعات بشكل ثنائي مع ممثلي اجملموعات اإلقليمية. وأدت هذه 

  أ  هذه املمارسة و ، مبا   ذلك كقاعداملشاورات إىل تيسري دراسة ااوا ب العملية والقا و ية اليت أثار ا مسألة تقاسم امل
رغبة   أ  تتاح الفرصة ألكرب عدد ممكن من األعضاء لال ضمام إىل الن ع أساس او شأت  2015يوليو/متوز  جارية منذ

 من الالئحة العامة للمنظمة. 22 ج  من املادة 3ا مع روح الفقرة عضوية اجمللس عن طريق التناوب، متاشي  
 
، همبين ما  إىل توافق   اآلراء  رؤساء اجملموعات اإلقليمية و واب الرؤساءوعقب هذه املشاورات، توصل مجيع  -5

 حبيث اتفق على ما يلي:
 

 عضييييييياءأإ  ممارسييييييية تقاسيييييييم املقاعد تتعلق حبوكمة املنظمة وتعترب   حد ذا ا وباألسيييييييا  مسيييييييألة  ص   أ 
 املنظمة؛

 دة ثالث سنوات؛ومبوجب النصوص األساسية للمنظمة، يُنتخب أعضاء اجمللس مل  ب 
أعضاء اجملموعات اإلقليمية اتفاقات لتقاسم الواليات   اجمللس من بعض ، أبرم 2015ومنذ يوليو/متوز   ج 

 أجل إتاحة الفرصة ألكرب عدد ممكن من األعضاء لال ضمام إىل عضوية اجمللس عن طريق التناوب؛
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 د؛ظر بشكل حمّدد ترتيبات تقاسم املقاعويرى األعضاء أ  النصوص األساسية ال تتضمن أية أحكام حت  د 
وعلى هذا األسييييا ، فع  أعضيييياء اجملموعات اإلقليمية الذين حتدوهم الرغبة   تقاسييييم املقاعد   اجمللس   ه 

 ا للطرائق اليت يروهنا مناسبة؛يتمتعو  بكامل احلرية للقيام بذلك، وفق  
 ثالث سنوات؛ ملدةة كاملة وقّرر أعضاء اجملموعة اإلقليمية األفريقية شغل والي  و 
 من قبل اللجنة.إىل إعادة دراسة ممارسة تقاسم املقاعد   اجمللس  وال حتتاج  ز 


