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A
المجلس
مذكرة عن أساليب عمل المجلس
أقرها اجمللس أصالً يف دورته الستني اليت ُعقدت يف يونيـ ــوـحزي ـ ـران  ،11973قد خضع
-1
إن نص هذه املذكرة ،اليت ّ
للتنقيح من قِبل اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة املعقودة يف أبريلـنيس ـ ــان  22011ويف دورته الثالثة واخلمس ـ ــني
بعد املائة املعقودة يف نوفمربـتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثا -ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمربـكانون األول  2015ويف دورته الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتني بعد املائة املعقودة يف
ديسمربـكانون األول  ،32018وعرض عليه يف دورته احلادية والستني بعد املائة املعقودة يف أبريلـنيسان .2019

وظائف المجلس
يعمل اجمللس ،بني دورات املؤمتر ،نيابة عن املؤمتر باعتباره جهازه التنفيذي ويتخذ القرارات بالنسبة إىل املسائل
-2
املوكلة إليه حتديداً ،ويراعي يف ذلك مشورة األجهزة الفرعية حسب ما هو مناسب .وينبغي للمجلس االضطالع مبا يلي:
(أوالً) بالنسبة إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل والقضايا املتعلقة هبا –
(أ) إعداد جدول أعمال مؤقت لالستعراض الذي جيريه املؤمتر عن حالة األغذية والزراعة ،على أن يسلّط الضوء
فيه على مسائل حمددة على مستوى السياسات تستدعي عناية املؤمتر أو ميكن أن ي ِ
صدر بشأهنا املؤمتر توصية
ُ
رمسية ،وذلك مع مراعاة قضايا السياسات والصكوك املتصلة باألغذية والزراعة اليت جيري حالياً وضعها يف
منتديات أخرى غري منظمة األغذية والزراعة حسب ما هو مالئم؛
(ب) وحبث أي قضايا تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل واملسائل املتعلقة هبا وإسداء املشورة بشأهنا ،وال سيما
أي مسائل عاجلة تستوجب اختاذ إجراء من قِبل املؤمتر ،أو املؤمترات اإلقليمية ،أو اللجان الفنية ،أو املدير
هتم والية منظمة األغذية والزراعة حسب
العام ،وذلك مع مراعاة املستجدات يف املنتديات األخرى اليت ّ
ما هو مالئم؛

1
2
3

الفقرات من  170إىل  179واملرفـق (زاي) من الوثيقة
الفقرة  51واملرفـق (زاي) من الوثيقة .CL 141/REP
الفقرتان  33و 34من الوثيقة .CL 160/REP

.CL 60/REP

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MY999/A
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(ج) وحبث أي قضايا أخرى متصلة حبالة األغذية والزراعة يف العامل واملسائل املتعلقة هبا اليت تكون قد أُحيلت
إىل اجمللس بناء على قرارات صادرة عن املؤمتر أو أي ترتيبات جا ٍر تنفيذها ،وإسداء املشورة هبذا الشأن،
هتم والية منظمة األغذية والزراعة حسب ما هو مالئم.
وذلك مع مراعاة التطورات يف املنتديات األخرى اليت ّ
(ثانياً) بالنسبة إىل األنشطة اجلارية واملرتقبة للمنظمة ،مبا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل
وبرنامج العمل وامليزانية -
(أ)

دراسة اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ورفع توصيات هبذا الشأن
إىل املؤمتر ،مع احلرص عند إعداد هذه التوصيات على أن تعقد األمانة مشاورات بشأهنا من خالل املؤمترات
اإلقليمية واللجان الفنية ،فضالً عن مراعاة ما يلي:
 أن يأخذ اإلطار االسرتاتيجي بعني االعتبار التحديات العاملية واإلقليمية اجلديدة واألحداث اجلارية يفمنتديات أخرى واليت هلا انعكاسات على األغذية والزراعة؛
 وأن تكون اخلطة املتوسطة األجل متسقة مع اإلطار االسرتاتيجي وأن تعطي توجيهات واضحة إلعدادبرنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني؛
 وأن يستند برنامج العمل وامليزانية إىل الدروس املستفادة من تقارير تنفيذ الربامج وأن يراعي نتائجعمليات التقييم االسرتاتيجي والتوصيات الصادرة عنها.

كل من االشرتاكات املقررة واملسامهات الطوعية؛
(ب) ورفع توصية إىل املؤمتر بشأن مستوى امليزانية ،مع مراعاة ّ

(ج) واختاذ اإلجراءات الالزمة ،ضمن حدود برنامج العمل وامليزانية املعتمد ،يف ما يتعلق باألنشطة الفنية للمنظمة
ورفع تقرير إىل املؤمتر عن اجلوانب ذات الصلة اخلاصة بالسياسات لكي يُصدر املؤمتر قراراته ،يف ضوء مشورة
جلنة الربنامج وجلنة املالية حسب ما هو مالئم؛
(د)

واختاذ قرار بشأن ما قد يلزم من تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية على ضوء قرارات املؤمتر يف ما يتعلق
مبستوى امليزانية ،مع احلرص على تربير التغيريات يف برنامج العمل وامليزانية الذي اعتمده املؤمتر؛

(هـ) واستعراض التقارير عن املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية للجنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمساك وجلنة
الغابات وجلنة الزراعة وجلنة األمن الغذائي العاملي ،مع احلرص على أن تقدم هذه اللجان مسامهاهتا يف
التوقيت املناسب طبقاً للجدول الزمين املتفق عليه لدورات األجهزة الرئاسية؛
(و) واستعراض التقارير عن املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية للمؤمترات اإلقليمية ،مع احلرص على أن تقدم هذه
املؤمترات مسامهاهتا يف التوقيت املناسب طبقاً للجدول الزمين املتفق عليه لدورات األجهزة الرئاسية.
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وعلى اجمللس أن يرّكز اهتمامه على وظائفه املرتبطة ب املس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اإلدارية واإلدارة املالية للمنظمة ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل
-3
املس ــائل الدس ــتورية ،مبا يف ذلك رفع توص ــيات إىل املؤمتر بش ــأن التعديالت يف النص ــوص األس ــاس ــية للمنظمة ،مع احلرص
على أن تعمل املنظمة ضمن اإلطار القانو واملايل املوضوع هلا؛
يتعني على اجمللس أن ينتخب أعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية وأن يقرتح
-4
و ّ
يتعني على اجمللس انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي.
املرشحني ملكتب املؤمتر .كما ّ
-5

عند استعراض اجمللس ألنشطة أجهزته الفرعية ،عليه أن يتأكد من:
(أ)

أ ّن هذه األجهزة تويل االهتمام الكايف للمسائل اليت تقع ضمن نطاق اختصاص كل منها؛

(ب)

وأ ّهنا تتجنب ازدواجية العمل بينها؛

(ج)

وجتنّب تكرار مناقشات هذه األجهزة يف اجمللس ،ما مل يكن ذلك ضرورياً لتيسري اختاذ القرارات.

يتعني على اجمللس أن ميارس وظائفه مبشــاركة أعضــائه وتفاعلهم الكاملني معه ،إن خالل انعقاد الدورات أو يف
-6
و ّ
ـتقل إىل تيسـ ــري هذه املشـ ــاركة وتنسـ ــيقها إلعطاء دفع
الفرتات الفاصـ ــلة بني الدورة واألخرى ،على أن يسـ ــعى الرئيس املسـ ـ ّ
ملواصلة حتسني فعالية احلوكمة من جانب األعضاء وكفاءهتا وملكيتهم هلا.
جدول األعمال والجدول الزمني والوثائق
ينبغي إعداد جدول األعمال املؤقت بالتشاور مع الرئيس املستقل للمجلس ،مع مراعاة اقرتاحات األعضاء
-7
واجملموعات اإلقليمية .وجيب أن يصدر جنباً إىل جنب مع رسائل الدعوة قبل  60يوماً من موعد بدء دورة اجمللس .وينبغي
إصدار وثائق اجمللس قبل انعقاد دورته بوقت ٍ
كاف ليتسىن لألعضاء دراستها (انظر الفقرة  11أدناه) ،وأن تكون هذه الوثائق
يف صورة يسهل حبثها يف اجمللس.
وينبغي إصدار جدول أعمال تفصيلي مؤقت قبل دورة اجمللس ،يتضمن املعلومات التالية ضمن كل بند من بنود
-8
جدول األعمال املقرتح:
(أ)

الوثائق املطلوبة ملناقشة البند املعين من جدول األعمال؛

(ب)

وتوضيح ما إذا كان البند سيُعرض على اجمللس لغرض اختاذ قرار بشأنه أو ملناقشته أو لإلحاطة.

وينبغي لوثائق اجمللس أن تتبع عادة نسقاً موحداً وأن تتضمن موجزاً يشري بشكل واضح إىل أي إجراءات يُطلب
-9
من اجمللس اختاذها .وينبغي ،حسب ما هو مالئم ،أن تكون مصحوبة مبشروع قرار يُعرض على اجمللس لدراسته.
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 -10وينبغي أالّ يتجــاوز طول وثــائق اجمللس عــادة  3 500كلمــة .وينبغي إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مليع الوثــائق بلغــات املنظمــة
(وهي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية).
 -11وتُرسل مليع الوثائق قبل افتتاح الدورة املعنية بأربعة أسابيع على األقل ،ما مل يكن ذلك مستحيالً بسبب موعد
اجتماعات األجهزة املعنية.
يتعني على اجمللس دراسة تقاريرها ،كلّما أمكن ذلك ،يف وقت يسمح مبراعاة
 -12وتُعقد دورات األجهزة األخرى اليت ّ
املهلة النهائية املشار إليها يف الفقرة السابقة.
ِ
تتضمن تقارير األجهزة الفرعية قائمة واضحة
 -13وحرصاً على تيسري عملية اختاذ القرارات من قبل اجمللس ،ينبغي أن ّ
بالنقاط اليت جيدر باجمللس اختاذ قرار بشأهنا أو دراستها.
تتضمن نقاطاً ينبغي للمجلس النظر فيها أو اختاذ قرار بشأهنا،
 -14وأما تقارير األجهزة الفرعية والوثائق األخرى اليت ال ّ
فتُعرض لإلحاطة فقط.
-15

وينبغي قدر اإلمكان ترتيب النظر يف البند الدائم بشأن التطورات يف املنتديات اليت هتمّ والية منظمة األغذية

والزراعة ،الذي يعرض على اجمللس لغرض اإلحاطة فحسب ،يف اليوم األول من دورة اجمللس.

إجراء المداوالت
 -16ينبغي للملخصات الواردة يف وثائق اجمللس أن تقدم معلومات متهيدية واضحة .وجيب أن يكون التقدمي الشفهي
للمواضيع مقتضباً ومرّكزاً وأن يُربز أي تطورات جديدة هامة طرأت بعد إصدار الوثائق.
 -17وينبغي أن يُدعى رؤساء كل من جلنة الربنامج وجلنة املاليّة وجلنة الشؤون الدستوريّة والقانونيّة ،باإلضافة إىل رؤساء
املؤمترات اإلقليميّة ،وعند اإلمكان ،رؤساء اللجان الفنيّة ،إىل تقدمي تقارير اللجان اليت يرأسوهنا.
 -18وينبغي للمداخالت أن تكون مقتضبة وأن تُرِّكز على القضايا الرئيسيّة البارزة يف الوثيقة .وما مل ِ
يقتض األمر إجراء
عرب عنها آخرون
مناقشة َّ
يتعني على املتحدثني جتنب تكرار اآلراء اليت سبق وأن ّ
مطولة للتوصل إىل إملاع يف اآلراء ،فإنه ّ
واالكتفاء فحسب باإلشارة إىل موافقتهم أو عدم موافقتهم على النقاط اليت أثارها املتحدثون السابقون.
األويل إمكانية وجود صعوبة يف التوصل إىل
 -19وبالنسبة إىل البنود اليت ينبغي اختاذ قرار بشأهنا ،وإذا ما أظهر النقاش ّ
يتعني على الرئيس املستقل أن يعلّق النقاش إفساحاً يف اجملال إلجراء مشاورات غري رمسيّة أو أن يشكل جمموعة عمل
قرارّ ،
لدراسة املسألة قيد النظر ورفع توصيات إىل اجللسة العامة.
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 -20وتُـتَّخذ قرارات اجمللس بأغلبية األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات اليت يتم اإلدالء هبا ،إال يف احلاالت املنص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليها خالفاً لذلك
يف النصوص األساسية ،مع األخذ بعني االعتبار أ ّن الرئيس املستقل للمجلس سوف يتخذ اخلطوات الالزمة لتيسري توصل
األعضاء إىل إملاع يف اآلراء .وترد تفاصيل ترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس ضمن امللحق .1
يتعني يف الظروف العادية االنتهاء من مناقش ــة البند املعروض قبل االنتقال إىل
 -21وباس ــتثناء أحكام الفقرة الس ــابقةّ ،
مناقشة البند الذي يليه.
 -22وإذا رغب أي وفد من الوفود يف اإلشارة إىل الوثائق أو البنود املعروضة لإلحاطة ،ميكنه ذلك حتت إطار البند
املعنون "أية مسائل أخرى".
الرد على النقاط األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية اليت تُثار
احلق لرؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللجان وللمؤمترات اإلقليمية ولألمانة يف ّ
 -23وجيب إعطاء ّ
خالل النقاش.
يتعني على الرئيس تقدمي موجز يتسم باإلجياز والرتكيز عن االستنتاجات
 -24ويف هناية نقاش كل بند من البنودّ ،
والتوصيات املنبثقة عن النقاش كإسهام لتشكيل أساس ملشروع تقرير اجمللس ،وينبغي أن يتضمن فقط القرارات اليت يتعني
على اجمللس اختاذها .وينبغي عرض مسودة االستنتاجات على شاشة يف اجللسة العامة لتيسري فهم أفضل للنص املقرتح،
مع إتاحة بعض املرونة للجنة الصياغة عند وضع الصيغة النهائية ملشروع التقرير مع عدم إعادة فتح باب النقاشات اجلوهرية
اليت تظل من اختصاص اجللسة العامة.
التقارير والسجالت
 -25حترر حماضـ ـ ــر حرفية للجلسـ ـ ــات العامة للمجلس ،وجيب بالتايل أن تكون تقارير اجمللس مقتضـ ـ ــبة قدر اإلمكان،
على أن تتضمن مليع القرارات اليت توصل إليها اجمللس بصورة ال لبس فيها.
 -26ويُع ّد مش ـ ـ ــروع التقرير عادة من جانب جلنة ص ـ ـ ــياغة أو من خالل أي ترتيب مناس ـ ـ ــب آخر يوافق عليه اجمللس،
مبعاونة األمانة.
 -27وجيب أن حترر تقارير اجمللس بصـ ـ ـ ـ ــورة واضـ ـ ـ ـ ــحة وال لبس فيها لتاليف أي سـ ـ ـ ـ ــوء فهم حمتمل حول نوع إجراءات
املتابعة الالزمة.
 -28وينبغي أن تتضـ ـ ّـمن التقارير االسـ ــتنتاجات والقرارات والتوصـ ــيات املتعلقة باملسـ ــائل اليت ناقشـ ــها اجمللس .وينبغي
طلبـحث اجمللس…"
اإلش ــارة بص ــورة واض ــحة إىل اإلجراءات اليت اختذها اجمللس باس ــتخدام ص ــيغة "وافقـقررـأوص ــى،
ّ
ط حتت الفعل يف التقرير.
على أن يوضع خ ّ
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 -29وينبغي قدر املستطاع جتنّب وجهات نظر "بضعة" أو "عدد من" .وإذا تضمنت التقارير وجهـ ـ ـ ـ ــات نظر "بعض"
ط حتت الفعل كي ال تُفهم على أهنا قرارات اختذها اجمللس.
أو "كثري" من األعض ــاء ،ال ينبغي عندها وضع خ ّ
كل من الوفود حبسب االسم ،على اعتبار أ ّن احملاضر احلرفية تتضمن
 -30و ّ
يتعني أال ّ
تسجل التقارير عادة وجهات نظر ّ
مليع املداخالت اليت أُبديت يف اجتماعات اجللسة العامة.
يتعني على األمني العام للمؤمتر واجمللس أن يتيح للمجلس ،يف كل دورة من دوراته ،وثيقة تتعلق بتنفيذ القرارات
 -31و ّ
اليت اختذها يف دورته السابقة.
االلتزام بأساليب العمل
 -32ينبغي أن تكون أساليب عمل اجمللس متاحة للوفود خالل دورات اجمللس وأن تُنشر على الصفحة اإللكرتونية
للمجلس وعلى بوابة أعضاء منظمة األغذية والزراعة.
-33

يتعني على الرئيس أن يلفت عناية األعضاء يف كل دورة من دورات اجمللس إىل هذه املذكرة.
و ّ

7
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1

الترتيبات الخاصة بالتصويت

الدستور
المادة  - 5مجلس المنظمة
[]...

تصدر مليع قرارات اجمللس بأغلبية األصوات املعطاة إال يف احلاالت اليت ينص فيها صراحة على غري ذلك يف هذا
-5
الدستور أو فيما يضعه املؤمتر أو اجمللس من قواعد.
الالئحة العامة للمنظمة
المادة  - 12النصاب وإجراءات التصويت في جلسات المؤتمر والمجلس
مع مراعاة أحكام الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور وهذه الالئحة ،ختض ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلجراءات املتعلقة بالتص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت واالنتخابات يف املؤمتر
-1
واجمللس ملا يلي:
-2

-3

(أ) يتكون النصـ ـ ــاب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضـ ـ ــاء ،ويف اجمللس من أغلبية أعضـ ـ ــاء اجمللس ،إال إذا نص
على خالف ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة.
(ب) قبل الشروع يف التصويت أو االنتخاب ،يعلن الرئيس عدد املندوبني أو املمثلني احلاضرين .وإذا كان عدد
احلاضرين أقل من العدد الالزم لبلوغ النصاب ،ال جيرى التصويت أو االنتخاب.
(أ) الختاذ أي قرار ،أو إلجراء أي انتخاب ،تكون األغلبية الالزمة أكثر من نصـ ـ ـ ــو عدد األص ـ ـ ـ ـوات املعطاة،
إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة.
(ب) مع مراعاة أحكام املادة  20الفقرة  1من الدستور ،عندما تكون األغلبية املطلوبة الستصدار قرار من املؤمتر
مبقتضى الدستور أو هذه الالئحة هي ثلثي عدد األصوات ،جيب أن يكون جمموع األصوات اإلجيابية والسلبية
املعطاة أكثر من نصو عدد الدول األعضاء يف املنظمة ،وإذا مل تستوف هذه الشروط يعترب االقرتاح
مرفوضاً.4

 4ويف حالة موافقة اجمللس على االتفاقيات ،أو املعاهدات ،واالتفاقيات التكميليّة ،وإضافة موضوعات إىل جدول أعمال اجمللس أثناء الدورة ،تكون
األغلبيّة هي ثلثا أعضاء اجمللس (أي موافقة  33عضواً من أعضاء اجمللس على األقل).
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-4

(أ) تعين عبارة "األصوات املعطاة" ألغراض الدستور وهذه الالئحة ،األصوات اإلجيابية والسلبية ،وال يدخل فيها
االمتناع عن التصويت أو األصوات امللغاة.
(ب) يسجل االمتناع عن التصويت على الوجه التايل:
()1
()2
()3
()4

يف حالة التصويت برفع األيدي ،يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يرفعون أيديهم رداً
على استفسار الرئيس عن حاالت االمتناع عن التصويت؛
يف حالة التصويت مبناداة األمساء ،يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يردون بلفظ
"امتناع"؛
يف حالة االقرتاع السري ،يقتصر التسجيل على أوراق االقرتاع اليت تودع يف صندوق االقرتاع إما بيضاء
وإما مؤشراً عليها "امتناع"؛
يف حالة التصويت بالوسائل اإللكرتونية ،يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يبينون
"االمتناع".

(ج)
( )1أي ورقة اقرتاع حتمل أصواتاً لعدد من املرشحني يزيد عن عدد الشواغر املطلوب شغلها ،أو حتمل اسم
مرشح منفرد أو بلد أو مكان مل جتر تسميتهم بالشكل الصحيح تُعترب ملغاة؛
( )2يف حالة االقرتاع لشغل أكثر من منصب انتخايب واحد يف آن معاً ،فإن أي ورقة اقرتاع حتمل أصواتاً
لعدد من املرشحني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها ،تُعترب ملغاة أيضاً؛
( )3ال جيوز أن حتمل ورقة االقرتاع أي إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصويت؛
( )4طبقاً للبنود ( )1و( )2و( )3السابقة ،تُعترب ورقة االقرتاع صحيحة عندما ال يكون هناك شك
يف نية الناخب.
وتتوىل حكومة دولة عضـ ــو ،أو مندوهبا أو ،ثلها ،تسـ ــمية أي مرشـ ــح ملنصـ ــب انتخايب جيرى شـ ــغله مبعرفة املؤمتر
-5
أو اجمللس ،مــا مل ينص على غري ذلــك يف الــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور أو يف هــذه الالئحــة .وعــدد اجلهــاز الــذي يقوم بــالتعيني إجراءات
الرتشيح ،مع مراعاة ما هو وارد يف هذه الالئحة بشأن هذه اإلجراءات.
-6
-7

وجيرى التصويت برفع األيدي أو مبناداة األمساء أو باالقرتاع السري.
(أ)

مع مراعاة أحكام الفقرة  10من هذه املادة ،جيرى التص ـ ــويت نداء باالس ـ ــم بناء على طلب مندوب أو ،ثل،
أو عندما تلزم أغلبية الثلثني مبوجب الدستور أو هذه الالئحة .وجيري التصويت نداء باالسم بنداء أمساء مليع
الدول األعض ـ ــاء اليت هلا حق التص ـ ــويت حس ـ ــب الرتتيب األ دي اإلنكليزي .وعدد الرئيس اس ـ ــم أول دولة
ينادي عليها عن طريق القرعة .وجييب مندوب أو ،ثل كل دولة عضو بـ "نعم" أو "ال" أو "امتناع" .ويف هناية
أي تصويت نداء باالسم ،ينادي من جديد على اسم الدولة العضو اليت مل جيب مندوهبا أو ،ثلها .ويسجل
صوت كل دولة عضو مشرتكة يف أي تصويت بالنداء باالسم يف حمضر اجللسة.
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(ب) حتصى األصوات وتسجل ،يف حاليت التصويت برفع األيدي أو نداء باالسم ،بواسطة أو بإشراف املوظو
املسؤول عن االنتخاب يف املؤمتر أو اجمللس ،الذي يعينه املدير العام وفقاً للفقرة  17التالية.
(ج) إذا وقع االختيار يف اقرتاعني متتالني نداء باالسم على اسم نفس الدولة العضو ،خيتار الرئيس اسم الدولة
العضو األخرى بإجراء القرعة مرة أو عدة مرات.
وعندما ُجيري املؤمتر أو اجمللس التصويت بالوسائل اإللكرتونية ،عل التصويت بدون تسجيل األمساء حمل التصويت
-8
برفع األيدي ،وعل 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 يف التصويت االمسي
يف حمضر اجللسة.
-9

(أ)

يعين لفظ "انتخ ــاب" ،فيم ــا يتعلق هب ــذه الالئح ــة ،اختي ــار أو تعيني واح ــد أو أكثر من األفراد أو ال ــدول
أو األماكن .ويُنتخب أعضـ ـ ـ ــاء اجمللس طبقاً لإلجراء املبني يف املادة  22الفقرة (10ز) .ويف احلاالت األخرى،
يُشغل أكثر من منصب انتخايب يف اقرتاع واحد ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك.

(ب) لشــغل منصــب انتخايب واحد ،جيري االنتخاب بطريقة االقرتاع الســري وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة  11من هذه
املادة .ولشغل أكثر من منصب انتخايب يف عملية انتخاب واحدة ،يتم االنتخاب بطريقة االقرتاع السري وفقاً
ملا هو وارد يف الفقرة  12من هذه املادة.
-10

(أ)

َّ
يعني املدير العام ،وتُقبل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة اجلدد ،بطريق االقرتاع السري .وجتري أيضاً
االنتخابات األخرى بطريقة االقرتاع السري ،إال يف حالة االنتخاب الذي ال يزيد فيه عدد املرشحني على عدد
املناصب الشاغرة ،فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة العامة الصرعة.

(ب) يُفصل يف أي موضوع آخر عن طريق االقرتاع السري إذا رأى املؤمتر أو اجمللس ذلك.
(ج)
( )1إلجراء اقرتاع سري ،يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنني من حاسيب األصوات من بني املندوبني أو املمثلني
أو مناوبيهم .ويف حالة االقرتاع السري بصدد انتخاب ،يكون حاسبا األصوات من املندوبني أو املمثلني
ومناوبيهم ،ن ال تكون هلم مصلحة مباشرة يف االنتخاب.
( )2يكون من واجبات حاس ــيب األص ـوات اإلش ـراف على إجراءات االقرتاع ،وعد أوراق االقرتاع ،والفص ــل
يف صالحية ورقة االقرتاع يف حالة الشك ،واعتماد نتيجة كل اقرتاع.
( )3جيوز تعيني نفس حاسيب األصوات القرتاعات أو انتخابات متتالية.
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(د) يوقّع املوظو املرخص له من بني موظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس على أوراق االقرتاع باحلروف األوىل من امسه.
ويكون املوظو املختص باالنتخابات مسـ ـ ــؤوالً عن ضـ ـ ــمان تنفيذ هذا اإلجراء .وتسـ ـ ــلم ،يف كل اقرتاع ،ورقة
اقرتاع بيضاء واحدة لكل وفد له حق التصويت.
(هـ) عند إجراء اقرتاع سري ،تُقام مقصورة أو أكثر لالقرتاع ،يتم اإلشراف عليها بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتاع.
أخل أي مندوب بصالحية ورقة االقرتاع املعطاة له ،جيوز له أن يطلب ،قبل مغادرة دائرة مقصورة االقرتاع،
(و) إذا ّ
ورقة اقرتاع بيضاء جديدة ،يسلمها له املوظو املختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االقرتاع امللغاة .وتبقى
ورقة االقرتاع امللغاة يف حيازة املوظو املختص باالنتخاب.
(ز) إذا غادر حاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبا األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات القاعة اليت يوجد فيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعد األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ،ال جيوز
إال للمرشحني أو للمراقبني املعينني من قبلهم حضور عملية العد دون االشرتاك فيها.
(ح) ال جيوز ألعضــاء الوفود ،وال ألعضــاء أمانة املؤمتر أو اجمللس املســؤولني عن اإلش ـراف على التصــويت باالقرتاع
السـ ـ ـ ــري ،أن يبوحوا ألي شـ ـ ـ ــخص غري مسـ ـ ـ ــؤول بأي معلومات من شـ ـ ـ ــأهنا أن ختل ،أو يشـ ـ ـ ــك يف أهنا ختل
بسرية االقرتاع.
(ط) املدير العام مسؤول عن حفظ مليع أوراق االقرتاع يف مكان أمني ،إىل أن يشغل املرشحون املنتخبون مناصبهم،
أو ملدة ثالثة أشهر من تاريخ االقرتاع ،أيهما أطول.
 -11ويف أي انتخاب لشغل منصب انتخايب واحد ،عدا منصب املدير العام ،إذا أخفق مرشح يف احلصول على أغلبية
األصوات املعطاة يف أول اقرتاع ،جتري اقرتاعات متتالية يف املوعد أو املواعيد اليت عددها املؤمتر أو اجمللس إىل أن عصل
كل عملية اقرتاع يف حال
أقل عدد من األصوات يف ّ
مرشح على األغلبية املطلوبة ،شريطة استبعاد املرشح الذي حصل على ّ
مرشحني اثنني.
االنتخاب لشغل منصب انتخايب واحد يكون فيه أكثر من َ
ويف أي انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخايب يف آن واحد ،يطبق ما يلي:

-12
(أ)

تشكل النصاب يف املؤمتر من غالبية الدول األعضاء يف املنظمة ويف اجمللس من ثلثي أعضائه )2( .وتتشكل
األغلبية املطلوبة من أكثر من نصو عدد أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحة.

(ب) يديل كل ناخب ،ما مل ميتنع كلية عن التصويت ،بصوت واحد لكل منصب انتخايب يراد شغله ،مع إعطاء
كل صوت ملرشح خمتلو ،وتعترب ملغاة أي ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط.
(ج) يعلن انتخاب املرش ــحني الذين عص ــلون على أكثر عدد من األصـ ـوات مبا يس ــاوي عدد املناص ــب االنتخابية
اليت يراد شغلها شرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلبية الالزمة احملددة يف الفقرة الفرعية (أ)( )2السالفة.
(د) إذا مل يسفر االقرتاع األول إال عن شغل بعض املناصب االنتخابية فقط ،جيري اقرتاع ثان لشغل املناصب
الباقية ،بنفس شروط االقرتاع األول .ويتّبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مليع املناصب االنتخابية.
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(هـ) إذا مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شغل منصب واحد أو أكثر من املناصب االنتخابية بسبب
حصول مرشحني اثنني أو أكثر على عدد متساو من األصوات جيرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشحني
لتحديد من ينتخب منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية (ج) السالفة .ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.
(و) إذا مل عصل أي من املرشحني يف أي اقرتاع على األغلبية املطلوبة ،يستبعد املرشح الذي عصل على أقل عدد
من األصوات يف ذلك االقرتاع.
-13

(أ)

إذا توزعت األص ـ ـ ـ ـوات بالتس ـ ـ ـ ــاوي بص ـ ـ ـ ــدد مس ـ ـ ـ ــألة ال تتعلق باالنتخاب ،جيرى اقرتاع ٍ
ثان يف جلس ـ ـ ـ ــة تالية،
بعد س ـ ــاعة واحدة على األقل من هناية االجتماع الذي تس ـ ــاوت فيه األص ـ ـوات ،وإذا ما تس ـ ــاوت األص ـ ـوات
يف االقرتاع الثا أيضاً ،يُعترب االقرتاح مرفوضاً.

(ب) جيوز للرئيس ،يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األول ،تأجيل االقرتاعات األخرى مبوافقة
املؤمتر أو اجمللس.
ومبجرد بدء التصويت ال جيوز ألي مندوب أو ،ثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بالتصويت.

-14
(أ)

ألي مندوب أو ،ثل أن يطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب.

(ب) إذا طعن يف نتيجة تصويت مت برفع األيدي أو نداء باالسم ،فعلى الرئيس أن يسرع يف إجراء تصويت ٍ
ثان فوراً.
(ج) ال يصح الطعن يف التصويت برفع األيدي أو نداء باالسم إال عقب إعالن النتيجة مباشرة.
(د) جيوز الطعن يف التصويت باالقرتاع السري يف أي وقت يف مدى ثالثة أشهر من تاريخ إجراء االقرتاع أو حلني
تسلم املرشح املنتخب منصبه ،أيهما أطول.
(هـ) يف حالة الطعن يف تصويت أو انتخاب باالقرتاع السري ،يعمل املدير العام على إعادة فحص أوراق االقرتاع
ومليع السجالت ذات الصلة ،ويوزع نتيجة الفحص ومعها الشكوى األصلية على مليع الدول األعضاء
يف املنظمة أو اجمللس حسب احلالة.
يعني املدير العام من بني موظفي األمانة مسؤوالً لالنتخابات لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس يتوىل،
 -15و ّ
مبساعدة نائب أو أكثر ،مسؤولية املهام التالية:
(أ)

التأكد من صحة تنفيذ أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بإجراءات التصويت واالنتخابات؛

(ب) تويل مليع الرتتيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛
(ج) إسداء املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشأن مليع األمور املتعلقة بإجراءات التصويت ونظامه؛
(د) اإلشراف على إعداد أوراق االقرتاع والعمل على سالمة حفظها؛
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(هـ) إبالغ رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوفر النصاب قبل إجراء أي تصويت؛
(و) حفظ سجالت نتائج مليع االنتخابات والتأكد من تسجيلها ونشرها بأمانة؛
(ز) القيام بالواجبات األخرى ذات الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت واالنتخابات.
 -16وإذا أريد اختاذ قرار يف مسألة ال تتعلق بانتخاب أو ال تستلزم أغلبية الثلثني مبقتضى الدستور أو الالئحة ،جيوز
للرئيس أن يقرتح على املؤمتر أو اجمللس الفصل يف هذه املسألة باالتفاق العام دون اللجوء إىل تصويت رمسي.
 -17وجيوز إجراء تصـ ــويت منفصـ ــل على أجزاء أو تعديل إذا ما طلب مندوب أو ،ثل هذا التقسـ ــيم .فإذا ما حدث
اعرتاض ،يكون الفصـ ــل يف مسـ ــألة التقسـ ــيم للمؤمتر أو اجمللس .وباإلضـ ــافة إىل املندوب أو املمثل الذي يطلب التقسـ ــيم،
جيوز أن يتحدث مندوبان أو ،ثالن يف تأييد اقرتاح التقسـ ـ ــيم واثنان ضـ ـ ــده .وإذا ووفق على التقسـ ـ ــيم ،فإن أجزاء االقرتاح
أو التعديل اليت يوافق عليها تطرح بعدئذ للتص ـ ـ ـ ـ ــويت ككل .وإذا رفض ـ ـ ـ ـ ــت مليع األجزاء اجلوهرية يف االقرتاح أو التعديل،
يعترب االقرتاح أو التعديل كله مرفوضاً.
 -18وللمؤمتر أو اجمللس أن عدد الوقت الذي يُسمح به لكل متحدث ،وعدد املرات اليت ميكن ألي مندوب أو ،ثل
أن يتحدث فيها عن مسألة .وعندما تكون املناقشة حمدودة ويكون املندوب أو املمثل قد استنفد الوقت املخصص له،
على الرئيس أن يدعوه دون إبطاء إىل مراعاة النظام.
 -19وألي مندوب أو ،ثل أن يطلب ،يف أثناء مناقشــة أي مسـألة ،الكالم إلثارة نقطة نظام ،ويفصــل الرئيس فوراً يف
نقطة النظام .وألي مندوب أو ،ثل أن يطعن يف قرار الرئيس ،ويف هذه احلالة يطرح الطعن للتص ـ ــويت يف احلال ،ويس ـ ــري
قرار الرئيس ما مل يُنقض بأغلبية األص ـوات املعطاة .وال جيوز للمندوب أو املمثل الذي يطلب الكالم إلثارة نقطة نظام أن
يتحدث يف جوهر املوضوع اجلاري حبثه.
 -20وألي مندوب أو ،ثل أن يقرتح يف أثناء مناقشة أي موضوع ،وقو اجللسة ،أو تأجيلها ،ويطرح هذا االقرتاح
للتصويت يف احلال دون مناقشة .وللرئيس أن عدد الوقت الذي يُسمح به للكالم ملقدم اقرتاح وقو اجللسة أو تأجيلها.
وال جيوز يف أي جلسة أن يقرتح املندوب أو املمثل نفسه وقو اجللسة أو تأجيلها أكثر من مرة يف أثناء مناقشة ذات املشروع.
 -21وألي مندوب أو ،ثل يف أثناء مناقشة أي موضوع أن يقرتح تأجيل املناقشة يف املوضوع حمل البحث .وجيوز فضالً
عن مقدم االقرتاح أن يتحدث اثنان من املندوبني أو املمثلني يف تأييد االقرتاح واثنان يف معارضته ،مث يطرح االقرتاح بعد
ذلك فوراً للتصويت .وللرئيس أن عدد الوقت املسموح به للكالم هلؤالء املتحدثني.
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 -22وألي مندوب أو ،ثل أن يقرتح يف أي وقت قفل املناقشة يف املوضوع حمل البحث ،سواء أبدى أي مندوب
أو ،ثل آخر رغبته يف الكالم أو مل يبدها .ويُسمح بالكالم عن اقرتاح قفل املناقشة الثنني فقط ،ن يعارضون االقرتاح ،مث
يطرح االقرتاح للتصويت فوراً .فإذا أيد املؤمتر أو اجمللس االقرتاح ،أعلن الرئيس قفل املناقشة .وجيوز للرئيس أن عدد الوقت
املسموح به للمتحدثني مبقتضى هذه الفقرة.
 -23وتكون لالقرتاحات التالية أولوية ،حسـ ـ ـ ـ ــب الرتتيب التايل ،على مليع االقرتاحات األخرى اليت تكون معروضـ ـ ـ ـ ــة
على اجللسة ،باستثناء نقاط النظام:
(أ)

وقو اجللسة؛

(ب) تأجيل اجللسة؛
(ج) تأجيل املناقشات يف املوضوع حمل البحث؛
(د) قفل املناقشة يف املوضوع حمل البحث.
 -24ويف حالة إقرار أي اقرتاح أو رفضه ،ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس غري ذلك.
ويسمح بالكالم عن اقرتاح إعادة النظر ملتحدثني اثنني فقط ،ن يعارضون اقرتاح إعادة النظر ،مث يطرح بعد ذلك
فوراً للتصويت.
 -25وعندما يُقرتح إدخال تعديل على اقرتاح ،جيرى التص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت على التعديل أوالً .وعندما يُقرتح إدخال تعديلني
أو أكثر على اقرتاح ،يص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت املؤمتر أو اجمللس أوالً على التعــديــل الــذي يعتربه الرئيس أكثر التعــديالت بعــداً عن جوهر
االقرتاح األصــلي ،مث على التعديل األقل بعداً عنه ،وهكذا حىت يتم التصــويت على مليع التعديالت .فإذا اقتضــت املوافقة
على أحد التعديالت رفض تعديل آخر بالض ـ ـ ــرورة ،ال يُطرح األخري للتص ـ ـ ــويت ،وإذا ما ووفق على تعديل أو أكثر ،طرح
االقرتاح املعدل بعد ذلك للتص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت .ويعترب تعديالً لالقرتاح ،ما يتناول باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة أو احلذف أو التنقيح جزءاً من هذا
االقرتاح ،وال يعترب تعديالً ما يلغي االقرتاح .وال جيرى التص ـ ـ ــويت على تعديل يقوم على اس ـ ـ ــتبدال اقرتاح ب خر إال بعد أن
يتم التصويت على االقرتاح األصلي وأي تعديالت متعلقة به.
 -26ومع مراعاة الفقرة  ،26يُطرح أي اقرتاح يدعو املؤمتر أو اجمللس إىل الفصل بشأن اختصاصه يف اقرتاح مقدم له،
للتصويت قبل التصويت على االقرتاح املقدم.
 -27ولألعضاء املنتسبة احلق يف االشرتاك مع الدول األعضاء يف املداوالت املتعلقة باملسائل اخلاصة بإدارة جلسات
املؤمتر وجلانه الرئيسية وجلانه األخرى ،وذلك طبقاً ألحكام الفقرات السابقة من هذه املادة ،مع مراعاة القيود اخلاصة
بالتصويت وشغل املناصب املنصوص عليها يف املادة  3الفقرة  1من الدستور ،واملادة  13الفقرة  ،3واملادة  14الفقرة ،1
واملادة  15الفقرة  1من الالئحة العامة للمنظمة.
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الملحق
المواد المطبقة في إجراءات المجلس
2

توجــد املواد الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة املتعلقــة هبيكــل اجمللس ووظــائفــه وإجراءاتــه يف :املــادة  5من دس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور املنظمــة ويف املواد
من  22إىل  25من الالئحــة العــامــة للمنظمــة ،وكــذلــك الالئحــة الــداخليــة للمجلس .ومع ذلــك ،فهنــاك أحكــام أخرى
يف النصوص األساسية للمنظمة هلا عالقة بذلك .وفيما يلي قائمة باملوضوعات واألحكام املتعلقة هبا.
جدول األعمال
المعاهدات واالتفاقات
المناوبون
الرئيس
 تعيينه



وظائفه



ترشيحه



مدة تعيينه
حق التصويت



اللجان والهيئات
 خالل الدورة


الدائمة



اللجان األخرى
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للمجلس 3
الدستور  14و3-15؛ والالئحة العامة للمنظمة 21
الدستور 1-5
الدستور 2-5؛ الالئحة العامة للمنظمة (2-2ج)()8؛
الالئحة العامة للمنظمة (2-10ي)؛
الالئحة العامة للمنظمة 23؛
الالئحة العامة للمنظمة 6-26؛ الالئحة العامة للمنظمة
6-27؛ الالئحة الداخلية للمجلس 2-1
الالئح ــة الع ــام ــة للمنظم ــة (1-23ب)؛ الالئح ــة الع ــام ــة
للمنظمة 44
الالئحة العامة للمنظمة (1-23أ)
الالئحـ ــة العـ ــامـ ــة للمنظمـ ــة 2-23؛ الالئحـ ــة الـ ــداخلي ـ ــة
للمجلس 2-4
الالئحـ ــة العـ ــامـ ــة للمنظمـ ــة 9-25؛ الالئحـ ــة الـ ــداخلي ـ ــة
للمجلس 5
الدست ــور 6-5؛ الالئحة العامة للمنظمة 26؛
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الدستور 6
انظر الوظائو
انظر االنتخاب
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قرارات المجلس
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االنتخاب


املؤمتر



إجراءات االنتخاب
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 الرتشيحات
 مدة العضوية
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أنشطة املنظمة احلالية واملرتقبة
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املسائل الدستورية
حالة األغذية والزراعة
مسائل عامة
اإلعداد لدورات املؤمتر
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االشتراك في الجلسات من قبل:
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الالئحة العامة للمنظمة (2-38ب)؛ انظر الدورات أيضا
انظر االتفاقيات واملعاهدات
الدســتور 5-5؛ انظر أيضــا االنتخاب ،واإلجراءات خالل
االجتماعات ،والتصويت
انظر املمثلني
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الالئحة العامة للمنظمة 2-24
الالئحة العامة للمنظمة 3-24
الالئحة العامة للمنظمة 4-24
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الالئحــة العــامــة للمنظمــة  ،24الــديبــاجــة؛ الالئحــة العــامــة
للمنظمة 5-24
الالئحــة العــامــة للمنظمــة 1-7؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة
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الالئحـ ــة العـ ــام ــة للمنظمـ ــة (8-25ج)؛ اجمللـ ــد الثـ ــا –
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 املدير العام
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القسم طاء ،املرفق ،القسم ألو
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الدستور 3-2؛ الالئحة العامة للمنظمة 41
 نص الشمول
الدستور  4-2إىل 7؛ الالئحة العامة للمنظمة 42
 االختصاصات
الدستور 9-2؛ الالئحة العامة للمنظمة 44
 تقلد املناصب
الــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور  8-2إىل 10؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة 44؛
 حقوق األعضاء
الالئحة العامة للمنظمة 2-45
انظر هذا العنوان
 النصاب
الدستور 10-2؛ الالئحة العامة للمنظمة 45
 التصويت
الالئحة العامة للمنظمة 10-25؛ اجمللد الثا  ،القس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 الدول غري األعضاء
طاء ،املرفق ،القسم باء
انظر الوظائو
الصالحيات
الالئح ــة الع ــام ــة للمنظم ــة (12 ،2-12أ) (ط)؛ الالئح ــة
النصاب
العامة للمنظمة 1-45؛ الالئحة الداخلية للمجلس 2-2
الالئحة العامة للمنظمة 2-16
المقررون
الالئحة الداخلية للمجلس 6
سجالت الوقائع
الالئحــة العــامــة للمنظمــة (2-2ج)()6؛ الالئحــة العــامــة
تقرير دورة المجلس
للمنظمــة (5-24و)؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة 11-25؛
الالئحة الداخلية للمجلس 2-6
الدستور 1-5
الممثلون
انظر االنسحاب
استقالة أعضاء المجلس
الالئحة الداخلية
الدستور 4-5
 إقرارها
الالئحة الداخلية للمجلس 1-8
 تعديلها
الالئحة الداخلية للمجلس 2-8
 إيقافها
الالئحة العامة للمنظمة  ،25الالئحة الداخلية للمجلس 2
الدورات
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المدة
المسائل العاجلة
نائب الرئيس
التصويت
االنسحاب واالستقالة
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انظر االنتخاب
الالئحة العامة للمنظمة 13-25
الالئحة الداخلية للمجلس 1
الــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور 5-5؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة 12؛ الالئحــة
الـ ـ ــداخليـ ـ ــة للمجلس ( 4انظر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاك يف
االجتماعات من قبل املنظمات األعضاء)
الالئحة العامة للمنظمة 9-7-22

