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المجلس
الدورة الحادية والستون بعد المائة
روما 12-8 ،أبريل/نيسان 2019

كلمات المرشحين لمنصب المدير العام
موجز
عمال بأحكام املادة (1 - 37ج) من الالئحة العامة للمنظمة ،يلقي املرشحون ملنصب املدير العام للمنظمة كلمة أمام
ا
عّي املدير العام ،رهناا بالرتتيبات اليت قد يتخذها اجمللس.
اجمللس يف الدورة اليت تسبق دورة املؤمتر اليت ست ن

وتستعرض هذه الوثيقة اإلجراءات اخلاصة بالكلمات اليت سيلقيها املرشحون أمام اجمللس واملؤمتر واليت وافق عليها
املستقل للمجلس مع رؤساء اجملموعات
الرمسي اخلاص الذي دعا إىل عقده الرئيس
األعضاء خالل االجتماع غري
ن
ن
اإلقليمينة ونواهبم بتاريخ  4مارس/آذار .2019

اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس
إ نن اجمللس مدعو إىل أخذ العلم مبا يلي )1( :املرشحون ملنصب املدير العام للفرتة املمتدة من األول من
اخلاصة بالكلمات اليت سيلقيها املرشحون ملنصب
أغسطس/آب  2019إىل  31يوليو/متوز 2023؛ ( )2واإلجراءات ن
الرمسي اخلاص الذي دعا إليه الرئيس
املدير العام أمام اجمللس واملؤمتر كما اتفق عليها األعضاء خالل االجتماع غري
ن
املستقل للمجلس مع رؤساء اجملموعات اإلقليمينة ونواهبم بتاريخ  4مارس/آذار 2019؛ ( )3والرتتيبات اخلاصة بعملينة
انتخاب املدير العام وف اقا لألحكام ذات الصلة من الالئحة العامة للمنظمة.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
الرئيس املستقل للمجلس
اهلاتف+39 06570 57045 :
Khalid Mehboob

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،(QRوهذه 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 املنظمة www.fao.org
MZ013/a
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حبلول  28فرباير/شباط  ،2019وهو آخر موعد ح ندده اجمللس يف دورته التاسعة واخلمسّي بعد املائة
-1
(يونيو/حزيران  ) 2018الستالم الرتشيحات ملنصب املدير العام عن الفرتة املمتدة من األول من أغسطس/آب 2019
إىل  31يوليو/متوز  ،2023متن استالم الرتشيحات التالية:
الكامريون

Médi Moungui

الصّي

Qu Dongyu

فرنسا

Catherine Geslain-Lanéelle

جورجيا

David Kirvalidze

اهلند

Ramesh Chand

وبتاريخ  4مارس/آذار  ،2019دعا الرئيس املستقل للمجلس إىل عقد اجتماع مع رؤساء اجملموعات اإلقليمينة
-2
اخلاصة بكلمات املرشحّي ملنصب املدير العام خالل الدورة
السبع ونواهبم لوضع اللمسات األخرية على الرتتيبات
ن
احلادية والستّي بعد املائة للمجلس ( 12-8أبريل/نيسان  )2019والدورة احلادية واألربعّي للمؤمتر
( 29-22يونيو/حزيران .)2019
اخلاصة بالكلمات اليت سيلقيها املرشحون اخلمسة ملنصب املدير
-3
وقد توصل األعضاء إىل اتفاق بشأن اإلجراءات ن
املبّي يف املرفق ألف ومع األخذ بعّي
العام خالل دوريت اجمللس واملؤمتر ،باإلضافة إىل الرتتيبات الالزمة األخرى على النحو ن
االعتبار استالم مخسة ترشيحات ملنصب املدير العام ضمن املهلة الزمنية احملددة.
وترد ضمن املرفق باء الرتتيبات اخلاصة بعملينة التصويت النتخاب املدير العام ،طب اقا لألحكام ذات الصلة
-4
العامة للمنظمة.
من املادتّي  12و 37من الالئحة ن
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المرفق ألف
اإلجراءات التي يتعيّن اتباعها بالنسبة إلى كلمات المرشحين لمنصب المدير العام

لمنظمة األغذية والزراعة خالل الدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس (روما 12-8 ،أبريل/نيسان )2019
والدورة الحادية واألربعين للمؤتمر (روما 29-22 ،يونيو/حزيران  )2019وسواها من الترتيبات ذات الصلة

تخصيص الغرف للمرشحين
لكل من املرشحّي طوال مدة انعقاد الدورة احلادية والستّي بعد املائة للمجلس
سيجري ختصيص مكتب ن
( 12-8أبريل/نيسان  )2019وسيجري ختصيص مكتب وقاعة اجتماعات لكل من املرشحّي خالل أول يومّي من انعقاد
الدورة احلادية واألربعّي للمؤمتر (أي يف  22و 23يونيو/حزيران .)2019
وسيواصل املدير العام املنتخب استخدام القاعات املتاحة له حىت هناية الدورة.
وسيجري حتديد املكاتب وقاعات االجتماعات بالقرعة من جانب املرشح نفسه أو ممثل عنه قبل أسبوع واحد
املستقل
من بدء الدورة احلادية والستّي بعد املائة للمجلس يوم االثنّي يف األول من أبريل/نيسان  2019يف مكتب الرئيس
ن
للمجلس.

ترتيب إلقاء الكلمات
سيتم حتديد ترتيب إلقاء الكلمات يف كل من الدورة احلادية والستّي بعد املائة للمجلس والدورة احلادية واألربعّي
للمؤمتر بالقرعة من جانب املرشح نفسه أو من ميثله قبل أسبوع واحد من بدء الدورة احلادية والستّي بعد املائة للمجلس
يوم االثنّي يف األول من أبريل/نيسان  2019يف مكتب الرئيس املستقل للمجلس.

الوقت المخصص لكلّ مرشح

لكل مرشح على  90دقيقة موزعة كاآليت:
سوف يقتصر الوقت اإلمجايل املخصص ن




 15دقيقة للمالحظات االفتتاحينة للمرشح
 10دقائق جلولة من األسئلة واألجوبة مع كل من اجملموعات اإلقليمينة السبع
 5دقائق للمالحظات اخلتامينة للمرشح

وجيب أن يتضمن البيان االفتتاحي لكل من املرشحّي إعالناا يتناول موضوع التحرش اجلنسي على حنو ما جاء
يف مناقشات الدورة الستّي بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األول .)2018
وستكون كل من اجملموعات اإلقليمينة مسؤولة عن إدارة الدقائق العشرة املتاحة هلا جلولة األسئلة واألجوبة واليت باستطاعتها
أن تقرر خالهلا األسئلة اليت ستطرحها وعدد تلك األسئلة ،إضافةا إىل ترتيب طرح تلك األسئلة .وجيوز للمجموعات
كل مرشح.
اإلقليمينة عدم طرح السؤال نفسه على ن
وهبذا الصدد ،ينبغي إدراك ميزة طرح نفس السؤال (أو األسئلة) على كل من املرشحّي مبا أ نن ذلك من شأنه أن
يسهل املقارنة بينهم.
ن
وباإلمكان طرح األسئلة فقط من جانب ممثل عن كل من اجملموعات اإلقليمية السبع يف املنظمة.
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لكل مرشح ،إذا رغب يف ذلك ،إتاحة بيانه اخلطي إىل األعضاء قبل بدء دورة اجمللس.
وجيوز ن

وسيتوىل الرئيس املستقل للمجلس إدارة الوقت املتاح بواسطة ساعة توقيت ستكون معروضة على الشاشة خلف
ن
املنصة الرئيسية .وسيجري إيقاف املايكروفون عند انقضاء الوقت املخصص للمرشح.
ن

ترتيب طرح األسئلة من جانب المجموعات اإلقليمية
ستعطى الكلمة لألعضاء الذين ميثلون اجملموعات اإلقليمينة حبسب الرتتيب األجبدي ألمساء اجملموعات اإلقليمية
املبّي أدناه:
كزا و ا
احدا إىل األمام لكل مرشح على النحو ن
باللغة اإلنكليزية ،وسينتقل ترتيب اجملموعات اإلقليمية مر ا

المرشحون
املر نشح األول

أفريقيا

املر نشح الثاين

آسيا

املر نشح الثالث

أوروبا

املر نشح الرابع أمريكا
الالتينينة
والبحر
الكارييب
املر نشح اخلامس الشرق
األدىن

األسئلة  /المجموعات اإلقليميّة
أمريكا الالتينينة الشرق
أوروبا
آسيا
والبحر الكارييب األدىن
أمريكا الالتينينة الشرق األدىن أمريكا
أوروبا
الشمالينة
والبحر الكارييب
أمريكا الالتينينة الشرق األدىن أمريكا الشمالينة جنوب غرب
احمليط اهلادئ
والبحر الكارييب
أفريقيا
جنوب غرب
الشرق األدىن أمريكا
احمليط اهلادئ
الشمالية

أمريكا
الشمالينة

جنوب غرب
احمليط اهلادئ

أفريقيا

آسيا

جنوب غرب
أمريكا
احمليط اهلادئ
الشمالية
جنوب غرب أفريقيا
احمليط اهلادئ
آسيا
أفريقيا
آسيا

أوروبا

أوروبا

أمريكا الالتينينة
والبحر
الكارييب
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التوقيت الزمني للبند عن "كلمات المرشحين لمنصب المدير العام" خالل الدورة الحادية والستين بعد المائة
للمجلس ( 12-8أبريل/نيسان )2019
سيحدد توقيت البند عن كلمات املرشحّي ملنصب املدير العام خالل دورة اجمللس يوم اخلميس  11أبريل/نيسان ،2019
على أن يلقي اثنان من املرشحّي كلماهتما أمام اجمللس خالل الفرتة الصباحينة وثالثة من املرشحّي خالل فرتة بعد الظهر،
تبعا للتوقيت التايل:
مع فاصل مدته  15دقيقة بّي كل من املرشحّي ،ا
 -املرشح األول:

 -املرشح الثاين:

11:00 - 9:30

12:45 - 11:15

( 13:45 - 12:45اسرتاحة الغداء)
 -املرشح الثالث:

15:30-14:00

 -املرشح الرابع:

17:15 - 15:45

 -املرشح اخلامس

19:00 - 17:30

اإلجراءات التي يتعين على المؤتمر اتباعها
متاشياا مع اإلجراءات املتبعة خالل املؤمتر يف عام  ،2011سيتم ختصيص  15دقيقة لكل من املرشحّي إللقاء
كلماهتم أمام الدورة احلادية واألربعّي للمؤمتر ولن يلي ذلك أي جولة من األسئلة واألجوبة.
ومن املقرر أن يدد توقيت كلمات املرشحّي ملنصب املدير العام خالل فرتة بعد الظهر من يوم السبت
 22يونيو/حزيران .2019

مشاركة المرشحين في اجتماعات المجموعات اإلقليمية
جيوز ألي مرشح ،بناءا على طلب جمموعة إقليمينة ما ،املشاركة يف اجتماعات تلك اجملموعة اإلقليمينة ،على أن
يتحمل أية تكاليف إضافينة ،مبا يف ذلك خدمات الرتمجة الفورينة اإلضافية إذا اقتضى األمر ،جراء مشاركته هذه.
وتبعا ملا جاء يف الوثيقة  ،C 2019/7فإ نن أية طلبات من املرشحّي خبصوص إتاحة قاعات لعقد االجتماعات
ا
خالل دورات املنظمة ،خارج نطاق الدورة احلادية والستّي بعد املائة للمجلس أو أول يومّي من انعقاد الدورة احلادية
واألربعّي للمؤمتر ،ختضع لإلجراءات املرعينة بالنسبة إىل طلب إتاحة قاعات لعقد اجتماعات ثنائية.
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المرفق باء
الترتيبات الخاصة بعملية التصويت
عمالا بأحكام املادة  7من دستور املنظمة يف ما يتعلق باملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة وطب اقا ألحكام املادة
العامة للمنظمة بشأن تعيّي املدير العام ،إضافة إىل األحكام ذات الصلة من املادة  12من الالئحة العامة
من الالئحة ن
للمنظمة بشأن النصاب القانوين وترتيبات التصويت يف اجتماعات املؤمتر واجمللس ،سوف يتم اتباع الرتتيبات التالية اخلاصة
بعملية التصويت ألغراض انتخاب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة للوالية املمتدة من األول من أغسطس/آب 2019
إىل  31يوليو/متوز  2023اليت من املقرر أن جتري خالل الدورة احلادية والثالثّي ملؤمتر املنظمة
يوم األحد يف  23يونيو/حزيران :2019
37




وسيتم تعيّي املدير العام عن طريق االقرتاع السري [املادة (10-12أ)].
ن

ويستكمل تعيّي املدير العام خالل دورة عادية للمؤمتر يف خالل ثالثة أيام عمل عقب افتتاح تلك الدورة
[املادة (1-37د)].

النصاب
األغلبية

يتكون النصاب من أغلبينة الدول األعضاء [املادة (2-12أ)].
ن

يتم انتخاب املدير العام بأغلبية األصوات املعطاة؛ وتعين عبارة األصوات املعطاة األصوات اإلجيابينة والسلبينة وال
تشمل االمتناع عن التصويت أو األصوات امللغاة [املادة (4-12أ)].
ويسري اإلجراء التايل إىل حّي حصول أحد املرشحّي على األغلبية املطلوبة [املادة (2-37أ-ح)]:






مجيعا؛
جيرى اقرتاعان بّي املرشحّي ا
ويستبعد املرشح الذي يصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع الثاين؛
وجتري بعد ذلك عمليات اقرتاع متتالية ويف كل مرة يستبعد املرشح الذي يصل على أقل عدد من األصوات
إىل أن يتبقى ثالثة مرشحّي فقط؛
وجتري عمليتا اقرتاع بّي املرشحّي الثالثة املتبقّي ويستبعد املرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات
خالل عملية االقرتاع الثانية؛
املرشحّي املتبقيّي إىل أن يصل أحدمها على األغلبية املطلوبة.
وجتري عملية اقرتاع واحدة أو أكثر متتالية بّي
َ

حاسبو األصوات

يعّي رئيس املؤمتر حاسبَّي اثنّي لألصوات من بّي املندوبّي ،من غري األطراف املعنينة مباشرة بعملية االنتخاب،
البت يف صالحية األصوات والتصديق على نتيجة كل من عمليات االقرتاع.
لإلشراف على إجراءات االقرتاع وع ند األصوات و ن
حاسيب األصوات نفسهما لعمليات االقرتاح املتتالية[ .املادة (10-12ج)(.])3-1
وجيوز تعيّي
َ
حاسيب األصوات املعينَّي يف بداية املؤمتر إىل جلسة إحاطة عن املهام اليت سيتعّي االضطالع هبا.
وتدعو األمانة
َ
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المراقبون
جيوز نإما للمرشح أو ملراقب يعيننه ذلك املرشح حضور عملية ع ند األصوات من دون املشاركة فيها
[املادة (10-12ز)] .وستطلب األمانة من املرشحّي إتاحة أمساء املراقبّي قبل انعقاد الدورة.

ع ّد األصوات
تفوض األمانة سلطة اختاذ ما يلزم من خطوات لضمان عدم اإلفصاح عن نتائج عمليات االقرتاع السرينة إىل حّي
ن
اإلعالن رمسياا عن نتائج االقرتاع [املادة (10-12ح)] .وبناءا على توصية جلنة الشؤون الدستورينة والقانونينة يف دورهتا
اخلامسة بعد املائة (أكتوبر/تشرين األول  )2017واليت وافق عليها اجمللس يف دورته الثامنة واخلمسّي بعد املائة
(ديسمرب/كانون األول  ،)2017فإ نن األمانة مدعوة إىل تطبيق املادة (10-12ح) ،إذا اقتضى األمر ،من خالل الطلب إىل
املندوبّي كافةا وإىل أعضاء األمانة احلاضرين أثناء ع ند األصوات تسليم أي أجهزة إلكرتونية مثل اهلواتف احملمولة واللوحات
اإللكرتونينة أثناء وجودهم داخل القاعة.

الموظف المسؤول عن االنتخابات

يعّي املدير العام لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس موظ افا مسؤوالا عن االنتخابات يتوىل ضمان االلتزام
بأحكام دستور املنظمة والئحتها العامة أثناء اإلجراءات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات [املادة (16-12أ-ز)].

