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 اجمللس

 والستون بعد املائةاخلامسة  الدورة

 2020ديسمرب/كانون األول  4 - نوفمرب/تشرين الثاين 30

 أساليب عمل اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة

 

 املوجز

 أقساااا   ثالثة على موّزعة   س،للمجل امل ئة بعد والسااااتن اخل مسااااة الدورة يف املتبعة العمل أساااا لي  الوثيقة هذه تعرض
 بصااا ة للمجلس ةاضااايافت  جلسااا ت لعقد خ صاااةإجراءات و ( 2الدائمة للمجلس؛ ) عملال( أسااا لي  1) حمددة هي:

 .اجمللس إجراءات يف املطبقة واملواد( 3) ؛امل ئة بعد والستن اخل مسة رتهيف دو  ةستثن ئيا
يف  اليت عقدت دورته الساااااتن خالل من قبل اجمللس اعتم ده  حنوعمل اجمللس على األول أسااااا لي   قسااااا ال ويعرض

 قراراتالهو اجله ز التن يذي للمنظمة، ويتخذ  واجمللس. 2018و 2015و 2011يف  تنقيحه و  1973يونيو/حزيران 
الدورات  لعقد املقررة اإلجراءات أم واألنشااااااااطة امل لية واملتوقعة للمنظمة.  حول الع مل، والزراعة ألغذيةا ةح لبشاااااااا ن 

 الواثئق واجلدول الزمين واملن قش ت.  ابلت صيل يف عروضةاألعض ء، فم قّره أ اليتو  ،الع دية للمجلس
من أجل عقد الدورة  اساااتثن ئية بصاااورةالث ين من هذه الوثيقة اإلجراءات اخل صاااة اليت يتعن اعتم ده   قسااا ال ويصااا 

 عن املنبثق اآلراء توافق نتيجة اخل صاااة اإلجراءات هذه أتيتوافتاضاااية.  بصاااورةاخل مساااة والساااتن بعد امل ئة للمجلس 
 بعد والساااااتن اخل مساااااة لدورةعقد ا أجل من للمجلس املساااااتقل الرئيس قبل من العضاااااويةمع  الرمسية غري املشااااا ورات

 إجراء وسااااااااااين ذ. للمجلس امل ئة بعد والسااااااااااتن الرابعة للدورةأقّرت  اليت اخل صااااااااااة جراءاتاإل تسااااااااااتكمل وهي امل ئة،
 إلجراءات الوقتعم ل وبند فرعي واحد من أجل تبساايإ إدارة جدول األ علىبنود  يةمث ن بشاا ن اخلطية للمراسااالت

. الدورة انعق د قبل األعم ل جدول على بنودالمجيع  بشااااااااا ن متهيديةساااااااااتت   عروض إىل ذلك،  وابإلضااااااااا فة. اجمللس
من جدول األعم ل املؤقت للدورة اخل مساااة  1البند  حتتأعضااا ء اجمللس إىل إقرار هذه اإلجراءات اخل صاااة  دعىوساااي  

إقرار اجمللس هلذه اإلجراءات من أجل ضاااااااام ن  بتسااااااااجيل تقرير الدورة قو ي وسااااااااو والسااااااااتن بعد امل ئة للمجلس. 
 . فيه الواردة والقرارات التوصي ت مجيعو تقرير الدورة  اكتم ل

ذات الصاااااااااااااالااة املنبثقااة عن الالئحااة العاا مااة للمنظمااة يف ماا  يتعلق  جراءات اجمللس،  واداألخري امل ساااااااااااااا الق عرضوي
  ذلك إجراءات التصويت. يف مب 
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 للمجلس الدائمة العمل أساليب -أوًل 
 
يف دورته الستن اليت ع قدت يف يونياو/حزياران  أن أقّره  لمجلسل سبق، اليت للمجلس الدائمة العمل أس لي  إن -1

  01122يف أبريل/نيساااااااااااااا ن  املعقودةمن ِقبل اجمللس يف دورته امل دية واألربعن بعد امل ئة  تنقيحلل تخضااااااااااااااع قد 19731
دورته السااااتن  ويف 2015ك نون األول /ديساااامرب -يف نوفمرب/تشاااارين الث ين  املعقودةامل ئة  دورته الث لثة واخلمساااان بعد يفو 

 2018.3 األول ك نون/ديسمرب يف عقودةاملبعد امل ئة 
 

 وظائف اجمللس
 
إىل املساااااا ئل  ابلنساااااابةورات املؤمتر، ني بة عن املؤمتر ابعتب ره جه زه التن يذي ويتخذ القرارات داجمللس، بن  يعمل -2

 مب  يلي:االضطالع لمجلس نبغي لإليه حتديدا ، ويراعي يف ذلك مشورة األجهزة ال رعية حس  م  هو من س . وي املوكلة
 

 –األغذية والزراعة يف الع مل والقض اي املتعلقة هب   ح لةابلنسبة إىل  )أوال (
 

على أن يسّلإ الضوء إعداد جدول أعم ل مؤقت لالستعراض الذي جيريه املؤمتر عن ح لة األغذية والزراعة،  (أ)
فيه على مس ئل حمددة على مستوى السي س ت تستدعي عن ية املؤمتر أو ميكن أن ي صِدر بش هن  املؤمتر توصية 
رمسية، وذلك مع مراع ة قض اي السي س ت والصكوك املتصلة ابألغذية والزراعة اليت جيري ح لي   وضعه  

 س  م  هو مالئ ؛منتدايت أخرى غري منظمة األغذية والزراعة ح يف
سيم   األغذية والزراعة يف الع مل واملس ئل املتعلقة هب  وإسداء املشورة بش هن ، وال لة حب تتعلق قض ايحبث أي و  (ب)

اللج ن ال نية، أو املدير  أو، اإلقليميةأي مس ئل ع جلة تستوج  اخت ذ إجراء من ِقبل املؤمتر، أو املؤمترات 
الع  ، وذلك مع مراع ة املستجدات يف املنتدايت األخرى اليت هتّ  والية منظمة األغذية والزراعة حس  

 هو مالئ ؛ م 
إىل  أ حيلتيف الع مل واملس ئل املتعلقة هب  اليت تكون قد حب لة األغذية والزراعة متصلة  أخرىحبث أي قض اي و  (ج)

اجمللس بن ء على قرارات ص درة عن املؤمتر أو أي ترتيب ت ج ٍر تن يذه ، وإسداء املشورة هبذا الش ن، وذلك 
  مع مراع ة التطورات يف املنتدايت األخرى اليت هتّ  والية منظمة األغذية والزراعة حس  م  هو مالئ .

 

                                        
 .CL 60/REPواملرفاق )زاي( من الوثيقة  179 إىل 170 من ال قرات  1
 .REP CL/141واملرفاق )زاي( من الوثيقة  51ال قرة   2

 .CL 160/REP من الوثيقة 34و 33ال قراتن   3
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واملرتقبة للمنظمة، مب  يف ذلك اإلط ر االستاتيجي واخلطة املتوسطة األجل  اجل ريةاألنشطة ابلنسبة إىل  )اثني  (
  -وبرانمج العمل وامليزانية 

دراسة اإلط ر االستاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية ورفع توصي ت هبذا الش ن  (أ)
م نة مش ورات بش هن  من خالل املؤمترات املؤمتر، مع املرص عند إعداد هذه التوصي ت على أن تعقد األ إىل

 اإلقليمية واللج ن ال نية، فضال  عن مراع ة م  يلي:
 

أن أيخذ اإلط ر االستاتيجي بعن االعتب ر التحدايت الع ملية واإلقليمية اجلديدة واألحداث اجل رية  -
 منتدايت أخرى واليت هل  انعك س ت على األغذية والزراعة؛ يف

طة املتوسطة األجل متسقة مع اإلط ر االستاتيجي وأن تعطي توجيه ت واضحة إلعداد أن تكون اخلو  -
 برانمج العمل وامليزانية ل تة السنتن؛

أن يستند برانمج العمل وامليزانية إىل الدروس املست  دة من تق رير تن يذ الربامج وأن يراعي نت ئج و  -
 .الص درة عنه عملي ت التقيي  االستاتيجي والتوصي ت 

 
 ؛الطوعيةاملؤمتر بش ن مستوى امليزانية، مع مراع ة كّل من االشتاك ت املقررة واملس مه ت  إىلرفع توصية و  (ب)
اخت ذ اإلجراءات الالزمة، ضمن حدود برانمج العمل وامليزانية املعتمد، يف م  يتعلق ابألنشطة ال نية للمنظمة و  (ج)

قراراته، يف ضوء مشورة  املؤمترتقرير إىل املؤمتر عن اجلوان  ذات الصلة اخل صة ابلسي س ت لكي ي صدر  ورفع
 جلنة الربانمج وجلنة امل لية حس  م  هو مالئ ؛

 يتعلق يف م  اخت ذ قرار بش ن م  قد يلز  من تعديالت يف برانمج العمل وامليزانية على ضوء قرارات املؤمترو  (د)
 نية، مع املرص على تربير التغيريات يف برانمج العمل وامليزانية الذي اعتمده املؤمتر؛امليزا مبستوى

استعراض التق رير عن املس ئل املتعلقة ابلربامج وامليزانية للجنة مشكالت السلع وجلنة مص يد األمس ك وجلنة و  (ه)
التوقيت  يف مس مه هت هذه اللج ن  الغ ابت وجلنة الزراعة وجلنة األمن الغذائي الع ملي، مع املرص على أن تقد 

 ؛الرائسيةاملن س  طبق   للجدول الزمين املت ق عليه لدورات األجهزة 
هذه  تقد استعراض التق رير عن املس ئل املتعلقة ابلربامج وامليزانية للمؤمترات اإلقليمية، مع املرص على أن و  (و)

 زمين املت ق عليه لدورات األجهزة الرائسية.مس مه هت  يف التوقيت املن س  طبق   للجدول ال املؤمترات
 
ملسااااااااااااااا ئاال اإلداريااة واإلدارة املاا ليااة للمنظمااة، ابإلضااااااااااااااا فاة على وظاا ئ ااه املرتبطااة اب اهتماا مااهعلى اجمللس أن يرّكز و  -3
، مب  يف ذلك رفع توصي ت إىل املؤمتر بش ن التعديالت يف النصوص األس سية للمنظمة، مع املرص الدستوريةاملس ئل  إىل

 على أن تعمل املنظمة ضمن اإلط ر الق نوين وامل يل املوضوع هل ؛
 
أن ينتخ  أعضاااااا ء جلنة الربانمج وجلنة امل لية وجلنة الشااااااؤون الدسااااااتورية والق نونية وأن يقت   اجمللس يتعّن علىو  -4

 املرشحن ملكت  املؤمتر. كم  يتعّن على اجمللس انتخ ب أعض ء اجمللس التن يذي لربانمج األغذية الع ملي.
 
 عند استعراض اجمللس ألنشطة أجهزته ال رعية، عليه أن يت كد من: -5
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 ه األجهزة تويل االهتم   الك يف للمس ئل اليت تقع ضمن نط ق اختص ص كل منه ؛أّن هذ (أ)
 أهّن  تتجن  ازدواجية العمل بينه ؛و  (ب)
 جتّن  تكرار من قش ت هذه األجهزة يف اجمللس، م  مل يكن ذلك ضروراي  لتيسري اخت ذ القرارات.و  (ج)

 
يتعّن على اجمللس أن مي رس وظ ئ ه مبشااا ركة أعضااا ئه وت  عله  الك ملن معه، إن خالل انعق د الدورات أو يف و  -6

ال تات ال  صااااالة بن الدورة واألخرى، على أن يساااااعى الرئيس املساااااتقّل إىل تيساااااري هذه املشااااا ركة وتنسااااايقه  إلعط ء دفع 
  ءهت  وملكيته  هل . من ج ن  األعض ء وك  املوكمةملواصلة حتسن فع لية 

 
 الواثئقو  الزمين اجلدولجدول األعمال و 

 
جدول األعم ل املؤقت ابلتشااااااااا ور مع الرئيس املساااااااااتقل للمجلس، مع مراع ة اقتاح ت األعضااااااااا ء  إعدادينبغي  -7

يوم   من موعد بدء دورة اجمللس.  60واجملموع ت اإلقليمية. وجي  أن يصاااااااااااااادر جنب   إىل جن  مع رساااااااااااااا ئل الدعوة قبل 
أدانه(، وأن تكون  11واثئق اجمللس قبل انعق د دورته بوقت ك ٍ  ليتساااأل لاعضااا ء دراساااته  )انظر ال قرة  إصاااداروينبغي 

 هذه الواثئق يف صورة يسهل حبثه  يف اجمللس.
 
 لية ضمن كل بند من بنود ينبغي إصدار جدول أعم ل ت صيلي مؤقت قبل دورة اجمللس، يتضمن املعلوم ت التو  -8

 جدول األعم ل املقت :
 ملن قشة البند املعين من جدول األعم ل؛ املطلوبةالواثئق  (أ)
 توضيح م  إذا ك ن البند سي عرض على اجمللس لغرض اخت ذ قرار بش نه أو ملن قشته أو لإلح طة.و  (ب)

 
يشري بشكل واضح إىل أي إجراءات ي طل  ينبغي لواثئق اجمللس أن تتبع ع دة نسق   موحدا  وأن تتضمن موجزا  و  -9

 من اجمللس اخت ذه . وينبغي، حس  م  هو مالئ ، أن تكون مصحوبة مبشروع قرار ي عرض على اجمللس لدراسته.
 

كلماااة. وينبغي إصاااااااااااااااادار مجيع الواثئق بلغااا ت املنظماااة  3 500 عااا دة يتجااا وز طول واثئق اجمللس الّ ينبغي أو  -10
 (.والصينية والعربية وال رنسية والروسية اإلسب نية واإلنكليزية )وهي

 
ت رساال مجيع الواثئق قبل افتت   الدورة املعنية بربعة أساا بيع على األقل، م  مل يكن ذلك مسااتحيال  بسااب  موعد و  -11

 اجتم ع ت األجهزة املعنية.
 

 وقت يسمح مبراع ة م  أمكن ذلك، يفت عقد دورات األجهزة األخرى اليت يتعّن على اجمللس دراسة تق ريره ، كلّ و  -12
 .الس بقةاملهلة النه ئية املش ر إليه  يف ال قرة 
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حرص   على تيسري عملية اخت ذ القرارات من ِقبل اجمللس، ينبغي أن تتضّمن تق رير األجهزة ال رعية ق ئمة واضحة و  -13
 ابلنق ط اليت جيدر ابجمللس اخت ذ قرار بش هن  أو دراسته .

 
ة والواثئق األخرى اليت ال تتضااااااااااااااّمن نقاا طاا   ينبغي للمجلس النظر فيهاا  أو اختاا ذ قرار أماا  تقاا رير األجهزة ال رعيااو  -14

 بش هن ، فت عرض لإلح طة فقإ. 
 

التطورات يف املنتدايت اليت هت ّ والية منظمة األغذية  بشاااااااااااااا ندائ  البند الالنظر يف  ترتي قدر اإلمك ن  وينبغي -15
 جمللس.ا دورة مناليو  األول  يف حس ،فاإلح طة  غرضاجمللس لعلى  عرضالذي ي ،والزراعة

 
 إجراء املداولت

 
ينبغي للملخص ت الواردة يف واثئق اجمللس أن تقد  معلوم ت متهيدية واضحة. وجي  أن يكون التقدمي الش هي  -16

 للمواضيع مقتضب   ومرّكزا  وأن ي ربز أي تطورات جديدة ه مة طرأت بعد إصدار الواثئق.
 

كل من جلنة الربانمج وجلنة امل لّية وجلنة الشاااااااااااؤون الدساااااااااااتوريّة والق نونّية، ابإلضااااااااااا فة   ينبغي أن ي دعى رؤسااااااااااا ءو  -17
 رؤس ء املؤمترات اإلقليمّية، وعند اإلمك ن، رؤس ء اللج ن ال نّية، إىل تقدمي تق رير اللج ن اليت يرأسوهن . إىل
 

الب رزة يف الوثيقة. وم  مل يقتِض األمر ينبغي للمداخالت أن تكون مقتضاااااااابة وأن ت ركِّز على القضاااااااا اي الرئيسااااااااّية و  -18
إجراء من قشاااااة مطوللة للتوصااااال إىل إمج ع يف اآلراء، فعنه يتعّن على املتحدثن جتن  تكرار اآلراء اليت سااااابق وأن عرّب عنه  

 آخرون واالكت  ء فحس  ابإلش رة إىل موافقته  أو عد  موافقته  على النق ط اليت أاثره  املتحدثون الس بقون.
 

 ابلنساااابة إىل البنود اليت ينبغي اخت ذ قرار بشاااا هن ، وإذا م  أظهر النق إ األويّل إمك نية وجود صااااعوبة يف التوصاااالو  -19
إىل قرار، يتعّن على الرئيس املسااتقل أن يعّلق النق إ إفساا ح   يف اجمل ل إلجراء مشاا ورات غري رمسّية أو أن يشااكل  موعة 

 توصي ت إىل اجللسة الع مة. عمل لدراسة املس لة قيد النظر ورفع
 

تا تلخذ قرارات اجمللس بغلبية األصااااااااااااااوات اليت يت  اإلدالء هب ، إال يف امل الت املنصااااااااااااااوص عليه  خالف   لذلك و  -20
النصوص األس سية، مع األخذ بعن االعتب ر أّن الرئيس املستقل للمجلس سو  يتخذ اخلطوات الالزمة لتيسري توصل  يف

 القس  الث لث. اآلراء. وترد ت  صيل ترتيب ت التصويت يف اجتم ع ت اجمللس ضمن األعض ء إىل إمج ع يف
 

ابساااااااااتثن ء أحك   ال قرة السااااااااا بقة، يتعّن يف الظرو  الع دية االنته ء من من قشاااااااااة البند املعروض قبل االنتق ل و  -21
 من قشة البند الذي يليه. إىل
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إط ر البند  حتت، ميكنه ذلك املعروضاااااااة لإلح طةالبنود  أوالواثئق إىل  وإذا رغ  أي وفد من الوفود يف اإلشااااااا رة -22
 "أية مس ئل أخرى". املعنون

 
جي  إعط ء املّق لرؤساااااااااااااا ء اللج ن وللمؤمترات اإلقليمية ولام نة يف الرّد على النق ط األساااااااااااااا سااااااااااااااية اليت ت ث ر و  -23

 النق إ. خالل
 

عن االساااااااااااااتنت ج ت ابإلجي ز والتكيز  يتسااااااااااااا يف هن ية نق إ كل بند من البنود، يتعّن على الرئيس تقدمي موجز و  -24
 يتعنفقإ القرارات اليت  يتضمنوينبغي أن  ،شروع تقرير اجمللسملأس س لتشكيل  كعسه  والتوصي ت املنبثقة عن النق إ  

فه  أفضاال للنا املقت ،  يسااريالع مة لت ةعلى شاا شااة يف اجللساا السااتنت ج تا سااودةم عرضينبغي و على اجمللس اخت ذه . 
شااااااا ت  عد  إع دة فتح ابب النق معشاااااااروع التقرير مل النه ئية صااااااايغةوضاااااااع ال عندبعض املرونة للجنة الصاااااااي غة  إاتحةمع 
 . الع مة لسةاختص ص اجل منظل تاليت  وهريةاجل
 

 املداولت حماضرالتقارير و 
 

للجلسااااااا ت الع مة للمجلس، وجي  ابلت يل أن تكون تق رير اجمللس مقتضااااااابة قدر اإلمك ن، حترر حم ضااااااار حرفية  -25
 على أن تتضمن مجيع القرارات اليت توصل إليه  اجمللس بصورة ال لبس فيه .

 
ي عّد مشااااااااروع التقرير ع دة من ج ن  جلنة صااااااااي غة أو من خالل أي ترتي  من ساااااااا  آخر يوافق عليه اجمللس، و  -26

 ة.مبع ونة األم ن
 

جي  أن حترر تق رير اجمللس بصاااااااااااورة واضاااااااااااحة وال لبس فيه  لتاليف أي ساااااااااااوء فه  حمتمل حول نوع إجراءات و  -27
 الالزمة. املت بعة

 
وينبغي  ينبغي أن تتضاااااّمن التق رير االساااااتنت ج ت والقرارات والتوصاااااي ت املتعلقة ابملسااااا ئل اليت انقشاااااه  اجمللس.و  -28

…" اجمللس طل /حثّ  وافق/قرر/أوصاااى،اختذه  اجمللس ابساااتخدا  صااايغة " اإلشااا رة بصاااورة واضاااحة إىل اإلجراءات اليت
 على أن يوضع خّإ حتت ال عل يف التقرير.

 
ينبغي قدر املستط ع جتّن  وجه ت نظر "بضعة" أو "عدد من". وإذا تضمنت التق رير وجهاااااااااا ت نظر "بعض" و  -29

 كي ال ت  ه  على أهن  قرارات اختذه  اجمللس. أو "كثري" من األعضااا ء، ال ينبغي عنده  وضع خّإ حتت ال عل  
 

وجه ت نظر كّل من الوفود حبسااااااا  االسااااااا ، على اعتب ر أّن ا  ضااااااار املرفية  ع دةتساااااااّجل التق رير  اليتعّن أو  -30
 تتضمن مجيع املداخالت اليت أ بديت يف اجتم ع ت اجللسة الع مة.
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للمجلس، يف كل دورة من دوراته، وثيقة تتعلق بتن يذ القرارات يتعّن على األمن الع   للمؤمتر واجمللس أن يتيح و  -31
 اليت اختذه  يف دورته الس بقة.

 
 اللتزام أبساليب العمل

 
ينبغي أن تكون أسااااا لي  عمل اجمللس مت حة للوفود خالل دورات اجمللس وأن ت نشااااار على الصااااا حة اإللكتونية  -32

 للمجلس وعلى بوابة أعض ء منظمة األغذية والزراعة.
 

 يتعّن على الرئيس أن يل ت عن ية األعض ء يف كل دورة من دورات اجمللس إىل هذه املذكرة.و  -33
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  ةستثنائيا صفةب للمجلس ةاضيافت  جلسات عقدل خاصةإجراءات  -اثنًيا
  والستني بعد املائة امسةاخل رتهيف دو 

 
بشااااا ن أسااااا لي  العمل يف الدورة اخل مساااااة والساااااتن بعد امل ئة  األعضااااا ءللمجلس مع  قلاملسااااات الرئيس تشااااا ور -34

 ابلت صيل حتت هذا القس .  واردةللمجلس. وترد حصيلة هذه املش ورات يف اإلجراءات ال
 

للمجلس والستن بعد امل ئة   مسةاخل لدورةا على ةاستثن ئي ص ةب قس نة يف هذا الاملبيّ  اخل صة تنطبق اإلجراءاتو  -35
. اجمللس هذه دورة لعقدافتاضااااي  أساااالوبيتت  عنه  من  م و  19-كوفيد  احتواء ج ئحةهبد   املتخذةيف ضااااوء التدابري 

 .الق دمةال يشكل اعتم د هذه اإلجراءات س بقة ألس لي  عمل اجمللس يف دوراته و 
 

 وظائف اجمللس
 

أي تغيري ابلنسااااااااابة  علىوالساااااااااتن بعد امل ئة للمجلس   مساااااااااةاخللدورة ا عقداألسااااااااالوب االفتاضاااااااااي ل ينطويال  -36
 يف هذه الوثيقة. بّينةمن وظ ئ  اجمللس امل وظي ة أي إىل
 

 إجراء املداولت
 

للتداول  Zoomن خالل منصااااة موالسااااتن بعد امل ئة للمجلس   مسااااةساااات عقد مجيع اجللساااا ت الع مة للدورة اخل -37
داخل منصة  قدراتوالوصول الإمك نية قد  من املس واة بن س  على بونراقاملو  اجمللسأعض ء  تمتعسيو . طريق ال يديو عن

ومتّكن  اجمللسبي انت أم    وإلق ءيف االجتم ع االفتاضاااااااااااااي  شااااااااااااا ركنقدرهت  على رؤية امليك ل  مب ، Zoomاجتم ع ت 
 .اآلخرين من رؤيته 

 
التااااااا يل:  ابلشااااااااااااااكااااااال Zoomهويته  داخااااااال منصااااااااااااااااااااة عن  فصاااااااااااااااااااا  سااااااااااااااي طلااااااا  من املشاااااااااااااااااااا ركن اإلو  -38

إىل متكن  يؤديهذا سااااافاجمللس .  يفلمراق  ل (Oللعضاااااو، أو ) -( Mاملنظمة العضاااااو  ]) اسااااا  / عضاااااوال دولةال ]اسااااا 
وظي ة رفع ساااااايسااااااتخد  املشاااااا ركون  ،لطل  الكلمةو   على هوية املتحدثن. من التعرّ  املشاااااا ركنالرئيس املسااااااتقل ومجيع 

 .Zoomيف منصة ( Raise Handاأليدي )
 

 اموجز   ،من هذه املذكرة 24مع ال قرة   مت شي   ،سيقد  الرئيس من بنود جدول األعم ل، بند كلإ   هن ية نق عندو  -39
 .النق إلالستنت ج ت والتوصي ت املنبثقة عن 

 
ة  مسااااخليف الدورة  املشااا ركنسااات عرض مساااودة اساااتنت ج ت بنود جدول األعم ل على مجيع األعضااا ء واملراقبن و  -40

. Zoomمنصاااااة على ( share screen) مع اآلخرين لشااااا شاااااةا مشااااا ركةوظي ة ب ابالساااااتع نةللمجلس والساااااتن بعد امل ئة 
  على الش شة يف الوقت املقيقي. ستجرىة االستنت ج ت أي تعديالت على مسودّ  إنو 
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لتداول  Zoomعلى منصااااااااة  للمجلس ة والسااااااااتن بعد امل ئة مساااااااااخللدورة اصااااااااي غة  جلنةساااااااات عقد اجتم ع ت و  -41
مشااا ركة الشااا شاااة مع وظي ة ساااتخد  تساااو من صااال عن اجللسااا ت الع مة للمجلس. و خ ص  اجتم عيف ، طريق ال يديو عن

 .على االستنت ج ت أي تعديالت تعترب ضروريةإدخ ل  يسريلت Zoomعلى منصة ( share screen)اآلخرين 
 

 اخلطية ةاملراسل اتإجراء
 

 التعاا ون عن رحليامل التقرير) 13والبنااد (، اإلقليميااة املؤمترات) 7 البنااد: األعماا لجاادول  التاا ليااة من بنودال إن -42
 15والبند  ،(للمؤمتر واألربعن الث نية ابلدورة اخل صاااااااااااة لتتيب تا) 14والبند  (، روم يف مق ره  توجد اليت املنظم ت بن
تن يذ القرارات اليت اختذه  اجمللس يف  ح لة) 16والبند  ،( 2024-2021 عمل اجمللس املتعدد الساااااااااااااانوات لل تة رانمجب)

الع ملي عن أنشطته يف  األغذية ربانمجالتقرير السنوي للمجلس التن يذي ل) 2-17والبند  ،دورته الرابعة والستن بعد امل ئة(
واالجتم ع ت الرئيسااااااااية والزراعة  األغذية ة الرائسااااااااية ملنظمةجهز )اجلدول الزمين الجتم ع ت األ 18والبند  (،2019 ساااااااانة

 20والبناد والزراعاة(  األغاذياة ة منظماةواليا )التطورات يف املنتادايت اليت هت ّ  19والبناد  (،2022-2020 األخرى يف ال تة
(، سااااايت  تن وهل  من خالل 2021)جدول األعم ل املؤقت للدورة السااااا دساااااة والساااااتن بعد امل ئة للمجلس )أبريل/نيسااااا ن 

 لنظراالفتاضاية للمجلس لالنق شا ت  خاللمن الوقت  زيدامل بتخصايااإلجراء  هذا سايسامح. و املراسالة اخلطية اتإجراء
 .أكثر است  ضةمداوالت إجراء  قتضيتقد  واليت ول األعم لجد على درجةبنود أخرى ميف 
 

خطية إىل األم نة؛ ، تقدمي أي تعليق ت وأساااااااااا لة طيةمبوج  إجراء املراسااااااااااالت اخل ،سااااااااااي طل  من األعضاااااااااا ءو  -43
 .خطية عند االقتض ء بردود دونزوّ وسي
 

، أي واثئق على األقل سااااابوعنب جلسوالساااااتن بعد امل ئة للم  مساااااةاخل انعق د الدورة قبلاألعضااااا ء،  تلقىسااااايو  -44
 ،ثننإل، أي حبلول يو  اواحد أساااااابوع ن غضااااااو يف إسااااااه م تذات الصاااااالة، وطلب   لتقدمي  طيةببنود املراسااااااالت اخل مرتبطة

 Council@fao.org-FAOإىل  طيةاخل  تعليق هت إرسااااااااا لساااااااااي طل  من األعضااااااااا ء و . 2020 الث ين شااااااااارينت/نوفمرب 23
وساااتقد  األم نة اإلج ابت اخلطية، عند املقتضاااى، حبلول  .ترد إساااه م تأي  واملراقبن اجمللسمجيع أعضااا ء  على تعّم وسااا

 خطية. اعندم  تقد  أم نة املنظمة ردود   علم  األعض ء  وسيح ط .2020نوفمرب/تشرين الث ين  27يو  اجلمعة، 
 

صااااي غة اسااااتنت ج ت موجزة  للمعلوم ت، طيإىل هذا التب دل اخل ابالسااااتن د ،الرئيس املسااااتقل للمجلس توىلساااايو  -45
 سااااااااااااودةم بدراسااااااااااااةاجمللس  قو ساااااااااااايو . طيةجراء املراسااااااااااااالت اخل  ابالسااااااااااااتع نةت  النظر فيه  يلبنود جدول األعم ل اليت 

 ال قرتن يف بّينةامل ات  مع اإلجراءشاااي   اجلدول الزمين، ومت إليه يشاااري م على حنو  هالساااتنت ج ت هذه يف اجتم ع افتاضاااي لا
 .املذكرة هذهمن  40و 39
 

يع بنود جدول األعم ل مسااااااودة مجبعد اختت   من قشااااااة سااااااتع ا جلنة الصااااااي غة يف اجتم عه  )اجتم ع هت (  كم  -46
 .طيةجراء املراسالت اخل  ابالستع نةاالستنت ج ت املتعلقة ابلبنود اليت ستع ا 



CL 165/INF/5 10 

 

 إجراءٍ  بواساااااااااطة التطورات يف املنتدايت اليت هت ّ والية منظمة األغذية والزراعةسااااااااايت  تن ول البند الدائ  بشااااااااا ن و  -47
إط ر هذا البند بدال  من عرض حتت  تع املنتدايت ذات الصلة اليت ا عن يةست عم  مذكرات م  هيمو . خلطيةا التاسلمر ل

 جمللس. ا أعض ء إىلاألم نة يف جلسة ع مة  تقدمه
 

م  يتعلق جبدول األعم ل واجلدول الزمين  يفنة يف هذه املذكرة، سااتطبق مجيع أساا لي  عمل اجمللس األخرى املبيّ و  -48
 مع املم رسة املتبعة.  للمجلس مت شي   امل ئة بعد والستن اخل مسةوالواثئق، على الدورة 

 
 ولتااملد التقارير وحماضر

 
الذي  العتم دل املعروضتقرير الإعداد مشاااروع  والساااتن بعد امل ئة للمجلس  مساااةاخلالدورة جلنة صاااي غة  توىلسااات -49

 ملم رسة املتبعة.ا مع مت شي   ،على أعض ء اجمللس يف أقرب وقت ممكن قبل اعتم د التقرير  سيعمّ 
 

الالئحة الداخلية من  6 دة من امل 2  قرةلل طبق  والساااااااتن بعد امل ئة للمجلس   مساااااااةاخلالدورة تقرير  سااااااالساااااااري  و  -50
 للمجلس.

 
 املعتمدةلة ملعدّ ا األساا لي  بشاا ناجمللس  آراء توافقوالسااتن بعد امل ئة للمجلس   مسااةاخلالدورة ل تقرير سااجِّ ي  وساا -51
 .املذكرة هيف هذ واملعروضةلدورة ا هذه يف
 

 تتع رضعلى تعليق أي قواعد  اجمللس توافقللمجلس  امل ئة بعد والساااااتن ة مسااااااخلتقرير الدورة ل يساااااجّ سااااا كم  -52
اليت من الالئحة الداخلية للمجلس  2من امل دة  3ل قرة اوجه التحديد  على، و ةفتاضاااااااااااااايا بطريقة  تعقد االجتم ع مع

كاال دورة من دورات اجمللس يف مقر املنظمااة، إال إذا وقع االختياا ر على مكاا ن آخر بناا ء على قرار تعقااد  تنا على أن "
 ."س بق من اجمللس أو طل  من أغلبية أعض ئه

 
 الئحةمن ال 6من امل دة  1  قرةلل طبق  للمجلس  امل ئة بعد والساااااااتن ة مسااااااااخلساااااااتت   ا  ضااااااار املرفية للدورة و  -53

 للمجلس. ةالداخلي
 

 أخرى مسائل أي
 

 يعمل ساا كم لغ ت املنظمة الساات ك فة .  ب ونشااره إعداد مجيع واثئق الدورة  تبعة،  للمم رسااة املوفق   ،األم نة تتوىل -54
 لغ ت املنظمة.كل ببرانمج عمل اليو  
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 أساالوبو  بساايإ مداوالت الدورة اخل مسااة والسااتن بعد امل ئة للمجلس يف ضااوء الظرو  االسااتثن ئيةت إىل وسااعي   -55
 قبل راقبناملو  اجمللسعلى أعضاااا ء  خطي  بنود جدول األعم ل ل مقدم تتعمي   يت افتاضااااية، ساااا بطريقة االجتم ع ت عقد

 .بسبوعن امل ئة بعد والستن اخل مسة دورةانعق د ال
 

أدوات إدارة الوقت  تعدّ  للمجلس، امل ئة بعد والسااتن اخل مسااة الدورة لعقد املتبع االفتاضااي األساالوب إىل ونظر ا -56
ويف الوقت املن سااا  وضااامن املهل الزمنية ا ددة لالجتم ع.  ك  ءةعلى جدول أعم ل الدورة ب البنودمجيع  لتن ول ضااارورية  

 املتعددين األعضااااااا ء بي انت ساااااااتقتصااااااار فيم  أقصاااااااى كحددق ئق   ثالثاألعضااااااا ء على  خالتوابلت يل، ساااااااتقتصااااااار مدا
 . الوقتإدارة  يف األسلوب هذا تطبيق للمجلس املستقل الرئيس وسيتوىّل . أقصى كحد  دق ئق مخس على

 
 ووالسااتن بعد امل ئة للمجلس ه اخل مسااةق على اجلدول الزمين للدورة اإلشاا رة إىل أن توقيت املنطقة املطبّ  وجتدر -57

لمنظمة، ل الرئيسااااااااااااااياملقر   فيه يقع اليت الزمنية توقيت املنطقة هو وهذا(. 1ينتش+ر قيت غتو توقيت أورواب الوسااااااااااااااطى )
 .املش ركنفعلي   حبضور  اجتم ع  االجتم ع كم  لو ك ن  ك نم سيكونو 
 

ملم رساااااااة املتبعة، ا مع مت شاااااااي  والساااااااتن بعد امل ئة للمجلس  اخل مساااااااةانعق د جلسااااااا ت الدورة  مواعيدساااااااتحدد و  -58
بعد الظهر، أو يف وقت  17:30إىل السااااا عة  14:30 ، ومن السااااا عة صاااااب ح   12:30إىل السااااا عة  9:30السااااا عة  من أي

 األمر. اقتضىالحق إذا 
 

 خاللمدهت  إىل عشااار دق ئق يف أي وقت  تصااالفتة اساااتاحة  أخذإىل  ةدعو الجيوز للرئيس املساااتقل للمجلس و  -59
 االجتم ع.

 
خيتت  اجمللس  أنبعد  (اجتم ع هت )أو  اجتم عه والستن بعد امل ئة للمجلس  ةخل مسلدورة ااتعقد جلنة صي غة وس -60

 على جدول األعم ل. املدرجةبنود اليف مجيع  النظر
 

ة والساااتن  مسااااالفتاضاااية للدورة اخل لسااا تاجل لكل ك فة  لغ ت املنظمة السااات  بخدم ت التمجة ال ورية  ت  ساااتو  -61
 بعد امل ئة للمجلس.

 
 به ساايسااتع ن للمجلس، امل ئة بعد والسااتن ة مساااخل ابلدورة خ ص ا مولة اهلوات  ابسااتخدا  تطبيق وساايت   -62

  .للنق إ املعروضة للبنود الزمين اجلدول على تطرأ تغيريات أي عن لإلبالغ
 

وسااااااااتطبق مجيع أساااااااا لي  عمل اجمللس األخرى املبّينة يف هذه املذكرة، يف م  يتعلق بتق رير االجتم ع وحم ضااااااااره،  -63
 بعد امل ئة للمجلس مت شي   مع املم رسة املتبعة.ة والستن س مالدورة اخل على
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 املواد املطبقة يف إجراءات اجمللس -اثلثًا
 

من  25إىل  22 من دستور املنظمة ويف املواد من 5توجد املواد الرئيسية املتعلقة هبيكل اجمللس ووظ ئ ه وإجراءاته يف: امل دة 
 النصاااااااوص األسااااااا سااااااايةالالئحة الع مة للمنظمة، وكذلك الالئحة الداخلية للمجلس. ومع ذلك، فهن ك أحك   أخرى يف 

  م  يلي ق ئمة ابملوضوع ت واألحك   املتعلقة هب . للمنظمة هل  عالقة بذلك. ويف
 

؛ والالئحااااة الااااداخليااااة 6-25الالئحااااة العاااا مااااة للمنظمااااة  جدول األعمال
 3للمجلس 

 21؛ والالئحة الع مة للمنظمة 3-15و 14الدستور  املعاهدات والتفاقات
 1-5الدستور  املناوبون
  الرئيس
 (؛8)ج()2-2؛ الالئحة الع مة للمنظمة 2-5الدستور  تعيينه 

 (؛ ي)2-10الالئحة الع مة للمنظمة  
 ؛23الالئحة الع مة للمنظمة  

 ؛ الالئحاة العا مة للمنظماة 6-26الالئحاة العا مة للمنظماة  وظ ئ ه
 2-1الالئحة الداخلية للمجلس  ؛27-6

 ب(؛ الالئحااااة العاااا مااااة 1-23الالئحااااة العاااا مااااة للمنظمااااة  ترشيحه(
 44للمنظمة 

 أ(1-23الالئحة الع مة للمنظمة  مدة تعيينه( 
 ؛ الالئحاااااة الاااااداخلياااااة 2-23الالئحاااااة العااااا ماااااة للمنظماااااة  حق التصويت

 2-4للمجلس 
  اللجان واهليئات

 ؛ الالئحاااااة الاااااداخلياااااة 9-25الالئحاااااة العااااا ماااااة للمنظماااااة  خالل الدورة
 5للمجلس 

 ؛26؛ الالئحة الع مة للمنظمة 6-5الدستاااور  الدائمة 
 28الالئحة الع مة للمنظمة  ؛27الالئحة الع مة للمنظمة  
 ؛30؛ الالئحة الع مة للمنظمة 29الالئحة الع مة للمنظمة  

 ؛32؛ الالئحة الع مة للمنظمة 31الالئحة الع مة للمنظمة 
 34الالئحة الع مة للمنظمة 

 6الدستور  اللج ن األخرى 
 انظر الوظ ئ  املهام

 انظر االنتخ ب التشكيل
 )ب(؛ انظر الدورات أيض 2-38الالئحة الع مة للمنظمة  النعقاد
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 انظر االت  قي ت واملع هدات املعاهدات
أيضااا  االنتخ ب، واإلجراءات خالل ؛ انظر 5-5الدساااتور  قرارات اجمللس

 االجتم ع ت، والتصويت
 انظر املمثلن املندوبون

)أ(؛ الالئحاااة الاااداخلياااة 6-25الالئحاااة العااا ماااة للمنظماااة  لواثئقا
 6للمجلس 

؛ انظر أيضاا  اإلجراءات خالل 22الالئحة الع مة للمنظمة  النتخاب
 االجتم ع ت والنص ب والتصويت

 ؛ 7)ج(2-2؛ الالئحة الع مة للمنظمة 1-5الدستااااااااااااااااااااااااااور  املؤمتر
 )د(4-2الالئحة الع مة للمنظمة 

 ؛ الالئحااااة العاااا مااااة 12-9-12الالئحااااة العاااا مااااة للمنظمااااة  إجراءات االنتخ ب
 )ز(10-22للمنظمة 

 ط(2-10الالئحة الع مة للمنظمة  توصي ت اللجنة الع مة( 
 ؛ الالئحة الع مة للمنظمة 1-5؛ الدساااااااتور 9-2الدساااااااتور  العضوية واألهلية لالنتخ ابت

22-4 ،5 
 ها(-)أ10-22الالئحة الع مة للمنظمة  التشيح ت 
 9، 1-22الالئحة الع مة للمنظمة  مدة العضوية 

  نفقات السفر ملمثلي الدول
  ؛ الالئحاااااة الاااااداخلياااااة 5-25الالئحاااااة العااااا ماااااة للمنظماااااة  الن ق تتسديد

 7للمجلس 
 24؛ الالئحة الع مة للمنظمة 3-5الدستور  الوظائف
 2-24الالئحة الع مة للمنظمة  أنشطة املنظمة امل لية واملرتقبة 
 3-24الالئحة الع مة للمنظمة  املس ئل اإلدارية وامل لية 
 4-24الالئحة الع مة للمنظمة  املس ئل الدستورية 
 1-24الالئحة الع مة للمنظمة  األغذية والزراعة ح لة 
 الااديباا جااة؛ الالئحااة العاا مااة 24الالئحااة العاا مااة للمنظمااة  ع مة مس ئل ،

 5-24للمنظمة 
 ؛ الالئحااة العاا مااة للمنظمااة 1-7الالئحااة العاا مااة للمنظمااة  لدورات املؤمتر اإلعداد

 )ج(24-5
 انظر االنتخ ب العضوية

 انظر االنتخ ب التشيحات
  الشتاك يف اجللسات من قبل:
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 ج(؛ اجمللااااد الثاااا ين 8-25الالئحااااة العاااا مااااة للمنظمااااة  املنتسبة األعض ء(– 
 ط ء، املرفق، القس  أل   القس 

 12-25؛ الالئحة الع مة للمنظمة 5-7الدستور  الع   املدير 
 الاادوليااة )مباا  يف ذلااك األم  املتحاادة املنظماا ت 

 والوك الت املتخصصة
، الالئحاااااة الاااااداخلياااااة 7-25الالئحاااااة العااااا ماااااة للمنظماااااة 

؛ 2-6؛ الالئحاااااااة الاااااااداخلياااااااة للمجلس 2-3للمجلس 
 القس  نون -الث ين  اجمللد

 ج(؛ اجمللااااد الثاااا ين 8-25الالئحااااة العاااا مااااة للمنظمااااة  األعض ء غري املمثلة يف اجمللس البلدان(– 
 ط ء، املرفق، القس  أل  القس 

 املنظم ت األعض ء  
 41؛ الالئحة الع مة للمنظمة 3-2الدستور  نا الشمول 
 42؛ الالئحة الع مة للمنظمة 7إىل  4-2الدستور  االختص ص ت 
  44؛ الالئحة الع مة للمنظمة 9-2الدستور  تقلد املن ص 
 ؛ 44؛ الالئحااة العاا مااة للمنظمااة 10إىل  8-2الاادسااااااااااااااتور  حقوق األعض ء

 2-45الالئحة الع مة للمنظمة 
 انظر هذا العنوان النص ب 
 45ة ؛ الالئحة الع مة للمنظم10-2الدستور  التصويت 

 ؛ اجمللاد الثا ين، القسااااااااااااا  10-25الالئحاة العا ماة للمنظماة  الدول غري األعض ء
 ط ء، املرفق، القس  ابء

 انظر الوظ ئ  الصالحيات
)أ( )ط(؛ الالئحاااة 12، 2-12الالئحاااة العااا ماااة للمنظماااة  النصاب

 2-2؛ الالئحة الداخلية للمجلس 1-45الع مة للمنظمة 
 2-16الالئحة الع مة للمنظمة  املقررون

 6الالئحة الداخلية للمجلس  سجالت الوقائع
(؛ الالئحاااة العااا ماااة 6)ج()2-2الالئحاااة العااا ماااة للمنظماااة  تقرير دورة اجمللس

؛ 11-25)و(؛ الالئحااة العاا مااة للمنظمااة 5-24للمنظمااة 
 2-6الالئحة الداخلية للمجلس 

 1-5الدستور  املمثلون
 انظر االنسح ب استقالة أعضاء اجمللس

  الالئحة الداخلية
  4-5الدستور  إقراره 
  1-8الالئحة الداخلية للمجلس  تعديله 
  2-8الالئحة الداخلية للمجلس  إيق فه 

 2 ، الالئحة الداخلية للمجلس25الالئحة الع مة للمنظمة  الدورات
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 انظر االنتخ ب املدة
 13-25الالئحة الع مة للمنظمة  املسائل العاجلة

 1الالئحة الداخلية للمجلس  انئب الرئيس
؛ الالئحااة 12؛ الالئحااة العاا مااة للمنظمااة 5-5الاادسااااااااااااااتور  لتصويتا

 )انااظاار أيضاااااااااااااااااااا  االشاااااااااااااااتاك  4الاااااااداخاالااياااااااة لاالاامااجاالااس 
 يف االجتم ع ت من قبل املنظم ت األعض ء(

 9-7-22الالئحة الع مة للمنظمة  النسحاب والستقالة
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 التتيبات اخلاصة ابلتصويت
 

 الدستور
 

 جملس املنظمة - 5املادة 
 ...[ 

تصاااااااااادر مجيع قرارات اجمللس بغلبية األصااااااااااوات املعط ة إال يف امل الت اليت ينا فيه  صااااااااااراحة على غري ذلك  -5
 هذا الدستور أو فيم  يضعه املؤمتر أو اجمللس من قواعد. يف
 

 الالئحة العامة للمنظمة
 

 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس - 12املادة 
 
مع مراع ة أحك   الدساااتور وهذه الالئحة، ختضاااع اإلجراءات املتعلقة ابلتصاااويت واالنتخ ابت يف املؤمتر واجمللس  -1

 مل  يلي:
 
2-  

إذا نا يتكون النصااااااا ب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضااااااا ء، ويف اجمللس من أغلبية أعضااااااا ء اجمللس، إال  )أ(
 على خال  ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة.

قبل الشروع يف التصويت أو االنتخ ب، يعلن الرئيس عدد املندوبن أو املمثلن امل ضرين. وإذا ك ن عدد  )ب(
 امل ضرين أقل من العدد الالز  لبلوغ النص ب، ال جيرى التصويت أو االنتخ ب.

3-  
انتخ ب، تكون األغلبية الالزمة أكثر من نص  عدد األصوات املعط ة، إال الخت ذ أي قرار، أو إلجراء أي  )أ(

 إذا نا على خال  ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة.
من الدستور، عندم  تكون األغلبية املطلوبة الستصدار قرار من  20امل دة  من 1مع مراع ة أحك   ال قرة  )ب(

ي ثلثي عدد األصوات، جي  أن يكون  موع األصوات اإلجي بية املؤمتر مبقتضى الدستور أو هذه الالئحة ه
والسلبية املعط ة أكثر من نص  عدد الدول األعض ء يف املنظمة، وإذا مل تستو  هذه الشروط يعترب االقتا  

 .4مرفوض   
  

                                        
ة، تكون ويف ح لة موافقة اجمللس على االت  قي ت، أو املع هدات، واالت  قي ت التكميلّية، وإض فة موضوع ت إىل جدول أعم ل اجمللس أثن ء الدور   4

 عضوا  من أعض ء اجمللس على األقل(. 33األغلبّية هي ثلث  أعض ء اجمللس )أي موافقة 
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4-  
وال يدخل فيه  تعين عب رة "األصوات املعط ة" ألغراض الدستور وهذه الالئحة، األصوات اإلجي بية والسلبية،  (أ)

 االمتن ع عن التصويت أو األصوات امللغ ة.
 يسجل االمتن ع عن التصويت على الوجه الت يل: (ب)

 املمثلن الذين يرفعون أيديه  رد  يف ح لة التصويت برفع األيدي، يقتصر التسجيل على املندوبن أو ا (1)
 على است س ر الرئيس عن ح الت االمتن ع عن التصويت؛

التصويت مبن داة األمس ء، يقتصر التسجيل على املندوبن أو املمثلن الذين يردون بل ظ  يف ح لة (2)
 "امتن ع"؛

يف ح لة االقتاع السري، يقتصر التسجيل على أوراق االقتاع اليت تودع يف صندوق االقتاع إم  بيض ء  (3)
 وإم  مؤشرا  عليه  "امتن ع"؛

ونية، يقتصر التسجيل على املندوبن أو املمثلن الذين يبينون يف ح لة التصويت ابلوس ئل اإللكت  (4)
 "االمتن ع".

  (ج)
أي ورقة اقتاع حتمل أصواات  لعدد من املرشحن يزيد عن عدد الشواغر املطلوب شغله ، أو حتمل اس   (1)

 مرشح من رد أو بلد أو مك ن مل جتر تسميته  ابلشكل الصحيح ت عترب ملغ ة؛ 
 فعن أي ورقة اقتاع حتمل أصواات   اع لشغل أكثر من منص  انتخ يب واحد يف آن مع  ،يف ح لة االقت   (2)

 لعدد من املرشحن يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغله ، ت عترب ملغ ة أيض  ؛
 ال جيوز أن حتمل ورقة االقتاع أي إش رة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبه  أغراض التصويت؛ (3)
( الس بقة، ت عترب ورقة االقتاع صحيحة عندم  ال يكون هن ك شك 3( و)2( و)1طبق   للبنود ) (4)

 الن خ . نية يف

تتوىل حكومة دولة عضااااااااااو، أو مندوهب  أو ممثله ، تساااااااااامية أي مرشااااااااااح ملنصاااااااااا  انتخ يب جيرى شااااااااااغله مبعرفة و  -5
اجله ز الذي يقو  ابلتعين إجراءات اجمللس، م  مل ينا على غري ذلك يف الدساااااااااااااتور أو يف هذه الالئحة. و دد  أو املؤمتر

 التشيح، مع مراع ة م  هو وارد يف هذه الالئحة بش ن هذه اإلجراءات.
 جيرى التصويت برفع األيدي أو مبن داة األمس ء أو ابالقتاع السري.و  -6
7-  

ل، من هذه امل دة، جيرى التصااااااويت نداء ابالساااااا  بن ء على طل  مندوب أو ممث 10مع مراع ة أحك   ال قرة  (أ)
أو عندم  تلز  أغلبية الثلثن مبوج  الدستور أو هذه الالئحة. وجيري التصويت نداء ابالس  بنداء أمس ء مجيع 
الدول األعضاااااا ء اليت هل  حق التصااااااويت حساااااا  التتي  األجبدي اإلنكليزي. و دد الرئيس اساااااا  أول دولة 

با "نع " أو "ال" أو "امتن ع". ويف هن ية ين دي عليه  عن طريق القرعة. وجيي  مندوب أو ممثل كل دولة عضو 
أي تصااويت نداء ابالساا ، ين دي من جديد على اساا  الدولة العضااو اليت مل جي  مندوهب  أو ممثله . ويسااجل 

 صوت كل دولة عضو مشتكة يف أي تصويت ابلنداء ابالس  يف حمضر اجللسة.
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ابالسااا ، بواساااطة أو  شااارا  املوظ   حتصاااى األصاااوات وتساااجل، يف ح ليت التصاااويت برفع األيدي أو نداء (ب)
 الت لية. 16املسؤول عن االنتخ ب يف املؤمتر أو اجمللس، الذي يعينه املدير الع   وفق   لل قرة 

إذا وقع االختي ر يف اقتاعن متت لن نداء ابالسااااا  على اسااااا  ن س الدولة العضاااااو، خيت ر الرئيس اسااااا  الدولة  (ج)
 عدة مرات. العضو األخرى  جراء القرعة مرة أو

ري املؤمتر أو اجمللس التصااااااااااويت ابلوساااااااااا ئل اإللكتونية،  ل التصااااااااااويت بدون تسااااااااااجيل األمس ء حمل و  -8 عندم  جي 
التصويت برفع األيدي، و ل الصوت االمسي حمل النداء ابالس . ويف ح لة الصوت االمسي، ال تطبق إجراءات نداء أمس ء 

التصويت  س خال  ذلك. ويدرج صوت كل دولة من الدول األعض ء املش ركة يفالدول األعض ء م  مل يقرر املؤمتر أو اجملل
 االمسي يف حمضر اجللسة.

9-  
يعين ل ظ "انتخاااا ب"، فيماااا  يتعلق هبااااذه الالئحااااة، اختياااا ر أو تعين واحااااد أو أكثر من األفراد أو الاااادول  (أ)

. ويف املاا الت 22املاا دة  من)ز( 10ال قرة  يفطبقاا   لإلجراء املبن  اجمللساألماا كن. وي نتخاا  أعضااااااااااااااا ء  أو
 األخرى، ي شغل أكثر من منص  انتخ يب يف اقتاع واحد م  مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خال  ذلك.

من هذه  11لشااغل منصاا  انتخ يب واحد، جيري االنتخ ب بطريقة االقتاع السااري وفق   مل  هو وارد يف ال قرة  (ب)
  تخ ب بطريقة االقتاع السري وفق  نتخ ب واحدة، يت  االنمن منص  انتخ يب يف عملية ا أكثرامل دة. ولشغل 

 من هذه امل دة. 12مل  هو وارد يف ال قرة 
10-  

  طريق االقتاع السري. وجتري أيض  يعنل املدير الع  ، وت قبل الدول األعض ء واألعض ء املنتسبة اجلدد، ب (أ)
االنتخ ابت األخرى بطريقة االقتاع السري، إال يف ح لة االنتخ ب الذي ال يزيد فيه عدد املرشحن على عدد 
 املن ص  الش غرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمت   التعين ابملوافقة الع مة الصر ة.

 رأى املؤمتر أو اجمللس ذلك.ي  صل يف أي موضوع آخر عن طريق االقتاع السري إذا  (ب)
  (ج)

املمثلن  إلجراء اقتاع سري، يعن رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنن من ح سيب األصوات من بن املندوبن أو (1)
أو من وبيه . ويف ح لة االقتاع السري بصدد انتخ ب، يكون ح سب  األصوات من املندوبن أو املمثلن 

  شرة يف االنتخ ب.ومن وبيه  ممن ال تكون هل  مصلحة مب
يكون من واجب ت ح سيب األصوات اإلشرا  على إجراءات االقتاع، وعد أوراق االقتاع، وال صل  (2)

 يف صالحية ورقة االقتاع يف ح لة الشك، واعتم د نتيجة كل اقتاع.
 جيوز تعين ن س ح سيب األصوات القتاع ت أو انتخ ابت متت لية. (3)

موظ ي أم نة املؤمتر أو اجمللس على أوراق االقتاع ابملرو  األوىل من امسه.  يوّقع املوظ  املرخا له من بن (د)
ويكون املوظ  املختا ابالنتخ ابت مسؤوال  عن ضم ن تن يذ هذا اإلجراء. وتسل ، يف كل اقتاع، ورقة اقتاع 

 بيض ء واحدة لكل وفد له حق التصويت.
 تاع، يت  اإلشرا  عليه  بطريقة تضمن السرية الت مة لالقتاع.عند إجراء اقتاع سري، ت ق   مقصورة أو أكثر لالق (ه)
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إذا أخّل أي مندوب بصالحية ورقة االقتاع املعط ة له، جيوز له أن يطل ، قبل مغ درة دائرة مقصورة االقتاع،  (و)
امللغ ة. وتبقى ورقة اقتاع بيض ء جديدة، يسلمه  له املوظ  املختا ابالنتخ ب مق بل تسليمه ورقة االقتاع 

 ورقة االقتاع امللغ ة يف حي زة املوظ  املختا ابالنتخ ب.
إذا غ در ح سب  األصوات الق عة اليت يوجد فيه  املندوبون أو املمثلون ليقوم  بعد األصوات، ال جيوز  (ز)

 للمرشحن أو للمراقبن املعينن من قبله  حضور عملية العد دون االشتاك فيه . إال
ض ء الوفود، وال ألعض ء أم نة املؤمتر أو اجمللس املسؤولن عن اإلشرا  على التصويت ابالقتاع ال جيوز ألع ( )

السري، أن يبوحوا ألي شخا غري مسؤول بي معلوم ت من ش هن  أن ختل، أو يشك يف أهن  ختل 
 االقتاع. بسرية

يشغل املرشحون املنتخبون من صبه ، املدير الع   مسؤول عن ح ظ مجيع أوراق االقتاع يف مك ن أمن، إىل أن  (ط)
 أو ملدة ثالثة أشهر من اتريخ االقتاع، أيهم  أطول.

يف أي انتخ ب لشاااااغل منصااااا  انتخ يب واحد، عدا منصااااا  املدير الع  ، إذا أخ ق مرشاااااح يف املصاااااول على و  -11
اليت  اااددهااا  املؤمتر أو اجمللس أغلبياااة األصااااااااااااااوات املعطااا ة يف أول اقتاع، جتري اقتاعااا ت متتااا لياااة يف املوعاااد أو املواعياااد 

 صاااال مرشااااح على األغلبية املطلوبة، شااااريطة اسااااتبع د املرشااااح الذي حصاااال على أقّل عدد من األصااااوات يف كّل  أن إىل
 عملية اقتاع يف ح ل االنتخ ب لشغل منص  انتخ يب واحد يكون فيه أكثر من مرشَحن اثنن.

  آن واحد، يطبق م  يلي: يف أي انتخ ب لشغل أكثر من منص  انتخ يب يفو  -12
( وتتشكل 2تشكل النص ب يف املؤمتر من غ لبية الدول األعض ء يف املنظمة ويف اجمللس من ثلثي أعض ئه. ) (أ)

 األغلبية املطلوبة من أكثر من نص  عدد أعض ء اجمللس من الدول األعض ء الذين يدلون بصوات صحيحة.
بصوت واحد لكل منص  انتخ يب يراد شغله، مع إعط ء  يديل كل انخ ، م  مل ميتنع كلية عن التصويت، (ب)

 كل صوت ملرشح خمتل ، وتعترب ملغ ة أي ورقة ال تنطبق عليه  هذه الشروط.
يعلن انتخ ب املرشحن الذين  صلون على أكثر عدد من األصوات مب  يس وي عدد املن ص  االنتخ بية  (ج)

 ( الس ل ة.2ية الالزمة ا ددة يف ال قرة ال رعية )أ()يراد شغله  شرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلب اليت
إذا مل يس ر االقتاع األول إال عن شغل بعض املن ص  االنتخ بية فقإ، جيري اقتاع اثن لشغل املن ص   (د)

 الب قية، بن س شروط االقتاع األول. ويّتبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املن ص  االنتخ بية.
مرحلة من مراحل االنتخ ب شغل منص  واحد أو أكثر من املن ص  االنتخ بية بسب   إذا مل يتسن يف أي (ه)

حصول مرشحن اثنن أو أكثر على عدد متس و من األصوات جيرى اقتاع من صل بن هؤالء املرشحن 
 لتحديد من ينتخ  منه  طبق  ألحك   ال قرة ال رعية )ج( الس ل ة. ويع د هذا اإلجراء عند الضرورة.

إذا مل  صل أي من املرشحن يف أي اقتاع على األغلبية املطلوبة، يستبعد املرشح الذي  صل على أقل عدد  (و)
  من األصوات يف ذلك االقتاع.
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13-  
إذا توزعت األصاااااوات ابلتسااااا وي بصااااادد مسااااا لة ال تتعلق ابالنتخ ب، جيرى اقتاع اثٍن يف جلساااااة اتلية، بعد  (أ)

االجتم ع الذي تسااااااااا وت فيه األصاااااااااوات، وإذا م  تسااااااااا وت األصاااااااااوات سااااااااا عة واحدة على األقل من هن ية 
 االقتاع الث ين أيض  ، ي عترب االقتا  مرفوض  . يف

جيوز للرئيس، يف أي مرحلة من مراحل االنتخ ب بعد إجراء االقتاع األول، أتجيل االقتاع ت األخرى مبوافقة  (ب)
 املؤمتر أو اجمللس.

 مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت إال إلاثرة نقطة نظ   تتعلق ابلتصويت. مبجرد بدء التصويت ال جيوز أليو  -14
15-  

 ألي مندوب أو ممثل أن يطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخ ب. (أ)
 إذا طعن يف نتيجة تصويت مت برفع األيدي أو نداء ابالس ، فعلى الرئيس أن يسرع يف إجراء تصويت اثٍن فورا . (ب)
 أليدي أو نداء ابالس  إال عق  إعالن النتيجة مب شرة.ال يصح الطعن يف التصويت برفع ا (ج)
جيوز الطعن يف التصويت ابالقتاع السري يف أي وقت يف مدى ثالثة أشهر من اتريخ إجراء االقتاع أو ملن  (د)

 تسل  املرشح املنتخ  منصبه، أيهم  أطول.
على إع دة فحا أوراق االقتاع يف ح لة الطعن يف تصويت أو انتخ ب ابالقتاع السري، يعمل املدير الع    (ه)

ومجيع السجالت ذات الصلة، ويوزع نتيجة ال حا ومعه  الشكوى األصلية على مجيع الدول األعض ء 
 املنظمة أو اجمللس حس  امل لة. يف

يعّن املدير الع   من بن موظ ي األم نة مسااااااااااااااؤوال  لالنتخ ابت لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس يتوىل، و  -16
 انئ  أو أكثر، مسؤولية امله   الت لية: عدةمبس 

 الت كد من صحة تن يذ أحك   الدستور والالئحة الع مة للمنظمة فيم  يتعلق  جراءات التصويت واالنتخ ابت؛ (أ)
 تويل مجيع التتيب ت اخل صة ابلتصويت واالنتخ ابت؛ (ب)
  جراءات التصويت ونظ مه؛إسداء املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بش ن مجيع األمور املتعلقة  (ج)
 اإلشرا  على إعداد أوراق االقتاع والعمل على سالمة ح ظه ؛ (د)
 إبالغ رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوفر النص ب قبل إجراء أي تصويت؛ (ه)
 ح ظ سجالت نت ئج مجيع االنتخ ابت والت كد من تسجيله  ونشره  بم نة؛ (و)
 فيم  يتعلق ابلتصويت واالنتخ ابت. القي   ابلواجب ت األخرى ذات الصلة اليت قد تطرأ (ز)

إذا أريد اخت ذ قرار يف مسااا لة ال تتعلق ابنتخ ب أو ال تساااتلز  أغلبية الثلثن مبقتضاااى الدساااتور أو الالئحة، جيوز و  -17
 للرئيس أن يقت  على املؤمتر أو اجمللس ال صل يف هذه املس لة ابالت  ق الع   دون اللجوء إىل تصويت رمسي.

ويت من صااااال على أجزاء أو تعديل إذا م  طل  مندوب أو ممثل هذا التقساااااي . فعذا م  حدث جيوز إجراء تصاااااو  -18
اعتاض، يكون ال صل يف مس لة التقسي  للمؤمتر أو اجمللس. وابإلض فة إىل املندوب أو املمثل الذي يطل  التقسي ، جيوز 

ا ووفق على التقسااااااااااااااي ، فعن أجزاء االقتا  أن يتحدث مندوابن أو ممثالن يف أتييد اقتا  التقسااااااااااااااي  واثن ن ضااااااااااااااده. وإذ
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التعديل اليت يوافق عليه  تطر  بعدئذ للتصااااااااااااويت ككل. وإذا رفضاااااااااااات مجيع األجزاء اجلوهرية يف االقتا  أو التعديل،  أو
 يعترب االقتا  أو التعديل كله مرفوض  .

اليت ميكن ألي مندوب أو ممثل للمؤمتر أو اجمللس أن  دد الوقت الذي ي سمح به لكل متحدث، وعدد املرات و  -19
أن يتحدث فيه  عن مساااا لة. وعندم  تكون املن قشااااة حمدودة ويكون املندوب أو املمثل قد اسااااتن د الوقت املخصااااا له، 

 على الرئيس أن يدعوه دون إبط ء إىل مراع ة النظ  .
 ، وي صاااااال الرئيس فورا  ألي مندوب أو ممثل أن يطل ، يف أثن ء من قشااااااة أي مساااااا لة، الكال  إلاثرة نقطة نظ و  -20
نقطة النظ  . وألي مندوب أو ممثل أن يطعن يف قرار الرئيس، ويف هذه امل لة يطر  الطعن للتصويت يف امل ل، ويسري  يف

قرار الرئيس م  مل ي نقض بغلبية األصاااااوات املعط ة. وال جيوز للمندوب أو املمثل الذي يطل  الكال  إلاثرة نقطة نظ   أن 
 ر املوضوع اجل ري حبثه.يتحدث يف جوه

ألي مندوب أو ممثل أن يقت  يف أثن ء من قشااااااة أي موضااااااوع، وق  اجللسااااااة، أو أتجيله ، ويطر  هذا االقتا  و  -21
للتصااويت يف امل ل دون من قشااة. وللرئيس أن  دد الوقت الذي ي ساامح به للكال  ملقد  اقتا  وق  اجللسااة أو أتجيله . 

املندوب أو املمثل ن سااااااااااااه وق  اجللسااااااااااااة أو أتجيله  أكثر من مرة يف أثن ء من قشااااااااااااة  وال جيوز يف أي جلسااااااااااااة أن يقت 
 املشروع. ذات
ألي مندوب أو ممثل يف أثن ء من قشااااااة أي موضااااااوع أن يقت  أتجيل املن قشااااااة يف املوضااااااوع حمل البحث. وجيوز و  -22

القتا  واثن ن يف مع رضااته، ي يطر  االقتا  فضااال  عن مقد  االقتا  أن يتحدث اثن ن من املندوبن أو املمثلن يف أتييد ا
 بعد ذلك فورا  للتصويت. وللرئيس أن  دد الوقت املسمو  به للكال  هلؤالء املتحدثن.

ألي مناادوب أو ممثاال أن يقت  يف أي وقاات ق اال املناا قشاااااااااااااااة يف املوضااااااااااااااوع حماال البحااث، سااااااااااااااواء أباادى أي و  -23
يبده . وي ساااااااامح ابلكال  عن اقتا  ق ل املن قشااااااااة الثنن فقإ ممن يع رضااااااااون ممثل آخر رغبته يف الكال  أو مل  أو مندوب

يطر  االقتا  للتصااااااااااويت فورا . فعذا أيد املؤمتر أو اجمللس االقتا ، أعلن الرئيس ق ل املن قشااااااااااة. وجيوز للرئيس  االقتا ، ي
  دد الوقت املسمو  به للمتحدثن مبقتضى هذه ال قرة. أن
الت لية أولوية، حساااااااااا  التتي  الت يل، على مجيع االقتاح ت األخرى اليت تكون معروضااااااااااة  تكون لالقتاح تو  -24

 على اجللسة، ابستثن ء نق ط النظ  :
 
 وق  اجللسة؛ (أ)
 أتجيل اجللسة؛ (ب)
 أتجيل املن قش ت يف املوضوع حمل البحث؛ (ج)
 ق ل املن قشة يف املوضوع حمل البحث. (د)

إع دة النظر فيه يف ن س الدورة م  مل يقرر املؤمتر أو اجمللس غري  يف ح لة إقرار أي اقتا  أو رفضااااااااااااااه، ال جيوزو  -25
ذلك. ويسااااامح ابلكال  عن اقتا  إع دة النظر ملتحدثن اثنن فقإ ممن يع رضاااااون اقتا  إع دة النظر، ي يطر  بعد ذلك 

 للتصويت. فورا  
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وعناااادماااا  ي قت  إدخاااا ل  عناااادماااا  ي قت  إدخاااا ل تعاااادياااال على اقتا ، جيرى التصااااااااااااااوياااات على التعاااادياااال أوال .و  -26
أكثر على اقتا ، يصااااااااااااااوت املؤمتر أو اجمللس أوال  على التعديل الذي يعتربه الرئيس أكثر التعديالت بعدا  عن  أو تعديلن

جوهر االقتا  األصااالي، ي على التعديل األقل بعدا  عنه، وهكذا حت يت  التصاااويت على مجيع التعديالت. فعذا اقتضااات 
التعديالت رفض تعديل آخر ابلضااارورة، ال ي طر  األخري للتصاااويت، وإذا م  ووفق على تعديل أو أكثر،  املوافقة على أحد

طر  االقتا  املعدل بعد ذلك للتصااويت. ويعترب تعديال  لالقتا ، م  يتن ول ابإلضاا فة أو املذ  أو التنقيح جزءا  من هذا 
جيرى التصااااااااويت على تعديل يقو  على اسااااااااتبدال اقتا   خر إال بعد أن االقتا ، وال يعترب تعديال  م  يلغي االقتا . وال 

 يت  التصويت على االقتا  األصلي وأي تعديالت متعلقة به.
، ي طر  أي اقتا  يدعو املؤمتر أو اجمللس إىل ال صاال بشاا ن اختصاا صااه يف اقتا  مقد  له، 26مع مراع ة ال قرة و  -27

 قد .للتصويت قبل التصويت على االقتا  امل
لاعضاا ء املنتساابة املق يف االشااتاك مع الدول األعضاا ء يف املداوالت املتعلقة ابملساا ئل اخل صااة  دارة جلساا ت و  -28

املؤمتر وجل نه الرئيسااااااااية وجل نه األخرى، وذلك طبق   ألحك   ال قرات الساااااااا بقة من هذه امل دة، مع مراع ة القيود اخل صااااااااة 
، 1ال قرة  14، وامل دة 3ال قرة  13من الدسااتور، وامل دة  1ال قرة  3 دة ابلتصااويت وشااغل املن صاا  املنصااوص عليه  يف امل

 من الالئحة الع مة للمنظمة. 1ال قرة  15وامل دة 
 


