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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة اخلامسة والثالثون ،املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 7-2 ،يوليو/متوز 2112

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس
مذكرة تفسريية عن اإلجراءات والتصويت
مقدمة
تشكل املالحظات التالية على موضوع البحث دليالً تفسريياً ،وينبغي العودة إىل الالئحة الداخلية هليئة الدستور
-1
الغذائي ،وإىل الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة ،كما ترد يف اجمللد األول من النصوص األساسية للمنظمة
(طبعة عام  .)0211وميكن اإلطالع على الالئحة الداخلية للهيئة يف دليل إجراءات هيئة الدستور الغذائي.
1

حقوق التصويت لألعضاء يف اهليئة
يتمتع كل عضو بصوت واحد ويكون األعضاء يف اهليئة الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة أو يف منظمة الصحة
-0
العاملية اليت أخطرت املدير العام ألي من املنظمتني برغبتها يف أن تكون أعضاء يف اهليئة.
2

1

متاحة على العنوان اإللكرتوني:

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024A.pdf

 2تنص املادة الثانية 3-من الالئحة الداخلية للهيئة على ما يلي " :للمنظمة العضو أن تتمتع يف املسائل اليت تقع ضمن نطاا اختصاهاها ،أانااء أي اجتمااع
تعقده اهليئة أو أي من أجهزتها الفرعية اليت حيق هلا املشاركة فيه عمالً بالفقرة  ، 0بعدد مان األهاوات يعاادل عادد الادول األعضااء فيهاا الايت حياق هلاا
التصويت يف االجتماع واحلاضرة ساعة التصويت .ويف حال مارست املنظمة العضو حقها يف التصويت ،ال متارس الدول األعضاء فيها حقوقها يف ذلك وبالعكس".
وتنص املادة الثانية 4-من الالئحة الداخلية على أنه "ال حيق انتخاب املنظمات األعضاء أو تعيينهاا أو توليهاا أي منصا يف اهليئاة أو يف أي جهااي فرعاي.
وال تشارك املنظمة العضو يف التصويت ألي منص انتخابي يف اهليئة وأجهزتها الفرعية".
ME181/A
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ويف ما يلي املادتان ذاتا الصلة من الالئحة الداخلية للهيئة:
املادة الثامنة 1-

يتمتع كل عضو يف اهليئة بصوت واحد ،مع مراعاة أحكام الفقرة  3من هذه املادة وال يتمتع املناوب أو املستشار حبق التصويت إال
عندما حيل حمل املمثل.
املادة األوىل0-

تتألف عضوية اهليئة من البلدان املؤهلة اليت أخطرت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو ملنظمة الصحة العاملية برغبتها يف االنضمام
لعضوية اهليئة.

النصاب القانوني للتصويت
تشكل أغلبية األعضاء يف اهليئة احلاضرين يف الدورة النصاب القانوني إلجراء االنتخابات يف اهليئة ،شريطة أال تق ّل
-4
األغلبية عن  02يف املائة من جمموع األعضاء يف اهليئة وال عن  02عضواً.
-2

ويف ما يلي نص املادة ذات الصلة من الالئحة الداخلية للهيئة:
املادة السادسة

7-

تشكل أغلبية أعضاء اهليئة نصاباً قانونياً ألغراض التقدم بتوهيات لتعديل النظام األساسي للهيئة والعتماد تعديالت
أو إضافات لالئحة الداخلية احلالية مبوج املادة اخلامسة عشرة  1-وجلميع األغراض األخرى ،يتألف النصاب القانوني من
أغلبية أعضاء اهليئة احلاضرين للدورة ،شريطة أال تقل هذه األغلبية عن  02يف املائة من مجيع أعضاء اهليئة ،وال تقل عن
 02عضواً .وباإلضافة إىل ذلك ،جي أن يشمل النصاب القانوني للهيئة ،يف حالة تعديل أو اعتماد معيار مقرتح إلقليم معيّن
أو جملموعة بلدان حمددة ،الث األعضاء الذين ينتمون إىل اإلقليم املعين أو جمموعة البلدان املعنية.

إجراءات الرتشيح
مل تنص الالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي على أية إجراءات رمسية لتسمية املرشحني لشغل أي منص من
-6
املناه يف اهليئة .ومبوج املادة الثامنة 7-من الالئحة الداخلية للهيئة ،تسري أحكام املادة الثانية عشرة من الالئحة العامة
ملنظمة األغذية والزراعة مع مراعاة مقتضى احلال .لكن عمالً باملادة الثانية عشرة 2-من الالئحة العامة للمنظمة ،حيدد اجلهاي
الذي يقوم بالتعيني إجراءات الرتشيح .وكانت اهليئة قد وافقت على وجوب عدم توييع استمارات الرتشيح قبل انعقاد دورات
اهليئة ،بل ينبغي إتاحتها لألعضاء يف اهليئة عند الطل يف مستهلّ الدورة عن طريق املسؤولني عن االنتخابات الذين يعيّنهم
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة .وال تُعترب هاحلة إالَّ استمارات الرتشيح اليت تُعاد إىل املسؤولني عن االنتخابات.
االنتخاب بالتوافق العام أو باالقرتاع السرّي
تنص الالئحة الداخلية للهيئة على أن جتري االنتخابات باالقرتاع السرّي إال يف حال مل يتجاوي عدد املرشحني عدد
-7
املناه الشاغرة .وللهيئة أن تقرر يف هذه احلالة إجراء االنتخابات بتوافق عام واضح يف اآلراء.
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3

ويف ما يلي املادة ذات الصلة من الالئحة الداخلية للهيئة:
املادة الثامنة – 2

جتري االنتخابات باالقرتاع السري ،ولكن إذا كان عدد املرشحني ال يتجاوي عدد املناه الشاغرة ،جاي للرئيس أن يقرتح
ت يف أية مسألة أخرى باالقرتاع السري إذا قررت اهليئة ذلك.
على اهليئة البت يف االنتخاب بتوافق عام واضح يف اآلراء .ويُب ّ

االنتخابات لشغل منصب انتخابي واحد
جتري االنتخابات لتعيني رئيس اهليئة مبوج أحكام املادة الثانية عشرة 11-من الالئحة العامة للمنظمة اليت تنص
-9
على ما يلي:
املادة الثانية عشرة 11-

3

يف أي انتخاب لشغل منص انتخابي واحد ،عدا منص املدير العام ،إذا أخفض مرشح يف احلصول على أغلبية األهوات
املعطاة يف أول اقرتاع ،جتري اقرتاعات متتالية يف املوعد أو املواعيد اليت حيددها املؤمتر أو اجمللس إىل أن حيصل مرشح على
األغلبية املطلوبة.

االنتخابات لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد
 -12تطبق املادة الثانية عشرة  10 -من الالئحة العامة للمنظمة بالنسبة إىل انتخاب نواب رئيس اهليئة الثالاة ،يف ما عدا
األحكام اخلاهة بالنصاب القانوني اليت ترد يف الالئحة الداخلية للهيئة كما يظهر يف الفقرة  4أعاله .ويف ما يلي املادة ذات
الصلة من الالئحة العامة:
املادة الثانية

عشرة 10-

يف أي انتخاب جيريه املؤمتر لشغل أكثر من منص انتخابي يف آن واحد ،يطبق ما يلي:
يدلي كل ناخ  ،ما مل ميتنع كلية عن التصويت ،بصوت واحد لكل منص انتخابي يراد شغله ،مع إعطاء كل
(أ )
هوت ملرشح خمتلف وأي ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط تعترب ملغاة.
أي مرشح حيصل على األغلبية املطلوبة من األهوات املعطاة طبقاً ملا جاء يف الفقرة (3ب) من هذه املادة يعلن
(ب)
انتخابه.4
(ج)

3

4

إذا مل يسفر االقرتاع األول إال عن شغل بعض املناه االنتخابية ،جيري اقرتاع اان ،بنفس شروط االقرتاع األول،
لشغل املناه الباقية.

ووفقا للم مارسات املتبعة يف املنظمة يف انتخاب الرئيس املستقل للمجلس ،فإنه يف حالة وجود أكثر من مرشحني ،يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عادد
من األهوات يف كل اقرتاع .وميكن للهيئة أن تنظر يف إتباع هذه التقليد يف حالة وجود أكثر من مرشحني اانني لشغل منص انتخابي ،مع اإلشارة وخاهاة
يف حالة انتخاب رئيس اهليئة.
تنص املادة الثانية عشرة (3-ب) على ما يلي " :يف حالة إجراء االنتخاب من جان املؤمتر لشغل أكثر من منصا انتخاابي يف آن واحاد ،تكاون األغلبياة

املطلوبة هي أهغر عدد من جمموع األهوات الاليمة النتخاب مرشحني ال يزيد عددهم على عدد املقاعد املطلوب شغلها إال إذا نص علاى خاال ذلاك يف
هذه الالئحة ،وحتس هذه األغلبية حس املعادلة التالية:
(مع عدم االعتداد بكسور األرقام الصحيحة)"
1+
األغلبية املطلوبة = (عدد األهوات املعطاة
عدد املقاعد 1 +
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(د)

يتّبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناه االنتخابية.

(ها)

إذا مل حيصل أي من املرشحني ،يف أي اقرتاع ،على األغلبية املطلوبة ،يستبعد املرشح الذي حصل على أقل عدد
من األهوات يف ذلك االقرتاع ،ام جيري اقرتاع آخر بني بقية املرشحني طبقاً للفقرة (ج) السابقة.

(و)

إذا مل حيصل أحد املرشحني ،يف أي اقرتاع ،على األغلبية املطلوبة ،وحصل أكثر من مرشح على أقل عدد من
األهوات ،جيري اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشحني ،ويستبعد من حصل منهم على العدد األقل من األهوات.

(ي )

إذا حصل أكثر من مرشح مرة أخرى على أقل عدد من األهوات يف االقرتاع املنفصل املنصوص عليه يف الفقرة (و)
السابقة ،يعاد االقرتاع املنفصل بالنسبة هلؤالء املرشحني حتى يتم استبعاد واحد منهم ،فإذا حصل نفس املرشحني
مجيع ًا على أقل عدد من األهوات يف اقرتاعني متتاليني منفصلني ،يستبعد واحد منهم بطريق القرعة.

(ح)

إذا حدث يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب ،فيما عدا االقرتاع املنفصل ،أن حصل مجيع املرشحني الباقيني على
نفس عدد األهوات ،على رئيس املؤمتر أن يعلن رمسياً أنه إذا أسفر االقرتاعان التاليان عن توييع األهوات
بالتساوي مرة أخرى ،فسو يوقف االقرتاع ملدة حيددها ام جيري اقرتاعني آخرين .وإذا ما أسفر االقرتاع النهائي
عق إتباع هذا اإلجراء عن توييع األهوات بالتساوي مرة أخرىا حيدد املرشح الفائز بطريق القرعة.

تعريف األصوات املعطاة
 -11مبوج الالئحة العامة للمنظمة ،ال تدخل يف حساب األغلبية املطلوبة سوى األهوات اإلجيابية أو السلبية على أنها
"أهوات معطاة" يف حساب األغلبية املطلوبة .وال يدخل االمتناع عن التصويت واألهوات امللغاة يف حساب األغلبية .وتطبق،
يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (4-أ) و(ب) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية
(أ )
(ب)

عشرة 4-

تعين عبارة "األهوات املعطاة" ألغراض الدستور وهذه الالئحة ،األهوات اإلجيابية والسلبية ،وال يدخل فيها
االمتناع عن التصويت أو األهوات امللغاة.
يعين تعبري "األهوات املعطاة" يف حالة إجراء انتخاب لشغل أكثر من منص انتخابي واحد يف آن واحد ،جمموع
األهوات اليت يدلي بها الناخبون جلميع املناه االنتخابية.

تعريف االمتناع عن التصويت
 -10ال يسجّل االمتناع عن التصويت إال بالنسبة إىل من يشريون بشكل حمدد إىل امتناعهم عن التصويت .أما بالنسبة إىل
االقرتاع السري ،فيُعترب إسقاط ورقة بيضاء أو ورقة دُوّنت عليها لفظة "امتناع" امتناعاً عن التصويت .وال يُعترب التخلف عن
التصويت امتناع ًا رمسياً.
-13

وتطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (4-ج) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنصّ على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (4-ج)
يسجل االمتناع عن التصويت على الوجه التالي:
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() 1
() 0
() 3
() 4

5

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 نداء باالسم ،يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يردون بلفظ "امتناع"؛
يف حالة االقرتاع السري ،يقتصر التسجيل على أورا االقرتاع اليت تودع يف هندو االقرتاع إما بيضاء وإما مؤشراً
عليها "امتناع".
يف حالة التصويت بالوسائل االلكرتونية ،يقتصر التسجيل على املمثلني الذين يبينون "االمتناع".

تعريف األصوات امللغاة
-14

يف حالة االقرتاع السري ،تُعترب ورقة ملغاة:
 أي ورقة حتمل أهواتاً لعدد من املرشحني يزيد على عدد الشواغر؛
 أي ورقة حتمل أهوات ًا ألشخاص أو مناه مل ترشّح ترشيحاً هحيحاً؛
 يف االنتخابات املتعددة ،أي ورقة حتمل أهوات ًا تقلّ عن عدد املناه الواج شغلها؛
 أي ورقة حتمل أي إشارة أو عالمة غري اليمة ألغراض التصويت.

 -12لكن طبقاً للبنود أعاله ،تُ عترب أي ورقة اقرتاع هاحلة عندما ال يكون هناك شك يف نيّة الناخ  .وتُطبّق ،يف هذا
الصدد ،املادة الثانية عشرة (4-د)( )4(-)1من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة(4-د)
()1
()0
()3
()4

أي ورقة اقرتاع حتمل أهواتاً لعدد من املرشحني يزيد على عدد الشواغر املطلوب شغلها ،أو حتمل هوتاً لفرد أو دولة أو
مكان مل يرشح ترشيح ًا هحيحاً تعترب ملغاة؛
أي ورقة اقرتاع حتمل أهواتاً لعدد من املرشحني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها ،عند إجراء انتخاب لشغل أكثر
من منص انتخابي واحد ،تعترب ملغاة أيضاً؛
ال جيوي أن حتمل ورقة االقرتاع أي إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصويت؛
طبقاً للبنود ( )1و( )0و( )3السابقة ،تعترب ورقة االقرتاع هحيحة عندما ال يكون هناك شك يف نية الناخ .

طريقة إجراء االقرتاع السري
تعيني حاسيب األهوات
-16

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12-ج)( )3(-)1من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (12-ج)
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( )1إلجراء اقرتاع سري ،يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اانني من حاسيب األهوات من بني املندوبني أو املمثلني أو مناوبيهم.
ويف حالة االقرتاع السري بصدد انتخاب ،يكون حاسبا األهوات من املندوبني أو املمثلني ومناوبيهم ممن ال تكون هلم
مصلحة مباشرة يف االنتخاب.
( )0يكون من واجبات حاسيب األهوات اإلشرا على إجراءات االقرتاع ،وعدّ أورا االقرتاع ،والفصل يف هالحية ورقة
االقرتاع يف حالة الشك ،واعتماد نتيجة كل اقرتاع.
( )3جيوي تعيني نفس حاسيب األهوات القرتاعات أو انتخابات متتالية.

أورا االقرتاع
-17

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12 -د) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (12-د)
يوقع املوظف املرخص له من بني موظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس على أورا االقرتاع باحلرو األوىل من امسه .ويكون املوظف
املختص باالنتخابات مسؤوالً عن ضمان تنفيذ هذا اإلجراء وتسلم ،يف كل اقرتاع ،ورقة اقرتاع بيضاء واحدة لكل وفد له حق
التصويت.

مقصورات التصويت
-18

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12-ها) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (12-ها)
عند إجراء اقرتاع سري ،تقام مقصورة أو أكثر لالقرتاع ،يتم اإلشرا عليها بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتاع.

استبدال أورا االقرتاع غري الصاحلة
-19

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12-و) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (12-و)
إذا أخل أي مندوب بصالحية ورقة االقرتاع املعطاة له ،جيوي له أن يطل  ،قبل مغادرة مقصورة االقرتاع ،ورقة اقرتاع بيضاء
جديدة ،يسلمها له املوظف املختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االقرتاع امللغاة ،وتبقى ورقة االقرتاع امللغاة يف حياية
املوظف املختص باالنتخاب.

حضور عملية ع ّد األهوات
-02

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12-ي) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (12-ي)
إذا غادر حاسبا األهوات القاعة اليت يوجد فيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعدّ األهوات ،ال جيوي إال للمرشحني
أو للمراقبني املعينني من قبلهم حضور عملية العد دون االشرتاك فيها.
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محاية سريّة االقرتاع
-01

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12-ح) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة(12-ح)
ال جيوي ألعضاء الوفود ،وال ألعضاء أمانة املؤمتر أو اجمللس املسؤولني عن اإلشرا على التصويت باالقرتاع السري ،أن
يبوحوا ألي شخص غري مسؤول بأي معلومات من شأنها أن ختل ،أو يشك يف أنها ختل ،بسرية االقرتاع.

حفظ أورا االقرتاع
-00

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة الثانية عشرة (12-ط) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (12-ط)
املدير العام مسؤول عن حفظ أورا االقرتاع يف مكان أمني ،إىل أن يشغل املرشحون املنتخبون مناهبهم ،أو ملدة االاة أشهر من
تاريخ االقرتاع ،أيهما أطول.

تأجيل االقرتاع يف االنتخابات
 -03جيااوي للمؤمتر تأجياال االقرتاع الثاناااي أو االقرتاعات الالحقاااة .وتطبااق ،فااي هاذا الصاادد ،املاااادة
الثانية عشرة (14-ب) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية عشرة (14-ب)
جيوي للرئيس ،يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األول ،تأجيل االقرتاعات األخرى مبوافقة املؤمتر
أو اجمللس.

إثارة نقاط النظام أثناء التصويت
 -04ال جيوي إيقا التصويت إالَّ إلاارة نقطة نظام تتعلق بالتصويت .وتطبق يف هذا الصدد املادة الثانية عشرة
الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة الثانية

12-

من

عشرة 12-

مبجرد بدء التصويت ،ال جيوي ألي مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت إال إلاارة نقطة نظام تتعلق بالتصويت.

الطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب (االقرتاع السري)
 -02حتدد املادة الثانية عشرة ( 16-د) و(ها) من الالئحة العامة للمنظمة إجراءات الطعن يف التصويت أو يف االنتخابات،
واحلد الزمين األقصى له ،وهي تنص على ما يلي:
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املادة الثانية

(د)
(ها)

عشرة 16-

جيوي الطعن يف التصويت باالقرتاع السري يف أي وقت يف مدى االاة أشهر من إجراء االقرتاع أو حلني تسلم املرشح
املنتخ منصبه أيهما أطول.
يف حالة الطعن يف تصويت أو انتخاب باالقرتاع السري ،يعمل املدير العام على إعادة فحص أورا االقرتاع ومجيع
السجالت ذات الصلة ،ويويع نتيجة الفحص ومعها الشكوى األهلية على مجيع الدول األعضاء يف املنظمة
أو اجمللس حس احلالة.

هيئة مكتب هيئة الدستور الغذائي
 -06طبقاً للمادة الثالثة 1-من الالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي ،سو يتعيّن على اهليئة يف دورتها اخلامسة
والثالاني انتخاب رئيس واالاة نواب للرئيس يشغلون مناهبهم اعتباراً من نهاية الدورة اخلامسة والثالاني وحتى نهاية الدورة
العادية املقبلة للهيئة.
الرئيس
 -07إنّ الرئيس احلالي السيد ( Sanjay Daveاهلند) مؤهل النتخابه جمدداً كرئيس للهيئة على اعتبار أنه انتُخ يف
الدورة الرابعة والثالاني ويكون قد أمضى فرتة مدتها سنة واحدة مع نهاية واليته األوىل.
نواب الرئيس
 -08إنّ نواب الرئيس احلاليني السيد ( Samuel Godefroyكندا) والسيدة ( Awilo Ochieng-Pernetسويسرا) والسيد
( Samuel Sefa-Dedehغانا) مؤهلون النتخابهم جمدداً كنواب للرئيس على اعتبار أنهم انتخبوا مجيعاً يف الدورة الرابعة
والثالاني و يكونون قد أمضوا فرتة مدتها سنة واحدة مع نهاية واليتهم األوىل.
-09

وتنص املادة الثالثة 1-من الالئحة الداخلية للهيئة على ما يلي:
املادة الثالثة 1-

تنتخ اهليئة رئيساً واالاة نواب للرئيس من بني ممثلي أعضاء اهليئة ومناوبيهم ومستشاريهم (الذين سيشار إليهم فيما يلي
باسم "املندوبني") ،على أساس أن من املفهوم أن املندوب ال جيوي انتخابه بغري موافقة رئيس وفده .وينتخ الرئيس ونوابه
يف كل دورة ويشغلون مناهبهم اعتباراً من نهاية الدورة اليت انتخبوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية .وال جيوي أن
يبقى الرئيس ونوابه يف مناهبهم إال إذا ظلوا حيظون بتأييد عضو اهليئة الذين كانوا مندوبني عنه وقت االنتخاب .ويعلن
املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عن خلو منص متى أخطره عضو اهليئة بأن هذا التأييد قد
توقف .وجيوي إعادة انتخاب الرئيس ونوابه ،مدتني على أال تتجاوي مدة خدمتهم السنتني ،يف نهاية الفرتة الثانية لشغلهم
مناهبهم.
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 -32وتنصّ املادة اخلامسة 1-من الالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي كذلك على أن اللجنة التنفيذية ال جيوي أن تضم
أكثر من مندوب واحد من أي بلد من البلدان.
هيئة مكتب هيئة الدستور الغذائي وأعضاء اللجنة التنفيذية
-31

يبيَّن املرفق األول هيئة مكت اهليئة وأعضاء اللجنة التنفيذية منذ عام  1963وحتى اليوم.

أعضاء هيئة الدستور الغذائي
 -30يتضمن املرفق الثاني قائمة باألعضاء يف هيئة الدستور الغذائي عند انعقاد الدورة .وستويّع قائمة حمدّاة باألعضاء يف
اهليئة يف سيا الدورة كوايقة اجتماعات يف حال ورود أية إشعارات إضافية من األعضاء.
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املرفق األول
رؤساء هيئة الدستور الغذائي ونوابهم واألعضاء اآلخرون يف اللجنة التنفيذية
الدورة

الرئيس

األوىل

J.L. Harvey

)(1963

(الواليات املتحدة
االمريكية)

الثانية

J.L. Harvey

)(1964

(الواليات املتحدة
األمريكية)

الثالثة

M.J.L Dols

)(1965

الرابعة
)(1966

اخلامسة
)(1968

السادسة
)(1969

السابعة
)(1970

(هولندا)

M.J.L Dols

(هولندا)

J.H.V. Davies

(اململكة املتحدة)
J.H.V. Davies

(اململكة املتحدة)
G. Weill

(فرنسا)

نواب الرئيس

األعضاء املنتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف

( M.J.L. Dolsهولندا)
( H. Doyleنيوييلندا)
( Z. Zaczkiewiczبولندا)
( M.J.L. Dolsهولندا)
( H. Doyleنيوييلندا)
( Z. Zaczkiewiczبولندا)
( H.V. Dempseyكندا)
( G. Weillفرنسا)

األرجنتني ،أسرتاليا ،كندا ،اهلند ،السنغال،
اململكة املتحدة

( J.H.V. Daviesاململكة
املتحدة)
( H.V. Dempseyكندا)
( G. Weillفرنسا)
( J.H.V. Daviesاململكة املتحدة)
( I.H. Smithأسرتاليا)
( E. Mortensenالدامنرك)
( O. Höglسويسرا)
( I.H. Smithأسرتاليا)
( E. Mortensenالدامنرك)
( O. Höglسويسرا)
( N.A. de Heerغانا)
( A. Mikloviczهنغاريا)
G.R. Grange

الثامنة
)(1971

G. Weill

(فرنسا)

5

غانا ،اهلند ،بولندا ،الواليات املتحدة األمريكية،
كوبا ،أسرتاليا

غانا ،اليابان ،بولندا ،األرجنتني،
الواليات املتحدة األمريكية ،نيوييلندا

تونس ،اليابان ،مجهورية أملانيا االحتادية،
األرجنتني ،كندا ،أسرتاليا

(الواليات املتحدة األمريكية)
( N.A. de Heerغانا)
( A. Mikloviczهنغاريا)
G.R. Grange

(الواليات املتحدة األمريكية)

 5يشري رقم الدورة والتواريخ املبيّنة يف اجلدول إىل الدورة اليت مت فيها انتخاب أعضاء هيئة مكت اهليئة .وفيماا عادا الادورة األوىل ،يشاغل األعضااء يف هيئاة
املكت منصبهم من نهاية الدورة اليت انتخبوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية .ويشغل األعضاء املنتخبون على أسااس التمثيال اجلغارايف مناهابهم مان
نهاية الدورة اليت انتخبوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية ما بعد التالية.
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الدورة

الرئيس

نواب الرئيس

األعضاء املنتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف

التاسعة

A. Miklovicz

( D.G. Chapmanكندا)
( E. Mattheyسويسرا)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( E. Mattheyسويسرا)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( T. N'Doyeالسنغال)
( T. N'Doyeالسنغال)

تونس ،تايلند ،مجهورية أملانيا االحتادية،
الرباييل ،الواليات املتحدة األمريكية ،أسرتاليا

)(1972

العاشرة
)(1974

احلادية عشرة
)(1976

الثانية عشرة
)(1978

الثالثة عشرة
)(1979

الرابعة عشرة
)(1981

اخلامسة عشرة
)(1983

السادسة عشرة
)(1985

السابعة عشرة
)(1987

الثامنة عشرة
)(1989

التاسعة عشرة
)(1991

(هنغاريا)

D.G. Chapman

(كندا)

E. Matthey

(سويسرا)

D. Eckert

E. Matthey

D. Eckert

(سويسرا)

D. Eckert

(مجهورية أملانيا
االحتادية)
D. Eckert

(مجهورية أملانيا
االحتادية)
E.F. Kimbrell

(الواليات املتحدة
األمريكية)
E.F. Kimbrell

(الواليات املتحدة
األمريكية)
E.R. Mendéz

(املكسيك)

E.R. Mendéz

(املكسيك)

F.G. Winarno

(إندونيسيا)

(مجهورية أملانيا االحتادية)
( W.C.K. Hammerاسرتاليا)
(مجهورية أملانيا االحتادية)
( D.A. Akohنيجرييا)
( S. Al Shakirالعرا )
( D.A. Akohنيجرييا)
E.F. Kimbrell

(الواليات املتحدة األمريكية)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( A.A.M. Hasanالعرا )
( A.H. Ibrahimالسودان)

كينيا ،تايلند ،تشيكوسلوفاكيا ،الرباييل ،الواليات
املتحدة األمريكية ،نيوييلندا

كينيا ،مجهورية كوريا ،االحتاد السوفيييت،
األرجنتني ،كندا ،نيوييلندا

E.F. Kimbrell

(الواليات املتحدة األمريكية)
( A. Brinknerالدامنرك)
( A.A.M. Hasanالعرا )
( E.R. Mendézاملكسيك)
( A. Brinknerالدامنرك)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( L. Twum-Dansoغانا)
( J.K. Misoiكينيا)
( N. Tapeكندا)
( F.G. Winarnoإندونيسيا)
( C. Kaneالسنغال)
( N. Tapeكندا)
( F.G. Winarnoإندونيسيا)
L. Crawford

(الواليات املتحدة األمريكية)

( Pakdee Pothisiriتايلند)
( J. Raceالنرويج)

الكامريون ،مجهورية كوريا ،االحتاد السوفيييت،
األرجنتني ،كندا ،أسرتاليا

الكامريون ،تايلند ،هولندا ،كوبا ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أسرتاليا

تونس ،ماليزيا ،هولندا ،كوبا ،كندا ،نيوييلندا
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الدورة

الرئيس

العشرون

F.G. Winarno

)(1993

احلادية والعشرون
)(1995

الثانية والعشرون
)(1997

الثالثة والعشرون
)(1999

الرابعة والعشرون
)(2001

السادسة والعشرون
)(2003

السابعة والعشرون
)(2004

6

7
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(إندونيسيا)

Pakdee Pothisiri

(تايلند)

Pakdee Pothisiri

(تايلند)

T. Billy

(الواليات املتحدة
األمريكية)

T. Billy

(الواليات املتحدة
األمريكية)
S. Slorach

(السويد)

S. Slorach

(السويد)

نواب الرئيس

( D. Gascoineأسرتاليا)
( Pakdee Pothisiriتايلند)
( J. Raceالنرويج)
( J.A. Abalakaنيجرييا)
( D. Gascoineأسرتاليا)
( S. Van Hoogstratenهولندا)

( T. Billyالواليات املتحدة
األمريكية)
( M.-E. Chacónكوستاريكا)
( S. Van Hoogstratenهولندا)
( G. Ríosشيلي)
( S. Slorachالسويد)
( D. Nhariيمبابوي)
( G. Ríosشيلي)
( S. Slorachالسويد)
( D. Nhariيمبابوي)

( C.J.S. Moshaتنزانيا)
( H. Yoshikuraاليابان)
( P. Mayersكندا)
( C.J.S. Moshaتنزانيا)
( H. Yoshikuraاليابان)
( P. Mayersكندا)

األعضاء املنتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف

تونس ،ماليزيا ،فرنسا ،الرباييل ،الواليات
املتحدة األمريكية ،نيوييلندا
كندا

6

تنزانيا ،الفلبني ،فرنسا ،الرباييل ،اململكة العربية
7
السعودية ،كندا ،أسرتاليا

الكامريون ،الفلبني ،املكسيك ،بلجيكا ،مصر،
الواليات املتحدة األمريكية ،أسرتاليا

عيّنااات كنااادا خاااالل الااادورة الثانياااة والعشااارين للهيئاااة لشاااغل الوالياااة غاااري املنتهياااة للوالياااات املتحااادة األمريكياااة كماااا نصااات علياااه املاااادة
(املادة اخلامسة 1-حالياً) من الالئحة الداخلية للهيئة بشأن التمثيل اجلغرايف يف اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي.
قامت اهليئة ،يف دورتها الثالثة والعشرين ( ،)1999بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لتشمل عضواً منتخباً عن إقليم الشر األدنى.

الثالثاااة1-
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الدورة

الرئيس

الثامنة والعشرون
()0222

C.J.S. Mosha

K. Hulebak

التاسعة والعشرون
()0226

C.J.S. Mosha

K. Hulebak

الثالاون
()0227

C.J.S. Mosha

K. Hulebak

احلادية والثالاون
()0228

k Hulebak

الثانية والثالاون
()0229

k Hulebak

(تنزانيا)

(تنزانيا)

(تنزانيا)

(الواليات املتحدة
األمريكية)
(الواليات املتحدة
األمريكية)

نواب الرئيس
(الواليات املتحدة األمريكية)
( N. M. Othmanماليزيا)
( W. van Eckهولندا)

(الواليات املتحدة األمريكية)
( N. M. Othmanماليزيا)
( W. van Eckهولندا)
( S. Daveاهلند)
( B. Manyindoأوغندا)
( K. Østergaardالدامنارك)
( S. Daveاهلند)
( B. Manyindoأوغندا)
( K. Østergaardالدامنرك)

الثالثة والثالاون
()0212

(الواليات املتحدة
األمريكية)

k. Hulebak

الرابعة والثالاون
()0211

S.Dave

(S.Godefroyكندا)،

8

الكامريون ،اهلند ،املكسيك
بلجيكا ،مصر ،كندا ،نيوييلندا

املغااارب ،اجلمهورية
الكورياااة ،سويسارا،
األرجنتاااني ،األردن،
ساموا

(الواليات املتحدة األمريكية)
( N. M. Othmanماليزيا)
( W. van Eckهولندا)

( S. Daveاهلند)
( B. Manyindoأوغندا)
( K. Østergaardالدامنرك)

(اهلند)

األعضاء املنتخبون على
أساس التمثيل اجلغرايف

املنسقون

8

A.

Ochieng-

(Pernetسويسرا)،
(Dedehغانا)

S.Sefa-

مالاااي ،اليابان،
اململكة املتحدة ،األرجنتني،
األردن ،كندا ،نيوييلندا

مالاااي ،اليابان ،اسرتاليا،
اململكة املتحادة ،ألرجنتني،
األردن ،الواليات املتحدة
األمريكية

كينيا ،الصني ،أسرتاليا،
فرنسا ،جامايكا ،تونس،
الواليات املتحدة األمريكية

قامت اهليئة ،يف دورتها الثامنة والعشرين ( ،)0222بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لتشمل املنسقني.

إندونيسيا،
غانا،
سويسارا ،املكسيك،
تونس ،تونغا

غانااا ،إندونيسيا،
بولناادا ،املكسيك،
تونس ،تونغا

الكامريون ،اليابان،
بولندا ،كوستاريكا،
لبنان ،بابوا غينيا
اجلديدة
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املرفق الثاني
البلدان األعضاء يف هيئة الدستور الغذائي
أفريقيا ( 48عضوا)

- 31

املغرب

 - 29مجهورية كوريا

-1

أنغوال

- 30

مويامبيق

-0

بنن

- 33

ناميبيا

 - 62مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية

-3

بوتسوانا

- 34

النيجر

 - 61ماليزيا

-4

بوركينا فاهو

- 32

نيجرييا

-2

بوروندي

- 36

رواندا

-6

الكامريون

 - 37ساوتومي وبرنسييب

-7

الرأس األخضر

- 38

السنغال

-8

مجهورية أفريقيا الوسطى

- 39

سيشيل

-9

تشاد

- 42

سرياليون

 - 12جزر القمر

 - 41الصومال

 - 11مجهورية الكونغو

 - 40جنوب أفريقيا

 - 10كوت ديفوار

 - 43سواييلند

 - 13مجهورية الكونغو
الدميقراطية

 - 44مجهورية تنزانيا االحتادية
 - 42توغو

 - 14جيبوتي

- 46

 - 12غينيا االستوائية

أوغندا

- 47

 - 16اريرتيا

يامبيا

- 48

يمبابوي

- 17

إايوبيا

- 18

غابون

- 19

غامبيا

آسيا ( 23عضوا)

 - 60جزر املالديف
 - 63منغوليا
 - 64ميامنار
 - 62نيبال
 - 66باكستان
 - 67الفلبني
 - 68سنغافورة
 - 69سرى النكا
 - 72تايلند
 - 71فيتنام
أوروبـــا ( 01عضوا)
- 70

ألبانيا

- 73

أرمينيا

- 74

النمسا

 - 72أذربيجان

- 02

غانا

 - 49أفغانستان

- 76

- 01

غينيا

 - 22بنغالديش

 - 77بلجيكا

بيالروس

- 00

غينيا  -بيساو

 - 21بوتان

- 78

البوسنة واهلرسك

- 03

كينيا

 - 20بروني دار السالم

- 79

بلغاريا

- 04

ليسوتو

 - 23كمبوديا

- 82

كرواتيا

- 02

ليربيا

 - 24الصني

- 81

قربص

- 06

مدغشقر

- 07

مالوي

 - 22مجهورية كوريا الدميقراطية
الشعبية

- 80

اجلمهورية التشيكية

- 08

مالي

- 09

موريتانيا

- 32

موريشيوس

 - 26اهلند
 - 27اندونيسيا
 - 28اليابان

 - 83الدامنرك
 - 84إستونيا
 - 82االحتاد األوربي
(منظمة عضو)
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 - 86فنلندا
 - 87فرنسا
 - 88جورجيا
 - 89أملانيا
 - 92اليونان
 - 91هنغاريا
 - 90أيسلندا
 - 93أيرلندا
 - 94إسرائيل
 - 92ايطاليا
 - 96كاياخستان
 - 97قريغيزستان
 - 98التفيا
 - 99ليتوانيا
- 122لكسمربغ
- 121مالطة
 - 120مجهورية مولدوفا
 - 123اجلبل األسود
 - 124هولندا
 - 122النرويج
 - 126بولندا
 - 127الربتغال
 - 128رومانيا
 - 129االحتاد الروسي
 - 112هربيا
 - 111سلوفاكيا
 - 110سلوفينيا
 - 113أسبانيا
 - 114السويد
 - 112سويسرا
 - 116طاجيكستان
 - 117مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة
 - 118تركيا
 - 119أوكرانيا
 - 102اململكة املتحدة
 - 101أويبكستان
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
( 33عضوا)
 - 100أنتيغوا وباربودا
 - 103األرجنتني
- 104جزر البهاما

15

102
106
107
108
109
132
131
130
133
134
132
136
137
138
139
142
141
140
143
144
142
146
147
148
149
122
121
120
123
124

-

بربادوس
بليز
بوليفيا
الرباييل
شيلي
كولومبيا
كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
اجلمهورية الدومينيكية
إكوادور
السلفادور
غرينادا
غواتيماال
غيانا
هاييت
هندوراس
جامايكا
املكسيك
نيكاراغوا
بنما
باراغواي
بريو
سانت كيتس ونفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وغرينادين
سورينام
ترينيداد وتوباغو
أوروغواي
فنزويال

الشرق األدنى ( 17عضوا)
 - 122اجلزائر
 - 126البحرين
 - 127مصر
 - 128مجهورية إيران
اإلسالمية
 - 129العرا
 - 162األردن
 - 161الكويت
 - 160لبنان
 - 163ليبيا
 - 164سلطنة عمان
 - 162قطر
 - 166اململكة العربية السعودية
 - 167السودان
 - 168اجلمهورية العربية
السورية

- 169
- 172
- 171

تونس
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

أمريكا الشمالية (عضوان)
 - 170كندا
 - 173الواليات املتحدة
األمريكية
جنوب غرب احمليط اهلادي
( 12عضوا)
 - 174اسرتاليا
 - 172جزر كوك
 - 176فيجي
 - 177كرييباتى
 - 178واليات ميكرونيزيا
املوحدة
 - 179ناورو
 - 182نيوييلندا
 - 181بابوا غينيا اجلديدة
 - 180ساموا
 - 183جزر سليمان
 - 184تونغا
 - 182فانو

