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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112

انتخاب الرئيس ونوابه واألعضاء املنتخبني على أساس التوزيع اجلغرايف
وتعيني املنسقني وأشكال أخرى من التصويت مذكرة تفسريية عن اإلجراءات والتصويت
مقدمة
تشكل املالحظات التالية بشأن هذا املضووضو دليالً تفسريياً ،وينبغي اإلشارة إىل الالئحة الداخلية هليئة الدستضور
-1
الغذائي (اهليئة) والالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة ،كما ترد يف اجلزء األول من النصضوص األساسية للمنظمة
(طبعة عام  .)3112وميكن االطال على الالئحة الداخلية للهيئة يف دليل إجراءات هيئة الدستضور الغذائي.
1

حقوق التصويت لألعضاء يف اهليئة
يتمتع كل عضضو بصضوت واحد ويكضون األعضاء يف اهليئة الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة أو يف منظمة الصحة
-3
العاملية اليت أخطرت املدير العام ألي من املنظمتني برغبتها يف أن تكضون أعضاء يف اهليئة.
2

1

متاحة على العنضوان اإللكرتوني:

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

 2تنص املادة الثانية 2-من الالئحة الداخلية للهيئة على ما يلي " :للمنظمة العضضو أن تتمتع يف املسائل اليت تقع ومن نطاا اختصاهاها ،أانااء أي اجتماا
تعقده اهليئة أو أي من أجهزتها الفرعية اليت حيق هلا املشاركة فيه عمالً بالفقرة  ، 3بعدد مان األهاضوات يعاادل عادد الادول األعضااء فيهاا الايت حياق هلاا
التصضويت يف االجتما واحلاورة ساعة التصضويت .ويف حال مارست املنظمة العضضو حقها يف التصضويت ،ال متارس الدول األعضاء فيها حقضوقها يف ذلك وبالعكس".
وتنص املادة الثانية 4-من الالئحة الداخلية على أنه "ال حيق انتخاب املنظمات األعضاء أو تعيينهاا أو تضوليهاا أي منصا يف اهليئاة أو يف أي جهااي فرعاي.
وال تشارك املنظمة العضضو يف التصضويت ألي منص انتخابي يف اهليئة وأجهزتها الفرعية".
MN679REV.1/A
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واملادتان ذاتا الصلة يف الالئحة الداخلية للهيئة هما على النحضو التالي:
املادة 1- 8

يتمتع كل عضضو يف اهليئة بصضوت واحد ،مع مراعاة أحكام الفقرة  2من هذه املادة .وال يتمتع املناوب أو املستشار حبق
التصضويت إال عندما حيل حمل املمثل.
املادة

3-1

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

النصاب القانوني للتصويت
تشكل أغلبية األعضاء يف اهليئة احلاورين يف الدورة النصاب القانضوني إلجراء االنتخابات يف اهليئة ،شريطة أال تق ّل
-4
األغلبية عن  31يف املائة من جممضو األعضاء يف اهليئة وال تقل عن  32عضضواً.
-2

واملادة ذات الصلة من الالئحة الداخلية للهيئة هي على النحضو اآلتي:
املادة 7- 6

تشكل أغلبية أعضاء اهليئة نصاباً قانضونياً ألغراض التقدم بتضوهيات لتعديل النظام األساسي للهيئة والعتماد تعديالت
أو إوافات لالئحة الداخلية احلالية مبضوج املادة اخلامسة عشرة 1-وجلميع األغراض األخرى ،يتألف النصاب القانضوني من
أغلبية أعضاء اهليئة احلاورين للدورة ،شريطة أال تقل هذه األغلبية عن  31يف املائة من مجيع أعضاء اهليئة ،وال تقل عن
 32عضضواً .وباإلوافة إىل ذلك ،جي أن يشمل النصاب القانضوني للهيئة ،يف حالة تعديل أو اعتماد معيار مقرتح إلقليم معيّن
أو جملمضوعة بلدان حمددة ،الث األعضاء الذين ينتمضون إىل اإلقليم املعين أو جممضوعة البلدان املعنية.

إجراءات الرتشيح
مل تنص الالئحة الداخلية هليئة الدستضور الغذائي على أية إجراءات ريمية لتسمية املرشحني لشغل أي منص من
-6
املناه يف اهليئة .ومبضوج املادة الثامنة 7-من الالئحة الداخلية للهيئة ،تسري أحكام املادة  13من الالئحة العامة ملنظمة
األغذية والزراعة مع مراعاة مقتضى احلال .لكن عمالً باملادة  2-13من الالئحة العامة للمنظمة ،حيدد اجلهاي الذي يقضوم
بالتعيني إجراءات الرتشيح .وكانت اهليئة قد وافقت على عدم تضوييع 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.
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أنواع التصويت الختاذ قرار (خبالف عملية انتخاب)
-7

تنص الالئحة العامة للمنظمة على االاة أنضو من التصضويت :التصضويت برفع األيدي أو نداء باالسم أو باالقرتا السري.

ووفقا للمادة الثامنة 4-من الالئحة الداخلية للهيئة ،جيضوي ألي عضضو يف اهليئة أن يطل
-8
األيماء ،ويف هذه احلالة يسجل التصضويت الذي أدىل به كل عضضو.
-9

إجراء التصضويت بنداء

وجيرى التصضويت نداءً باالسم مبضوج أحكام املادة  7-13من الالئحة العامة للمنظمة.
املادة
(أ) مااع مراعاااة أحكااام الفقاارة  11ماان هااذه املااادة ،جياارى التصااضويت نااداء باالساام بناااء علااى طل ا مناادوب
7-13

أو ممثل ،أو عندما تلزم أغلبية الثلثني مبضوج الدستضور أو هذه الالئحاة .وجيارى التصاضويت ناداء باالسام بناداء
أيماء مجيع الدول األعضاء اليت هلا حق التصضويت حس الرتتي األجبدي اإلنكليزي .وحيدد الرئيس اسم أول
دولة ينادي عليها عن طريق القرعة .وجيي مندوب أو ممثل كل دولة عضضو باا "نعام" أو "ال" أو "امتناا " .ويف
نهاية أي تصضويت نداء باالسم ،ينادي من جدياد علاى اسام الدولاة العضاضو الايت مل جيا منادوبها أو ممثلاها.
ويسجل هضوت كل دولة عضضو مشرتكة يف أي تصضويت بالنداء باالسم يف مضبطة اجللسة.

 -11وميكن أن جيري التصضويت على قرار أيضا باالقرتا السري إذا قررت اهليئة ذلك (املادة الثامنة –  2من الالئحة
الداخلية للهيئة ،انظر أدناه)
االنتخاب بالتوافق العام يف اآلراء أو باالقرتاع السرّي
 -11تنص الالئحة الداخلية للهيئة على أن جتري االنتخابات باالقرتا السرّي إال يف حال مل يتجاوي عدد املرشحني عدد
املناه الشاغرة .وللهيئة أن تقرر يف هذه احلالة إجراء االنتخابات بتضوافق عام واوح يف اآلراء.
-13

واملادة ذات الصلة يف الالئحة الداخلية للهيئة هي على النحضو اآلتي:
املادة الثامنة – 2

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

االنتخابات لشغل منصب انتخابي واحد
 -12جتري االنتخابات لتعيني رئيس اهليئة مبضوج
على ما يلي:

أحكام املادة

11-13

من الالئحة العامة للمنظمة اليت تنص

املادة 11- 13

يف أي انتخاب لشغل منص انتخابي واحد ،عدا منص املدير العام ،إذا أخفق مرشح يف احلصضول على أغلبية األهضوات
املعطاة يف أول اقرتا  ،جتري اقرتاعات متتالية يف املضوعد أو املضواعيد اليت حيددها املؤمتر أو اجمللس إىل أن حيصل مرشح على
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األغلبية املطلضوبة ،شريطة استبعاد املرشح الذي حصل على أقلّ عدد من األهضوات يف كلّ عملية اقرتا يف حال االنتخاب لشغل
منص انتخابي واحد يكضون فيه أكثر من مرشحَني اانني.

االنتخابات لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد
 -14تطبق املادة  13-13من الالئحة العامة للمنظمة بالنسبة إىل انتخاب نضواب رئيس اهليئة الثالاة ،يف ما عدا األحكام
اخلاهة بالنصاب القانضوني اليت ترد يف الالئحة الداخلية للهيئة كما يظهر يف الفقرة  4أعاله .ويف ما يلي املادة ذات الصلة من
الالئحة العامة:
املادة

13- 13

3

يف أي انتخاب لشغل أكثر من منص انتخابي يف آن واحد ،يطبق ما يلي:
(أ )

( )1يتشكل النصاب يف املؤمتر من غالبية الدول األعضاء يف املنظمة ويف اجمللس من الثي أعضائه )3( .وتشكل
األغلبية املطلضوبة من أكثر من نصف عدد أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذين يدلضون بأهضوات هحيحة.

(ب)

يدلي كل ناخ  ،ما مل ميتنع كلية عن التصضويت ،بصضوت واحد لكل منص انتخابي يراد شغله ،مع إعطاء كل
هضوت ملرشح خمتلف وأي ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط تعترب ملغاة.

(ج)

يعلن انتخاب املرشحني الذين حيصلضون على أكثر عدد من األهضوات مبا يساوي عدد املناه االنتخابية اليت يراد
شغلها شرط أن يكضونضوا قد حصلضوا على األغلبية الاليمة احملددة يف الفقرة الفرعية (أ) ( )3السالفة.

(د)

إذا مل يسفر االقرتا األول إال عن شغل بعض املناه االنتخابية ،جيري اقرتا اان ،بنفس شروط االقرتا األول،
لشغل املناه الباقية .يتّبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناه االنتخابية.

(ها)

إذا مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شغل منص واحد أو أكثر من املناه االنتخابية بسب حصضول
مرشحني اانني أو أكثر على عدد متساو من األهضوات جيرى اقرتا منفصل بني هؤالء املرشحني لتحديد من ينتخ
منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية (ج) السالفة .ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.

(و)

إذا مل حيصل أي من املرشحني يف أي اقرتا على األغلبية املطلضوبة ،يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من
األهضوات يف ذلك االقرتا .

تعريف األصوات املعطاة
 -12مبضوج الالئحة العامة للمنظمة ،ال تدخل يف حساب األغلبية املطلضوبة سضوى األهضوات اإلجيابية أو السلبية على أنها
"أهضوات معطاة" يف حساب األغلبية املطلضوبة .وال يدخل االمتنا عن التصضويت واألهضوات امللغاة يف حساب األغلبية .وتطبق،
يف هذا الصدد ،املادة ( 4-13أ) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:

 3بالصيغة اليت عدّهلا قرار املؤمتر  3112/9املعتمد يف  12يضونيضو/حزيران .3112
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املادة 4-13

(أ )

5

4

تعين عبارة "األهضوات املعطاة" ألغراض الدستضور وهذه الالئحة ،األهضوات اإلجيابية والسلبية ،وال يدخل فيها
االمتنا عن التصضويت أو األهضوات امللغاة.

تعريف االمتناع عن التصويت
 -16ال يسجّل االمتنا عن التصضويت إال بالنسبة إىل من يشريون بشكل حمدد إىل امتناعهم عن التصضويت .أما بالنسبة إىل
االقرتا السري ،فيُعترب إسقاط ورقة بيضاء أو ورقة دُوّنت عليها لفظة "امتنا " امتناعاً عن التصضويت .وال يُعترب التخلف عن
التصضويت امتناع ًا ريمياً.
-17

وتطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (4-13ج) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنصّ على ما يلي:
املادة (4- 13ج)
يسجل االمتنا عن التصضويت على الضوجه التالي:
( )1يف حالة التصضويت برفع األيدي ،يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يرفعضون أيديهم رداً على استفسار
الرئيس عن حاالت االمتنا عن التصضويت؛
( )3يف حالة التصضويت نداء باالسم ،يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يردون بلفظ "امتنا "؛
( )2يف حالة االقرتا السري ،يقتصر التسجيل على أورا االقرتا اليت تضود يف هندو االقرتا إما بيضاء وإما مؤشراً
عليها "امتنا "؛
( )4يف حالة التصضويت بالضوسائل اإللكرتونية ،يقتصر التسجيل على املندوبني واملمثلني الذين يبينضون "االمتنا ".

تعريف األصوات امللغاة
-18

يف حالة االقرتا السري ،تُعترب ورقة ملغاة:
 أي ورقة حتمل أهضواتاً لعدد من املرشحني يزيد على عدد الشضواغر؛
 أي ورقة حتمل أهضوات ًا ألشخاص أو مناه مل ترشّح ترشيحاً هحيحاً؛
 يف االنتخابات املتعددة ،أي ورقة حتمل أهضوات ًا تقلّ عن عدد املناه الضواج شغلها؛
 أي ورقة حتمل أي إشارة أو عالمة غري اليمة ألغراض التصضويت.

 -19لكن طبقاً للبنضود أعاله ،تُعترب أي ورقة اقرتا هاحلة إذا كانت نيّة الناخ واوحة .وتُطبّق ،يف هذا الصدد ،املادة
(4- 13د) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:

 4بالصيغة اليت عدّهلا قرار املؤمتر  3112/9املعتمد يف  12يضونيضو/حزيران .3112
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املادة (4-13د)
()1
()3
()2
()4

أي ورقة اقرتا حتمل أهضواتاً لعدد من املرشحني يزيد على عدد الشضواغر املطلضوب شغلها ،أو حتمل هضوتاً لفرد أو دولة أو
مكان مل يرشح ترشيح ًا هحيحاً تعترب ملغاة؛
أي ورقة اقرتا حتمل أهضواتاً لعدد من املرشحني يقل عن عدد الشضواغر املطلضوب شغلها ،عند إجراء انتخاب لشغل أكثر
من منص انتخابي واحد ،تعترب ملغاة أيضاً؛
ال جيضوي أن حتمل ورقة االقرتا أي إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصضويت؛
طبقاً للبنضود ( )1و( )3و( )2السابقة ،تعترب ورقة االقرتا هحيحة عندما ال يكضون هناك شك يف نية الناخ .

طريقة إجراء االقرتاع السري
تعيني حاسيب األهضوات
-31

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11- 13ج) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (11- 13ج)
( )1إلجراء اقرتا سري ،يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اانني من حاسيب األهضوات من بني املندوبني أو املمثلني أو مناوبيهم.
ويف حالة االقرتا السري بصدد انتخاب ،يكضون حاسبا األهضوات من املندوبني أو املمثلني ومناوبيهم ممن ال تكضون هلم
مصلحة مباشرة يف االنتخاب.
( )3يكضون من واجبات حاسيب األهضوات اإلشراف على إجراءات االقرتا  ،وعدّ أورا االقرتا  ،والفصل يف هالحية ورقة
االقرتا يف حالة الشك ،واعتماد نتيجة كل اقرتا .
( )2جيضوي تعيني نفس حاسيب األهضوات القرتاعات أو انتخابات متتالية.

أورا االقرتا
-31

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11-13د) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (11-13د)
يضوقع املضوظف املرخص له من بني مضوظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس على أورا االقرتا باحلروف األوىل من ايمه .ويكضون املضوظف
املختص باالنتخابات مسؤوالً عن ومان تنفيذ هذا اإلجراء وتسلم ،يف كل اقرتا  ،ورقة اقرتا بيضاء واحدة لكل وفد له حق
التصضويت.

مقصضورات التصضويت
-33

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11-13ها) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (11- 13ها)
عند إجراء اقرتا سري ،تقام مقصضورة أو أكثر لالقرتا  ،يتم اإلشراف عليها بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتا .
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استبدال أورا االقرتا غري الصاحلة
-32

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11-13و) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (11-13و)
إذا أخل أي مندوب بصالحية ورقة االقرتا املعطاة له ،جيضوي له أن يطل  ،قبل مغادرة مقصضورة االقرتا  ،ورقة اقرتا بيضاء
جديدة ،يسلمها له املضوظف املختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االقرتا امللغاة ،وتبقى ورقة االقرتا امللغاة يف حياية
املضوظف املختص باالنتخاب.

حضضور عملية ع ّد األهضوات
-34

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11-13ي) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (11- 13ي)
إذا غادر حاسبا األهضوات القاعة اليت يضوجد فيها املندوبضون أو املمثلضون ليقضوما بعدّ األهضوات ،ال جيضوي إال للمرشحني
أو للمراقبني املعينني من قبلهم حضضور عملية العد دون االشرتاك فيها.

محاية سريّة االقرتا
-32

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11-13ح) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (11-13ح)
ال جيضوي ألعضاء الضوفضود ،وال ألعضاء أمانة املؤمتر أو اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على التصضويت باالقرتا السري ،أن
يبضوحضوا ألي شخص غري مسؤول بأي معلضومات من شأنها أن ختل ،أو يشك يف أنها ختل ،بسرية االقرتا .

حفظ أورا االقرتا
-36

تطبق ،يف هذا الصدد ،املادة (11-13ط) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:

املادة (11- 13ط)
املدير العام مسؤول عن حفظ أورا االقرتا يف مكان أمني ،إىل أن يشغل املرشحضون املنتخبضون مناهبهم ،أو ملدة االاة أشهر من
تاريخ االقرتا  ،أيهما أطضول.

تأجيل االقرتا يف االنتخابات
 -37جيااضوي للمؤمتر تأجياال االقرتا الثاناااي أو االقرتاعات الالحقاااة .وتطبااق ،فااي هاذا الصاادد ،املاااادة
(14-13ب) من الالئحة العامة للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة (14-13ب)
جيضوي للرئيس ،يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتا األول ،تأجيل االقرتاعات األخرى مبضوافقة املؤمتر
أو اجمللس.
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إثارة نقاط النظام أثناء التصويت
 -38ال جيضوي إيقاف التصضويت إالَّ إلاارة نقطة نظام تتعلق بالتصضويت .وتطبق يف هذا الصدد املادة  12-13من الالئحة العامة
للمنظمة ،وهي تنص على ما يلي:
املادة

12-13

مبجرد بدء التصضويت ،ال جيضوي ألي مندوب أو ممثل أن يقطع التصضويت إال إلاارة نقطة نظام تتعلق بالتصضويت.

الطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب
 -39حتدد املادة  16-13من الالئحة العامة للمنظمة إجراءات الطعن يف التصضويت أو االنتخاب ،واحلد الزمين األقصى له،
وهي تنص على ما يلي:
املادة 16- 13

(أ )

ألي مندوب أو ممثل أن يطعن يف نتيجة التصضويت أو االنتخاب.

(ب)

إذا طعن يف نتيجة تصضويت مت برفع األيدي أو نداء باالسم ،فعلى الرئيس أن يسر بإجراء تصضويت اان فضورا.

(ج)

ال يصح الطعن يف التصضويت برفع األيدي أو نداء باالسم إال عق إعالن النتيجة مباشرة.

(د)

جيضوي الطعن يف التصضويت باالقرتا السري يف أي وقت يف مدى االاة أشهر من إجراء االقرتا أو حلني تسلم املرشح
املنتخ منصبه أيهما أطضول.

(ها)

يف حالة الطعن يف تصضويت أو انتخاب باالقرتا السري ،يعمل املدير العام على إعادة فحص أورا االقرتا ومجيع
السجالت ذات الصلة ،ويضوي نتيجة الفحص ومعها الشكضوى األهلية على مجيع الدول األعضاء يف املنظمة
أو اجمللس حس احلالة.

هيئة مكتب هيئة الدستور الغذائي
 -21طبقاً للمادة الثالثة 1-من الالئحة الداخلية هليئة الدستضور الغذائي ،سضوف يتعيّن على اهليئة يف دورتها الثامنة
والثالاني انتخاب رئيس واالاة نضواب للرئيس يشغلضون مناهبهم اعتباراً من نهاية الدورة الثامنة والثالاني وحتى نهاية الدورة
العادية املقبلة للهيئة.
الرئيس
 -21إنّ الرئيسة احلالية السيدة ( Awilo Ochieng-Perentسضويسرا) مؤهلة إلعادة انتخابها كرئيس للهيئة على اعتبار
أنها انتُخبت يف الدورة السابعة والثالاني وتكضون قد أمضت فرتة مدتها سنة واحدة مع نهاية واليتها األوىل.
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نضواب الرئيس
 -23إنّ نضواب الرئيس احلاليني السيد ( Guilherme Antonio da Costraالرباييل) والسيد ( Yayoi Tsujiyamaاليابان)
والسيد ( Mahamadou Sakoمالي) مؤهلضون إلعادة انتخابهم كنضواب للرئيس على اعتبار أنهم انتخبضوا مجيعاً يف الدورة السابعة
والثالاني وسيكضونضوا قد أمضضوا فرتة مدتها سنة واحدة مع نهاية واليتهم األوىل.
-22

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

الثالثة 1-

تنتخ اهليئة رئيساً واالاة نضواب للرئيس من بني ممثلي أعضاء اهليئة ومناوبيهم ومستشاريهم (الذين سيشار إليهم فيما يلي
باسم "املندوبني") ،على أساس أن من املفهضوم أن املندوب ال جيضوي انتخابه بغري مضوافقة رئيس وفده .وينتخ الرئيس ونضوابه
يف كل دورة ويشغلضون مناهبهم اعتباراً من نهاية الدورة اليت انتخبضوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية .وال جيضوي أن
يبقى الرئيس ونضوابه يف مناهبهم إال إذا ظلضوا حيظضون بتأييد عضضو اهليئة الذين كانضوا مندوبني عنه وقت االنتخاب .ويعلن
املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عن خلضو منص متى أخطره عضضو اهليئة بأن هذا التأييد قد
تضوقف .وجيضوي إعادة انتخاب الرئيس ونضوابه ،مدتني على أال تتجاوي مدة خدمتهم السنتني ،يف نهاية الفرتة الثانية لشغلهم
مناهبهم.

اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
 -24يشغل رئيس اهليئة ونضوابه مناه رئيس اللجنة التنفيذية ونضوابه على التضوالي .وإوافة إىل األعضااء واملنساقني ساالفي
الذكر واملعينني وفقا للمادة الرابعة من الالئحة الداخلياة للهيئااة ،تضام اللجنااااة التنفيذياة ،وفقااااا للماادة اخلامساة– 1مان
الالئحة الداخلية ،سبعة أعضاء آخرين تنتخبهم اهليئة من بني أعضائها وينتمي كل واحد منهم إىل مضوقع من املضواقع اجلغرافياة
التالية :أفريقيا ،آسيا ،أوروبا ،أمريكا الالتينية والبحر الكاارييب ،الشار األدناى ،أمريكاا الشامالية ،جناضوب غارب احملاي
اهلادئ .وأن مدة والية هؤالء األعضاء تعادل دورتني (عاديتني) للهيئاة ،وجياضوي إعاادة انتخاابهم إذا مل تتجااوي مادة خادمتهم
سنتني خالل الفرتة اجلارية لشغلهم مناهبهم ،لكن بعد شغلهم املنص لفرتتني متتاليتني ال جيضوي انتخابهم للفرتة اليت تليهما.
-22

وقد أعادت اهليئة ،يف دورتها السادسة والثالاني ،انتخاب كل من كينيا والصني وفرنسا وجامايكا وتضونس (لضوالية

اانية) ،وانتخبت كندا ونيوزيلندا (لضوالية أوىل) للعمل حتى نهاية الدورة العادية التالية الثانية للهيئة (أي الدورة الثامنة
والثالاضون) .ومل تعد كينيا والصني وفرنسا وجامايكا وتونس مؤهلة نظرا إىل أنها شغلت منصبها لفرتة واليتني متتاليتني يف
حني جيضوي إعادة انتخاب كندا ونيضوييلندا لكضونهما شغال منصبهما لضوالية واحدة.
 -26وتنصّ املادة اخلامسة 1-من الالئحة الداخلية هليئة الدستضور الغذائي كذلك على أن اللجنة التنفيذية ال جيضوي أن تضم
أكثر من مندوب واحد من أي بلد من البلدان.
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تعيني املنسّقني اإلقليميني
-27

تنظم املادة الرابعة من الالئحة الداخلية للهيئة تعيني املنسّقني على النحضو التالي:

 - 1جيضوي للهيئة أن تعايّن منسقااا ًا مان باني أعضااااء اهليئاة ألي مضوقااااع مان املضواقاع اجلغرافياة املاذكضورة يف املاادة
اخلامسة –( 1يشار إليها فيما يلي باسم "األقاليم") أو ألية جممضوعة مان البلادان تعاني بشاكل حمادد مان قبال اهليئاة
(ويشار إليها فيما يلي باسم "جممضوعات البلدان") متاى وجادت ،اساتنادًا إىل اقارتاح مان أغلبياة أعضااء اهليئاة الاذين
يشكلضون اإلقليم أو اجملمضوعة ،أن عمل الدستضور الغذائي يف البلدان املعنية يتطل ذلك.
 - 3ال يتم تعيني املنسقني إال بناء على اقرتاح من أغلبية أعضاء اهليئة الذين يشكلضون اإلقليم املعين أو جممضوعة البلادان
املعنية .وهم يعينضون ،من حيث املبدأ ،يف كل دورة من دورات جلنة التنسيق ذات الصلة املُشكّلة مبضوج املاادة احلادياة
عشرة–( 1ب)( )3ام يعينضون يف الدورة العادية التالية للهيئة .ويشغل املنسقضون مناهبهم اعتبارا من نهاياة هاذه الادورة.
وجيضوي تعيني املنسقني لفرتة اانية .وتتخذ اهليئة الرتتيبات الاليمة لكفالة االستمرارية يف مهام املنسقني.
 -28ويعيَّن املنسقضون لفرتة حمددة؛ وهي تعادل ،حس ما هضو متبع يف الضوقت الراهن ،مدة سنتني ،متاشيا مع فارتة السانتني
الفاهلة بني اجتماعات جلان التنسيق .وجيضوي إعادة تعيني املنسقني ،ولكن إذا شغلضوا املنص لفرتة والياتني متتااليتني ،فإناه ال
جيضوي إعادة انتخابهم للفرتة التالية .وإن اهليئة مدعضوة إىل تعيني املنساقني مان األقااليم اجلغرافياة/جممضوعاات البلادان التالياة:
أفريقيا؛ آسيا؛ أوروبا؛ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ الشر األدنى؛ أمريكا الشمالية وجنضوب غرب احملي اهلاادئ لفارتة
والية تبدأ مع نهاية الدورة السادسة والثالاني للهيئة وحتى نهاية الدورة العادياة الايت تعقادها اهليئاة يف عاام  .3112ويعايّن
املنسقضون بشكل حصري بناء على اقرتاح يتقدم به أغلبية أعضاء اهليئة الذين يشكلضون اإلقليم أو جممضوعة البلدان املعنية.
 -29وأعادت اهليئة ،يف دورتها السادسة والاثالاني ،الكاامريون والياباان وكوساتاريكا ولبناان وباابوا غينياا اجلديادة،
كمنسقني ،لضوالية اانية وعيّنت هضولندا لضوالية أوىل ،لفرتة والية تستمر حتى الادورة العادياة التالياة الثانياة للهيئاة (أي الادورة
الثامنة والثالاضون) .ومل تعد الكامريون وكضوستاريكا واليابان ولبنان وباابضوا غينياا اجلديادة مؤهلاة إلعاادة تعيينهاا نظارا إىل أنهاا
شغلت منصبها كمنسق لضواليتني متتاليتني .بينما جيضوي إعادة تعيني هضولندا ألنها شغلت منصبها كمنسق لضوالية واحادة .وتنايلات
اليابان عن منصبها كمنسق على حنضو ما تنص عليه املادة اخلامسة 1-بعد أن مت انتخاب أحد رعاياهاا كنائا لارئيس اهليئاة
وعُ ّينت تايلند كمنسق آلسيا من قبل اهليئة يف دورتها السابعة والثالاني للفرتة املتبقية ،أي حتى نهاية الدورة الثامنة والاثالاني
للهيئة.
أعضاء مكتب هيئة الدستور الغذائي وأعضاء اللجنة التنفيذية
-41

يبيَّن املرفق  1أعضاء مكت اهليئة وأعضاء اللجنة التنفيذية منذ عام  1962وحتى اليضوم.

أعضاء هيئة الدستور الغذائي
-41

يتضمن املرفق  3قائمة بأعضاء هيئة الدستضور الغذائي يف  1يضونيضو/حزيران .3112
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رؤساء هيئة الدستور الغذائي ونوابهم واألعضاء اآلخرون يف اللجنة التنفيذية
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الدورة

الرئيس

نواب الرئيس

األعضاء املنتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف

األوىل

J.L. Harvey

( M.J.L. Dolsهضولندا)
( H. Doyleنيضوييلندا)
( Z. Zaczkiewiczبضولندا)
( M.J.L. Dolsهضولندا)
( H. Doyleنيضوييلندا)
( Z. Zaczkiewiczبضولندا)
( H.V. Dempseyكندا)
( G. Weillفرنسا)

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

)(1963

(الضواليات املتحدة
االمريكية)

الثانية

J.L. Harvey

)(1964

(الضواليات املتحدة
األمريكية)

الثالثة

M.J.L Dols

)(1965

الرابعة
)(1966

اخلامسة
)(1968

السادسة
)(1969

السابعة
)(1970

(هضولندا)

M.J.L Dols

(هضولندا)

J.H.V. Davies

(اململكة املتحدة)
J.H.V. Davies

(اململكة املتحدة)
G. Weill

(فرنسا)

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

الثامنة
)(1971

G. Weill

(فرنسا)

غانا ،اهلند ،بضولندا ،الضواليات املتحدة األمريكية،
كضوبا ،أسرتاليا

غانا ،اليابان ،بضولندا ،األرجنتني،
الضواليات املتحدة األمريكية ،نيضوييلندا

تضونس ،اليابان ،مجهضورية أملانيا االحتادية،
األرجنتني ،كندا ،أسرتاليا

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

(الضواليات املتحدة األمريكية)

 5يشري رقم الدورة والتضواريخ 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 انتخبضوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية .ويشغل األعضاء املنتخبضون على أسااس التمثيال اجلغارايف مناهابهم مان
نهاية الدورة اليت انتخبضوا 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. Mattheyسضويسرا)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( E. Mattheyسضويسرا)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( T. N'Doyeالسنغال)
( T. N'Doyeالسنغال)

تضونس ،تايلند ،مجهضورية أملانيا االحتادية،
الرباييل ،الضواليات 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

(سضويسرا)

D. Eckert

E. Matthey

D. Eckert

(سضويسرا)

D. Eckert

(مجهضورية أملانيا
االحتادية)
D. Eckert

(مجهضورية أملانيا
االحتادية)
E.F. Kimbrell

(الضواليات املتحدة
األمريكية)
E.F. Kimbrell

(الضواليات املتحدة
األمريكية)
E.R. Mendéz

(املكسيك)

E.R. Mendéz

(املكسيك)

F.G. Winarno

(إندونيسيا)

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

(الضواليات املتحدة األمريكية)
( E.R. Mendézاملكسيك)
( A.A.M. Hasanالعرا )
( A.H. Ibrahimالسضودان)

كينيا ،تايلند ،تشيكضوسلضوفاكيا ،الرباييل ،الضواليات
املتحدة األمريكية ،نيضوييلندا

كينيا ،مجهضورية كضوريا ،االحتاد السضوفيييت،
األرجنتني ،كندا ،نيضوييلندا

E.F. Kimbrell

(الضواليات 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

(الضواليات املتحدة األمريكية)

( Pakdee Pothisiriتايلند)
( J. Raceالنرويج)

الكامريون ،مجهضورية كضوريا ،االحتاد السضوفيييت،
األرجنتني ،كندا ،أسرتاليا

الكامريون ،تايلند ،هضولندا ،كضوبا ،الضواليات املتحدة
األمريكية ،أسرتاليا

تضونس ،ماليزيا ،هضولندا ،كضوبا ،كندا ،نيضوييلندا

CX/CAC 15/38/20 Rev.1

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

(إندونيسيا)

Pakdee Pothisiri

(تايلند)

Pakdee Pothisiri

(تايلند)

T. Billy

(الضواليات املتحدة
األمريكية)

T. Billy

(الضواليات املتحدة
األمريكية)
S. Slorach

(السضويد)

S. Slorach

(السضويد)

13

نواب الرئيس

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

( T. Billyالضواليات املتحدة
األمريكية)
( M.-E. Chacónكضوستاريكا)
( S. Van Hoogstratenهضولندا)
( G. Ríosشيلي)
( S. Slorachالسضويد)
( D. Nhariيمبابضوي)
( G. Ríosشيلي)
( S. Slorachالسضويد)
( D. Nhariيمبابضوي)

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

األعضاء املنتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف

فرنسا،
ماليزيا،
تضونس،
الضواليات املتحدة األمريكية ،نيضوييلندا
كندا

الرباييل،

6

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

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

عيّنااات كنااادا خاااالل الااادورة الثانياااة والعشااارين للهيئاااة لشاااغل الضوالياااة غاااري املنتهياااة للضوالياااات املتحااادة األمريكياااة كماااا نصااات علياااه املاااادة
(املادة  1-2حالياً) من الالئحة الداخلية للهيئة بشأن التمثيل اجلغرايف يف اللجنة التنفيذية هليئة الدستضور الغذائي.
قامت اهليئة ،يف دورتها الثالثة والعشرين ( ،)1999بتضوسيع عضضوية اللجنة التنفيذية لتشمل عضضواً منتخباً عن إقليم الشر األدنى.

1-2
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الدورة

الثامنة والعشرون
()3112

الرئيس
C.J.S. Mosha

(تنزانيا)

14

نواب الرئيس
K. Hulebak

(الضواليات املتحدة األمريكية)
( N. M. Othmanماليزيا)
( W. van Eckهضولندا)

التاسعة والعشرون
()3116

C.J.S. Mosha

K. Hulebak

الثالاضون
()3117

C.J.S. Mosha

K. Hulebak

احلادية والثالاضون
()3118

k Hulebak

الثانية والثالاضون
()3119

k Hulebak

(تنزانيا)

(تنزانيا)

(الضواليات املتحدة
األمريكية)
(الضواليات املتحدة
األمريكية)

(الضواليات املتحدة األمريكية)
( N. M. Othmanماليزيا)
( W. van Eckهضولندا)
(الضواليات املتحدة األمريكية)
( N. M. Othmanماليزيا)
( W. van Eckهضولندا)
( S. Daveاهلند)
( B. Manyindoأوغندا)
( K. Østergaardالدامنرك)
( S. Daveاهلند)
( B. Manyindoأوغندا)
( K. Østergaardالدامنرك)

الثالثة والثالاضون
()3111

(الضواليات املتحدة
األمريكية)

k. Hulebak

الرابعة والثالاضون
()3111

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

S.Dave

(S.Godefroyكندا)،

اخلامسة
والثالاضون
()3113

S.Dave

السادسة
والثالاضون
()3112

S.Dave

السابعة والثالاضون
()3114

Ochieng-

(اهلند)

(اهلند)

Pernet A. Ochieng-

(سضويسرا)،

(S.Sefa-Dedehغانا)
(S.Godefroyكندا)،
A. Ochieng(Pernetسضويسرا)S.Sefa- ،

( Dedehغانا)

(اهلند)

( Pernetسضويسرا)

Guilherme Antonio da
( Costraالرباييل)Yayoi ،

( Tsujiyamaاليابان)،
( Mahamadouمالي)

املنسقون

األعضاء املنتخبون على أساس
التمثيل اجلغرايف
الكامريون ،اهلند ،املكسيك املغااارب ،اجلمهضورية
الكضورياااة ،سضويسارا،
بلجيكا ،مصر ،كندا ،نيضوييلندا
األرجنتاااني ،األردن،
سامضوا

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

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

كينيا ،الصني ،أسرتاليا ،فرنسا،
جامايكا ،تضونس ،الضواليات
املتحدة األمريكية
كينيا ،الصني ،فرنسا ،جامايكا،
تضونس ،كندا ،نيضوييلندا

إندونيسيا،
غانا،
سضويسارا ،املكسيك،
تضونس ،تضونغا

غانااا،
بضولناادا،
تضونس ،تضونغا

إندونيسيا،
املكسيك،

الكامريون ،اليابان،
بضولندا ،كضوستاريكا،
لبنان ،بابضوا غينيا
اجلديدة
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املرفق 2

أعضاء هيئة الدستور الغذائي
أفريقيا ( 48عضوا)

-21

املغرب

-29

-1

أنغضوال

-23

مضويامبيق

-3

بنن

-22

ناميبيا

 -61مجهضورية الو الدميقراطية
الشعبية

-2

بضوتسضوانا

-24

النيجر

-4

بضوركينا فاهضو

-22

نيجرييا

-2

بضوروندي

-26

رواندا

-6

الكامريون

-27

-7

الرأس األخضر

-28

السنغال

-8

مجهضورية أفريقيا الضوسطى

-29

سيشيل

-9

تشاد

-41

سرياليضون

-11

جزر القمر

-41

الصضومال

-11

مجهضورية الكضونغضو

-43

جنضوب أفريقيا

-13

كضوت ديفضوار

-42

سضواييلند

 -12مجهضورية الكضونغضو
الدميقراطية

-44

مجهضورية تنزانيا االحتادية

-42

-14

جيبضوتي

تضوغضو

-46

-12

غينيا االستضوائية

أوغندا

-47

-16

اريرتيا

يامبيا

-48

يمبابضوي

ساوتضومي وبرنسييب

مجهضورية كضوريا

-61

ماليزيا

-63

جزر املالديف

-62

منغضوليا

-64

ميامنار

-62

نيبال

-66

باكستان

-67

الفلبني

-68

سنغافضورة

-69

سرى النكا

-71

تايلند

-71

فيتنام

أوروباااا ( 05عضوا)
-73

ألبانيا

-72

أرمينيا

-74

النمسا

-72

أذربيجان

أفغانستان

-76

بيالروس

-77

البضوسنة واهلرسك

-17

إايضوبيا

-18

غابضون

-19

غامبيا

-31

غانا

-49

-31

غينيا

-21

بنغالديش

-33

غينيا  -بيساو

-21

بضوتان

-78

-32

كينيا

-23

بروني دار السالم

-79

بلغاريا

-34

ليسضوتضو

-22

كمبضوديا

-81

كرواتيا

-32

ليربيا

-24

الصني

-81

قربص

-36

مدغشقر

-22

-37

مالوي

مجهضورية كضوريا الدميقراطية
الشعبية

-83

اجلمهضورية التشيكية

-38

مالي

-26

اهلند

-39

مضوريتانيا

-27

اندونيسيا

-21

مضوريشيضوس

-28

اليابان

آسيا ( 23عضوا)

بلجيكا

-82

الدامنرك

-84

إستضونيا

-82

االحتاد األوربي
(منظمة عضضو)
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-86

فنلندا

-87

فرنسا

-88

جضورجيا

-89

أملانيا

-91

اليضونان

-91

هنغاريا

-93

أيسلندا

 -92أيرلندا
 -94إسرائيل
 -92ايطاليا
 -96كاياخستان
 -97قريغيزستان
 -98التفيا
 -99ليتضوانيا
 -111لكسمربغ
 -111مالطة
 -113مجهضورية مضولدوفا
 -112اجلبل األسضود
 -114هضولندا
 -112النرويج
 -116بضولندا
 -117الربتغال
 -118رومانيا
 -119االحتاد الروسي
 -111هربيا
 -111سلضوفاكيا
 -113سلضوفينيا
 -112اسبانيا
 -114السضويد
 -112سضويسرا
 -116طاجيكستان
 -117مجهضورية مقدونيا
اليضوغضوسالفية السابقة
 -118تركيا
 -119تركمانستان
 -131أوكرانيا
 -131اململكة املتحدة
 -133أويبكستان
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
( 33عضوا)
-132
-134

أنتيغضوا وباربضودا
األرجنتني

 -132جزر البهاما
 -136بربادوس
 -137بليز
 -138بضوليفيا
 -139الرباييل
 -121شيلي
 -121كضولضومبيا
 -123كضوستاريكا
 -122كضوبا
 -124دومينيكا
 -122اجلمهضورية الدومينيكية
 -126إكضوادور
 -127السلفادور
 -128غرينادا
 -129غضواتيماال
 -141غيانا
 -141هاييت
 -143هندوراس
 -142جامايكا
 -144املكسيك
 -142نيكاراغضوا
 -146بنما
 -147باراغضواي
 -148بريو
 -149سانت كيتس ونفيس
 -121سانت لضوسيا
 -121سانت فنسنت وغرينادين
 -123سضورينام
 -122ترينيداد وتضوباغضو
 -124أوروغضواي
 -122فنزويال
الشرق األدنى ( 11عضوا)
-126
-127
-128
-129
-161
-161
-163
-162
-164
-162
-166
-167
-168

اجلزائر
البحرين
مصر
مجهضورية إيران
اإلسالمية
العرا
األردن
الكضويت
لبنان
ليبيا
سلطنة عمان
قطر
اململكة العربية السعضودية
السضودان

-169
-171
-171
-173

اجلمهضورية العربية
السضورية
تضونس
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

أمريكا الشمالية (عضوان)
 -172كندا
 -174الضواليات املتحدة
األمريكية
جنوب غرب احمليط اهلادئ
( 12عضوا)
 -172أسرتاليا
 -176جزر كضوك
 -177فيجي
 -178كرييباتى
 -179واليات ميكرونيزيا
املضوحدة
 -181ناورو
 -181نيضوييلندا
 -183بابضوا غينيا اجلديدة
 -182سامضوا
 -184جزر سليمان
 -182تضونغا
 -186فانضو

