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 .اليت كانت موجودة أصاًل "التنفيذية اللجنة" حمل ليحل 1947 يف عام اجمللس املنظمة أنشأ مؤمتر 

 

 عدام  يف إيطاليدا  إىل املنظمدة  انتقدال مقدر   ومندذ . وباريس واشنطن ، اجتمع اجمللس يف1951 عام إىل 1947 عام من 

 .روما يف جلساته اجمللس عقد ،1951

 

 هيكل حوكمة املنظمة يف موقع اجمللس- أواًل

 

 :يلي مبا والياتها، إطار يف كافًة الرئاسية تساهم األجهزة 
 

 والزراعة؛ األغذية منظمة إشراف الواقعة حتت التنظيمية واألطر للمنظمة العامة السياسات حتديد 

 وامليزانية؛ و العمل وبرنامج األجل املتوسطة االسرتاتيجي واخلطة اإلطار وتنفيذ واعتماد صياغة 

 املساهمة يف ذلك املنظمة، أو إدارة على اإلشراف ممارسة. 

 

 اجلهدا   هو السنتني، فرتة من الثانية السنة منحزيران  شهر/  يونيو يف منتظمة دورة يف عادة جيتمع الذي املؤمتر، 

 واألطدر  السياسدات  الشداملة وقضدايا   احلوكمدة  علدى  املدؤمتر  ويركدز . فيه األعضاء مجيعدا  ميّثل يذال للمنظمة علىاأل الرئاسي

 .املنظمة ميزانية على كما يوافق الدولية،

 

 وجيتمدع  امليزانية، ومسائل الربنامج على لإلشراف للمؤمتر الذراع التنفيذي هو عضوًا 49الذي يتكون من  واجمللس 

 .انعقاد املؤمتر دورات بني فيما مرات مخس عادة

 

 الفرعية اهليئات

 

 هيئدات ثالثدة   مشورة على االعتماد املنظمة ككل، يستطيع اجمللس حوكمة بنية يف احملوري الدور ممارسته هذا يف 

 :مقيدة العضوية فرعية
 

 الربنامج؛ جلنة- 

 ؛املالية جلنة- 

 .والقانونية الدستورية الشؤون جلنة- 

 

 .الفرعية هذه اهليئات وأعضاء رؤساء سنتني فرتة ويعني اجمللس كل 
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 لقدرارات  ممهددة الطريدق   ،أساسية والقانونية مدخالت الدستورية الشؤون املالية وجلنة الربنامج وجلنة وتزود جلنة 

 .املؤمتر قرارات -مناسبا ذلك كان حيثما -اجمللس و

 

 الفنية الصالت مع اللجان

 

نطدا    يف وامليزانيدة  الربنامج بشأن مسائل اجمللس إىل ترفع تقارير مفتوحة فنية أيضًا جلان عمله يف اجمللس تساعد 

 :(التنظيميةو السياساتية واملسائل العاملية احلوكمة املؤمتر بشأن إىل وكذلك)اختصاصات كل منها 
 

 الزراعة؛ جلنة (1)

 جلنة مصايد األمساك؛ (2)

 الغابات؛ جلنة (3)

 .السلع مشكالت جلنة (4)

 

 .وامليزانية مبسائل الربنامج يتعلق فيما العاملي الغذائي األمن جلنة تقارير اجمللس يبحث كما 

 

 اإلقليمية الصالت مع املؤمترات

 

 الربندامج  بشأن مسدائل  جلنة الربنامج وجلنة املالية، خالل من اجمللس، إىل تقارير اإلقليمية املنظمة ترفع مؤمترات 

 (:التنظيميةو السياساتية واملسائل العاملية احلوكمة بشأن املؤمتر وإىل)نطا  اختصاصاتهما  يف وامليزانية
 

 (املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا)أفريقيا  -1

 (اهلاديآلسيا واحمليط  اإلقليمياملؤمتر )اهلادئ  واحمليط آسيا- 2

 (ألوروبا اإلقليمي املؤمتر)أوروبا - 3

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املؤمتر)الكارييب  البحر ومنطقة الالتينية أمريكا- 4

 (األدنى للشر  اإلقليمي املؤمتر)األدنى  الشر - 5

 

 الوظائف الرئيسية- ثانيًا

 

حالة : يلي ما خاصة أن يتناول بصفة سنتني، فرتة مدى على للمؤمتر التنفيذي الذراع يتعني على اجمللس، بوصفه 

 عمدل  برندامج  وتنفيدذ  صياغة ذلك يف مبا واملتوقعة، املنظمة احلالية وأنشطة الصلة؛ ذات والتطورات العامل يف والزراعة الغذاء

 .املالية الشاملة اإلدارة ومسائل واإلدارية الرئيسية؛ واملسائل الدستورية وميزانية املنظمة لفرتة السنتني؛
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 :اخلامس لحقامل اليت يرد وصفها أيضًا يف للمجلس حملة عامة عن الوظائف الرئيسية 

 

 :والزراعة األغذية حالة
 
تقتضدي   السياساتية الديت  للجوانب االنتباه والزراعة لرياجعه املؤمتر، مع األغذية حالة عن مؤقت أعمال جدول وضع (أ)

 النظر فيها؛من املؤمتر 

 املددير  أو الفنيدة  أو اللجدان  اإلقليميدة  املدؤمتر أو املدؤمترات   قد تستدعي اختاذ املسائل امللحة اليت بشأن املشورة تقديم (ب)

 .بشأنها العام إجراءات

 

 :واملتوقعة املنظمة احلالية أنشطة

 

 واخلطدة ( سدنوات  11 ملددة )اإلطار االسدرتاتيجي  أي  الرئيسية،تقبلي املس التخطيط بشأن وثائق للمؤمتر املشورة إسداء (أ)

 جلانهدا  مدن  مددخالت  علدى أيدة   البنداء ب، (سدنتني  لفدرتة )وامليزانية  العمل وبرنامج (سنوات 4 ملدة)األجل  املتوسطة

 الفنية؛ واللجان اإلقليمية واملؤمترات الفرعية

 واملساهمات الطوعية؛ املقررة االشرتاكات من كاًل باالعتبار األخذ مع امليزانية مستوى بشأن املؤمتر إىل توجيه توصية (ب)

 إىل ورفدع تقدارير   للمنظمة الفنية باألنشطة يتعلق فيما املعتمد، وامليزانية العمل ضمن برنامج ضروري، إجراء أي اختاذ (ج)

 املتضمنة فيها؛ السياسات بشأن جوانب املؤمتر

 بشأن مستوى من قرارات على ضوء ما يتخذه املؤمتر وامليزانية، العمل برنامجعلى  مطلوبة تعديالت أية التقرير بشأن (د)

 .امليزانية

 

 :واملالي والدستوري التنظيم اإلداري مسائل
 
 بشدأن  املدؤمتر  إىل توصديات  تقدديم  ذلدك  يف مبا ،يف حدود اإلطار القانوني واملالي املقرر هلا التأكد من أن املنظمة تعمل (أ)

 للمنظمة؛ األساسية النصوص على تعديالت إدخال

 والقانونيدة،  الدسدتورية  الشدؤون  جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلندة  أعضاء انتخاب املؤمتر؛ ملناصب مرشحني اقرتاح (ب)

 العاملي؛ األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس وكذلك أعضاء

 للمنظمة قيد املراجعة الدورية؛ الدولية الرئيسية احلكومية األجهزة لدورات الزمين إبقاء اجلدول (ج)

 ؛((ج)1، الفقرة 33املادة ) الالحقة واإلجابات واألسئلة العام املدير ملنصب كلمات املرشحني تنظيم (د)

 وأن يوافدق علدى االتفاقدات    الدسدتور  مدن  6 املدادة  مبقتضدى  عمدل  وفر  يشّكل هيئات وجلان أن أيضًا للمجلس جيو  (هد)

لعرضها على ( من الالئحة العامة للمنظمة 24من املادة  (ب) 4و (أ) 4الفقرة )الدستور  من 2الفقرة  14 مبوجب املادة

 .األعضاء الدول
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 والدورات العضوية- ثالثًا

 

فدرتات  ترتيب لتعاقب توالي انتهداء   مع سنوات ثالث ملدة دولة من الدول األعضاء تنتخب 49من  اجمللس يتألف 

 .العضوية

 

 األجهزة الرئاسية والدستورية على موقع على اجمللس صفحة  يارة احلالية، ترجىبالنسبة للعضوية  
 http: / / www.fao.org / unfao / govbodies / gsbhome / council / en 
 

 .واحد ممثل عضو لكل 

 

 .اجمللس ألغراض انتخابات اإلقليمية اجملموعات األول لحقيبني امل 

 

مدن   2مبوجدب الفقدرة   . اجمللدس  أعمال يف والزراعة، األغذية منظمة يف عضو منظمة وهو األوروبي، يشارك االحتاد 

لددى   أو ى املنظمدة لدد  كاندت  إذا مدا  جملدس  دورة افتتداح  قبل األوروبي يشري االحتاد للمنظمة، العامة الالئحة من 42املادة 

 بيان االختصاصات هذا كوثيقدة  وُيصدر. املؤقت األعمال جدول يف املدرجة بالبنود يتعلق اختصاصات فيما افيه األعضاء الدول

 أما بالنسدبة للجدان   مجلس،لل آخر عضو بعد مباشرة املقعد وبالنسبة الجتماعات اجمللس، يتخذ االحتاد األوروبي. معلومات

 األجبددي  حسدب الرتتيدب  )تنتخب للمشداركة   األوروبي االحتاد يف عضو دولة أول من األمين اجلانب على فيجلس الصياغة

 (.اإلجنليزية باللغة

 

عضدو واحدد مدن     سدفر  املنظمدة نفقدات   ميكن أن تغطدي  للمنظمة، العامة الالئحة من 25من املادة  5مبوجب الفقرة  

 إعاشة يوميدة  بدالت ال تغطي لكن املنظمة .(املنظمة)منظمة األغذية والزراعة طلب  على بناء يف اجمللس عضو أعضاء وفد كل

 مدن  املندوبني ة علىامُلحّق السفر طلبات تقتصر وال تزال أن املتبعة املمارسة وقد كانت. الطائرة غري تذكرة أخرى نفقات ةأي أو

 .األخرية كلفة يف اللحظةامُل ترتيبات السفر جتنب يتيح للمنظمة كاٍف وأن تقدم قبل وقت النامية البلدان

 

 :الدورات تواتر
 
 طلدب  علدى  بنداء  أو العدام،  املددير  أو رئيسه من دعوة على ًابناء دورات ضروريًا عقدكلما اعترب ذلك  للمجلس جيو  

 .أكثر دولة عضو أو عشرة تقدمه مخس العام املدير كتابي إىل

 

 .فرتة السنتني دورات على األقل يف مخس يعقد عادة غري أن اجمللس 

 



جملس منظمة األغذية والزراعةإىل  مدخل 5  

 

 :النمط العادي لعقد الدورات

 

 :السنتني فرتة من األوىل السنة (أ)
 

 ؛(كانون أول/ديسمرب -تشرين ثاني /متو  ونوفمرب/يوليو -حزيران /يونيو)دورتان - (أ

 

 السنتني فرتة من الثانية السنة (ب)
 

فيهدا بصدفة خاصدة     يقددم اجمللدس   ،قبل انعقاد الدورة العادية للمؤمتر بستني يومدا علدى األقدل    واحدة دورة- (أ

 العمدل  واخلطدة متوسدطة األجدل وبرندامج    ( سدنوات  أربع كل)االسرتاتيجي بشأن اإلطار  املؤمتر توصيات إىل

 وامليزانية؛

رؤساء وأعضاء جلنة يقوم اجمللس فيها بصفة خاصة بانتخاب  للمؤمتر، العادية فور انتهاء الدورة واحدة دورة- (ب

حني علدى عددد املناصدب    وإذا مل يدزد عددد املرشد   . الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ع السري؛الشاغرة، جيو  أن جترى االنتخابات باملوافقة العامة الصرحية بدل االقرتا

 (السادس لحقأنظر امل)دورة واحدة يف أواخر السنة - (ج

 

 الرئيس املستقل- رابعًا

 

مدن   5مدن املدادة    2الفقدرة  ) ميكدن جتديددها ملددة مماثلدة أخدرى      سدنتني،  ملدة رئيسًا مستقاًل للمجلس املؤمتريعني  

 (.للمنظمة العامة الالئحة من 23 واملادة الدستور

 

23املادة  حتدد 
 .فيه املنتخب الفرد وتعيني املنصب هلذا الرتشيح املذكورة أعاله شروط 1

 

 :وتشمل املستقل، الرئيس مهام( الرابع امللحق انظر) 2119/  9 املؤمتر حدد قرار 
 
  لتحقيق توافق يف اآلراء بني الدول األعضاء؛تيسريي القيام بدور 

  واملدؤمترات  الفنية واللجان والقانونية الدستورية الشؤون وجلنة املالية الربنامج وجلنة جلنة رؤساء معالتواصل 

 اإلقليمية؛

 األعضاء؛ الدول مع رمسية غري اجتماعات عقد 

                                                           
 12 املادة من 5 للفقرة طبقا الصحيحة، الرتشيحات وتبلغ للمؤمتر، عادية دورة كل أعمال جدول يف اجمللس رئيس تعيني موضوع يدرج"بصفة خاصة   1

 األعضاء احلكومات مجيع إىل الرتشيحات هذه العام األمني ويرسل. اجمللس حيدده الذي املوعد يف واجمللس للمؤمتر العام األمني إىل الالئحة، هذه من

 ".املؤمتر دورة افتتاح بعد ممكنة فرصة أقرب يف وتعلنه االنتخاب موعد العامة اللجنة وحتدد. أيضا اجمللس حيدده الذي املوعد يف املنتسبة واألعضاء
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  ؛العام وغريه من كبار موظفي املنظمة املديرمع التواصل 

       األخدرى ذات العالقدة بواليدة املنظمدة،      املنتدديات التأكد من إبقاء اجمللدس علدى إطدالع علدى التطدورات يف

يوجدد مقدار   ومواصلة احلوار مع األجهزة الرئاسية األخرى، وخصوصًا مع األجهزة الرئاسية للمنظمدات الديت   

 .يف روما وكاالتها

 

ك هما الرئيس املستقل غرض دفع احلوار بني احلكومات قدمًا ومتّلاللذان يتوالالنشطان يؤدي دورا التنسيق والتيسري  

 .األعضاء للحوكمة وحتقيق حتسينات يف كفاءة وفعالية املنظمة

 

 الربندامج  جلنة يتوىل رئيس مهامها،/  عليها ممارسة مهامه/ استحالت عليه  وإذا. حق التصويت وال ميلك الرئيس 

 .فرتة التعينيهذه املهام يف املدة الباقية من 

 

 .اليوم حتى إنشائه منذ قائمة بأمساء رؤساء اجمللس 2 لحقترد يف امل 

 

 حالدة غيداب   ويف. الدرئيس  حال غيداب  يف يتولون الرئاسة للرئيس نواب ثالثة اجمللس ينتخب دورة، كل بداية يف 

 .الرئاسة لتولي أعضائه أحد يعني أن للمجلس الرئيس ونوابه عن أية جلسة عامة، جيو 

 

 اجمللس اخلصائص الرئيسية لعمل  -خامسًا

 

 األعمال جدول (2)

 

 األعضداء  مدن  املقدمدة  االقرتاحدات  باالعتبدار  األخدذ  املسدتقل مدع   الدرئيس  مدع  بالتشاور املؤقت األعمال جدول عّدُي 

 .اإلقليمية واجملموعات

 

 .الدورة بدء تاريخ من يومًا 61 قبل الدعوة مع خطابات املؤقت األعمال جدول يصدر أن وينبغي 

 

 اجمللدس  قددمًا إىل ُم كان البندد  إذا وما املطلوبة بنوده الوثائق من بند كل حتت املشروح املؤقت األعمال حيدد جدول 

 .كمعلومات الختاذ قرار أو للبحث أو

 

. التاليدة  للددورة  املؤقدت  األعمدال  جدول أولية بطريقة دورة من دوراته أن يستعرض كل نهاية يتوقع من اجمللس يف 

 .السابقة الدورة املتخذة يف القرارات تنفيذ حالة عن وثيقة دورة كل يف يتلقى كما
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 معاجلتهدا بصدورة منتظمدة يف    جتدري  الديت  للمنظمة املؤسسية احلياة يف اهلامة السمات أو املوضوعّية تشمل املسائل 

 :يلي ما - مباشرة غري أو مباشرة بصورة - اجمللس دورات
 

 األخرى؛ اإلشراف ومسائل األخالقية والشؤون املراجعة- 

 البشرية؛ املوارد- 

 الطوعية؛ املساهمات ذلك يف مبا املوارد، تعبئة- 

 الالمركزية؛- 

 والشراء؛  التعاقد ترتيبات- 

 واالتصاالت؛  املعلومات تكنولوجيا- 

 املستقلة؛  التقييم عمليات- 

 املنظمة  على تؤثر اليت ككّل املتحدة األمم الشاملة ملنظومة املستجدات- 

 

 التوثيق السابق على الدورة (1)

 

 التوقيت

 

 دراسدتها، وينبغدي أن تكدون بلغدات     لألعضداء  ليتسدنى  كاٍف بوقت دورته انعقاد قبل اجمللس وثائق إصدار ينبغي 

 .(ليزيةواإلجنوالفرنسية  العربيةوالصينية واإلسبانية والروسية ) املنظمة

 

 يكدن  مل مدا  ،علدى موقدع املنظمدة    األقل على أسابيع بأربعة املعنية الدورة افتتاح قبل الوثائق مجيع جيب أن تتاح 

 األخدرى  األجهدزة  دورات ذلك، أن تعقد أمكن كلما وعمليًا، ينبغي،. املعنية األجهزة اجتماعات موعد بسبب مستحياًل ذلك

 .احملددة املهل مبراعاة يسمح وقت يف تقاريرها دراسة اجمللس على يتعّين اليت

 

 النسق

 

 مدن  ُيطلدب  إجدراءات  أيدة  إىل يشدري  تنفيدذياً  مدوجزاً  تتضدمن  وأن موحدًا نسقًا عادة تتبع أن اجمللس لوثائق نبغيي 

 .كي يدرسها إىل اجمللس القرارات م مشاريعقّدأن ُت مالئم، هو ما حسب وينبغي، .اختاذها اجمللس

 

 .كلمة 5111 اجمللس وثائق طول يتجاو  أال عادة ينبغي 
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 بالنقداط  واضحة قائمة الفرعية األجهزة تقارير تتضّمن أن ينبغي اجمللس للقرارات، اختاذ عملية تيسري على حرصًا 

 .دراستها أو بشأنها قرار اختاذ تتطلب من اجمللس اليت

 

 قدرار  اختداذ  أو فيهدا  النظدر  للمجلدس  ينبغدي  نقاطداً  تتضدّمن  ال الديت  األخدرى  والوثدائق  الفرعية األجهزة تقارير أما 

 .فقط لإلحاطة فُتعرض بشأنها،

 

 التصويت املداوالت وترتيبات إجراء (3)

 

 املقدمات

 

ومن هندا، ينبغدي أن تكدون أيدة      .واضحة متهيدية معلومات مقّدُت أن الوثائق يف التنفيذية الواردة للملخصات ينبغي 

 .الوثائق إصدار بعد تكون قد طرأت اليت اجلديدة خاصة على التطوراتترتكز بصفة  مقتضبة تقدميات شفوية

 

 رؤسداء  إىل باإلضدافة  والقانونّيدة،  الدسدتورّية  الشدؤون  وجلندة  املالّية وجلنة الربنامج جلنة من كل عادة رؤساء ُيدعى 

 .رأسوها اليت هذه اللجاندورات  تقارير تقديم إىل الفنّية، اللجان رؤساء اإلمكان، وعند اإلقليمّية، املؤمترات

 

 املداخالت

 

 .الوثيقة يف البار ة الرئيسّية القضايا على ُتركِّز وأن وجيزة تكون أن للمداخالت ينبغي 

 

 الديت  اآلراء تكدرار  جتنب املتحدثني على يتعّين ،راءاآل يف توافق إىل للتوصل مطوَّلة مناقشة إجراء األمر يقتِض مل ما 

 املتحددثون  أثارهدا  الديت  النقداط  علدى  مدوافقتهم  عددم  أو مدوافقتهم  إىل باإلشدارة  فحسدب  واالكتفداء  آخرون عنها عّبر أن سبق

 .السابقون

 

 .يليه الذي البند مناقشة إىل االنتقال قبل املعروض البند مناقشة من االنتهاء العادية الظروف يف يتعّين 

 

األولّية وجدود صدعوبة يف التوصدل إىل قدرار،     ة ما أظهرت املناقشلبنود اليت ينبغي اختاذ قرار بشأنها، إذا لالنسبة ب 

اجملال إلجراء مشاورات غدري رمسّيدة أو    إفساحو يف ما خيص البند شاالنقيف املمارسة املعتادة إىل تعليق لرئيس املستقل يعمد ا

 .اجللسة العامةلدراسة املسألة قيد النظر ورفع توصيات إىل تقوم بعملها خالل الدورة يشكل جمموعة عمل 
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رغدب وفدد مدن الوفدود اإلشدارة إىل هدذه البندود أو        مدا  وإذا . إلحاطة يف نهاية جددول األعمدال  ادرج بنود أو وثائق ُت 

 ".أية أمور أخرى" جدول األعمال أن يفعل ذلك يف إطار بندفبوسعه الوثائق، 

 

 :يلي ممايتوقع منه أن يتأكد  الفرعية، األجهزة اجمللس لعمل عند استعراض 
 

 منها؛ كل اختصاص نطا  ضمن تقع الال م ملسائل االهتمام تولي أنها- (أ)

 فيما بينها، العمل ا دواجية أنها تتجنب- (ب)

 .إال بقدر ما ميّكن من التوصل إىل قرار اجمللس، يف مناقشاتها تكرار أنها تتجّنب- (ج)

 

 للدرد، كمدا يقتضدي األمدر،     العامدة  األمانة وكذلك اإلقليمية واملؤمترات اللجان يدعو الرئيس املستقل للمجلس رؤساء 

 .ترد اليت النقاط على

 

 االستنتاجات

 

إال يف وإذا تعددّين التصددويت، . فيمددا بيدنهم  اآلراءاملسدتقل إىل تيسددري توصدل األعضدداء إىل توافدق يف     يسدعى الددرئيس  

 .دىل بهابأغلبية األصوات املتتخذ قرارات اجمللس احلاالت املنصوص عليها خالفًا لذلك يف النصوص األساسية، 

 

السدتنتاجات والقدرارات والتوصديات املنبثقدة عدن      لالدرئيس مدوجزًا   يقددم  كل بند من البندود،  ات لناقشامل نهاية يف 

 .شروع تقرير اجمللستشكل أساسًا ملمساهمة كاملناقشة 

 

 .ق الثالثيف امللحاجمللس وترد تفاصيل ترتيبات تصويت  

 

 والتقارير السجالت (4)

 

ذلدك، ال ينبغدي    إىل وباإلضدافة  .تقارير اجمللس مدوجزة كي تكون  حرفية للجلسات العامة للمجلس احملاضرحتفظ  

 كافة املدداخالت  تتضمن احلرفية احملاضر أّن اعتبار على باالسم، الوفود من كّل نظر بشكل عام إىل وجهات أن يشري التقرير

وميكن تنزيل ملفات الصوت، أي اليت تكون باللغة اليت قّدمت بها املداخلدة، مدن    .العامة اجللسة اجتماعات قّدمت يف اليت

 .ملوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمنياجملال احملمي بكلمة مرور على ا
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 مبسداعدة من خالل ترتيب مناسدب يوافدق عليده اجمللدس،     يكون ذلك أو  2جلنة صياغة مشروع التقرير عّدت ،عادة 

 .األمانة

 

نبغدي أن  وي .إجراءات املتابعدة الال مدة  خصوصًا فيما يتعلق بد  ،واضحة ال لبس فيهابصورة تقرير ينبغي أن يكتب ال 

 أدىل الذي امللخص باالعتبار وأن يأخذ ،االستنتاجات والقرارات والتوصيات املتعلقة باملسائل اليت ناقشها اجمللسيرّكز على 

احلرفيدة   عدادة أال يكدرر املدداوالت، مبدا أن احملاضدر      وينبغي. األعمال جدول بنود من بند كل نهاية يف املستقل الرئيس به

 .للجلسة قد غطتها

 

/ طلدب  /  أوصدى /  قرر/ وافق  اإلجراءات اليت اختذها اجمللس باستخدام صيغةحتديد نبغي ومن ناحية عملية، ي 

 .حتت الفعل تأكيدعلى أن يوضع خّط " …اجمللس حث

 

أو " بعدض "وإذا تضدمن التقريدر وجهدات نظدر     ". عددد مدن  "أو " بضدعة "ينبغي قدر املستطاع جتّنب وجهات نظر و 

 .سحتت الفعل كي ال ُتفهم على أنها قرارات اختذها اجملل تأكيدوضع خّط أال ي، ينبغي عندها اءمن األعض" كثري"

 

 برنامج العمل املتعدد السنوات (5)

 

ب مدن  وطلد ممن خطدة العمدل الفوريدة لتجديدد منظمدة األغذيدة والزراعدة،         2.71واإلجراء  2.71مبوجب اإلجراء  

 .يغطي فرتة أربع سنوات على األقل ليستعرضه مؤمتر املنظمة برنامج عمل متعدد السنواتأن يعّد  اجمللس

 

 العمل املتعدد السدنوات  برنامجأيضًا على أن يعد اجمللس تقريرًا عن التقدم الذي أحر ه  خطة العمل الفوريةوتنص  

 (2.72اإلجراء ) لفرتة السنتني لرياجعه املؤمتر 

 

 -تشدرين الثداني  / نوفمرب )اجمللس يف دورته األربعني بعد املائة  هاعتمديدرج برنامج العمل املتعدد السنوات، الذي  

، قائمدة بالنتدائج املتوقعدة    2111عدام   يفيف دورتده السدابعة والدثالثني    وأقدّره مدؤمتر املنظمدة    ( 2111كانون األول / ديسمرب 

 :التالية اجملاالت يف الداعمة الرئيسية واملؤشرات واألهداف املصاحبة، وكذلك األنشطة
 

 مليزانيةاوحتديد األولويات وختطيط  اإلسرتاتيجية -ألف
 

 املتصلة باحلوكمة القراراترصد تنفيذ - باء
 

                                                           
 committees / en  -http: / / www.fao.org / unfao / govbodies / gsbhome / council / draftingالسابقة متاحة على الصياغة جلانعن تفاصيل   2

 باللغة اإلجنليزية فقط

http://http:%20/%20/%20www.fao.org%20/%20unfao%20/%20govbodies%20/%20gsbhome%20/%20council%20/%20drafting-committees%20/%20en%20%20
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 ممارسة وظائف اإلشراف- جيم
 

 حخطة العمل الفورية واخلطوات الالحقة يف عملية اإلصالرصد تنفيذ - دال
 
 رصد أداء اإلدارة -اءهد
 
 ختطيط العمل وأساليب العمل -اوو
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 األول لققامل

 

 اجملموعات اإلقليمية ألغراض انتخاب اجمللس

 

 مقاعد اجمللس البلدان األعضاء اإلقليم

 12 48 أفريقيا 

 9 23 آسيا

 11 48 أوروبا

 9 33 الكارييب، والبحر الالتينية أمريكا

 6 21 الشر  األدنى

 2 2 الشمالية أمريكا

 1 16 اهلادئ احمليط غرب جنوب

 44  اجملموع 

 

 : موقع االنرتنت اجمللس على انتخابات ألغراض األقاليم حبسب كاملة األعضاء قوائم الدولتنزيل ميكن  
 election/en/-council-members-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/gsb 

 
  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/gsb-members-council-election/en/
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 الثاني لققامل

 3 نورؤساء اجمللس املستقل

 (احلالي التاريخ حتى إنشائه منذ)

 

1945-1947  André Mayer (فرنسا) 

1947-1951  Viscount Bruce of Melbourne(أسرتاليا) 

1951-1955   sué de Castro (الربا يل) 

1955-1959  S.A. Hasnie (باكستان) 

1959-1963  S.A. Hasnie (سويسرا) 

 (لبنان) Georges Haraou  4 راويهجورج   1963-1964

 (لبنان) Maurice Gemayel ميلاجلموريس   1965-1969

1969-1973  Michel Cépède (فرنسا) 

1973-1977  Gonzalo Bula Hoyos (كولومبيا) 

1977-1981  Bukar Shaib (نيجرييا) 

1981-1985  M.S. Swaminathan (اهلند) 

 (تونس) Lassaad Ben Osman عثمان بن لسعد  1985-1989

1989-1993  Antoine Saintraint (بلجيكا) 

1993-1997  José Ramón Lopez Portillo (املكسيك) 

1997-2111  Sjarifudin Baharsjah (إندونيسيا) 

 (املغرب) Aziz Mekouar مكوار عزيز  2111-2115

 (اإلسالمية إيران مجهورية) Mohammad Saied Noori-Naeini نائيين  نوري سعيد حممد  2115-2119

2119-2113  Luc Guyau (فرنسا)* 

2113-    Wilfred Joseph Ngirwa (ةدحتملا اينازنت مجهورية) 

 

  

                                                           
  :نظرأ ،احلمراء يف الغرفة جدارين املستقلني معروضة على الرؤساء صور  3
.chairpersons/en/-council-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/gsb 
 .ال يزال يف منصبه وهو تويف  4

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/gsb-council-chairpersons/en/
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 الثالث لققامل

 

 منظمة األغذية والزراعةلس جملإجراءات التصويت 

 

 (مقتطفات ذات صلة من النصوص األصلية)

 الدستور

 

 جملس املنظمة - اخلامسةاملادة 

 

]...[ 

 

فيهدا صدراحة علدى غدري ذلدك يف       تصدر مجيع قرارات اجمللس بأغلبية األصوات املعطاة إال يف احلاالت اليت ينص- 5

 .هذا الدستور أو فيما يضعه املؤمتر أو اجمللس من قواعد

 

 اللوائح العامة للمنظمة

 

 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس -املادة الثانية عشرة 

 

واالنتخابات يف املؤمتر واجمللس ملدا  مع مراعاة أحكام الدستور وهذه الالئحة، ختضع اإلجراءات املتعلقة بالتصويت - 1

 :يلي

 

2- 
 
يتكون النصاب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضاء، ويف اجمللدس مدن أغلبيدة أعضداء اجمللدس، إال إذا ندص علدى         (أ)

 .خالف ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة

وإذا كان عدد احلاضدرين  . املمثلني احلاضرينقبل الشروع يف التصويت أو االنتخاب، يعلن الرئيس عدد املندوبني أو  (ب)

 .أقل من العدد الال م لبلوغ النصاب، ال جيرى التصويت أو االنتخاب
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3-  
 
أكثر من نصدف عددد    املطلوبةالختاذ أي قرار، أو إلجراء أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، تكون األغلبية  (أ)

 .األصوات املعطاة، إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة

يف حالة إجراء االنتخدددداب من جانب املدؤمتر لشدغل أكثدر مدن منصدب انتخدابي يف آن واحدد، تكدون األغلبيدددة           (ب)

عدددهم علدى عددد املقاعدد املطلدوب       املطلوبة هي أصغر عدد من جمموع األصوات الال مة إلجراء مرشدحني ال يزيدد  

 :شغلها إال إذا نص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، وحتسب هذه األغلبية حسب املعادلة التالية

 

 عدد األصوات املعطاة 

 1+    --------------- = األغلبية املطلوبة 

 1+ عدد املقاعد  

 (.مع عدم االعتداد بكسور األرقام الصحيحة)

 

من الدستور، عندما تكون األغلبية املطلوبة الستصدار قرار من املدؤمتر مبقتضدى    1الفقرة  21مع مراعاة أحكام املادة  (ج)

الدستور أو هذه الالئحة هي ثلثا عدد األصوات، جيب أن يكون جمموع األصوات اإلجيابية والسدلبية املعطداة أكثدر    

 .5ستوف هذه الشروط يعترب االقرتاح مرفوضامن نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة، وإذا مل ت

 

4- 
 
ألغدراض الدسدتور وهدذه الالئحدة، األصدوات اإلجيابيدة والسدلبية وال يددخل فيهدا          " األصوات املعطاة"تعين عبارة  (أ)

 .االمتناع عن التصويت أو األصوات امللغاة

يف حالة إجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن واحدد، جممدوع   " األصوات املعطاة"يعين تعبري  (ب)

 .األصوات اليت يدىل بها الناخبون جلميع املناصب االنتخابية

 :يسجل االمتناع عن التصويت على الوجه التالي (ج)
 

املندوبني أو املمثلني الذين يرفعدون أيدديهم ردا علدى    يف حالة التصويت برفع األيدي، يقتصر التسجيل على  (1)

 استفسار الرئيس عن حاالت االمتناع عن التصويت؛

 ؛"امتناع"يف حالة التصويت نداء باالسم، يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يردون بلفظ  (2)

                                                           
هي ثلثا  املطلوبة إىل جدول أعمال اجمللس أثناء الدورة، تكون األغلبية البنوديف حالة موافقة اجمللس على االتفاقيات أو املعاهدات التكميلية، وإضافة   5

 (.عضوا من أعضاء اجمللس على األقل 33أي موافقة )أعضاء اجمللس 
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اليت تودع يف صندو  االقرتاع إما بيضداء وإمدا   يف حالة االقرتاع السري، يقتصر التسجيل على أورا  االقرتاع  (3)

 ؛"امتناع"مؤشرا عليها 

 ".االمتناع"يف حالة التصويت بالوسائل اإللكرتونية، يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يبينون  (4)
 
  (د)
 

لعدد من املرشحني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها،عند إجدراء انتخداب    أي ورقة اقرتاع حتمل أصواتًا (1)

 لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد، تعترب ملغاة أيضا؛

أي ورقة اقرتاع حتمل أصواتًا لعدد من املرشحني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها،عند إجدراء انتخداب    (2)

 غاة أيضا؛لشغل أكثر من منصب انتخاب واحد، تعترب مل

 ال جيو  أن حتمل ورقة االقرتاع أي إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصويت؛ (3)

يف نيدة   تعتدرب ورقدة االقدرتاع صدحيحة عنددما ال يكدون هنداك شدك         ،السابقة( 3)و ( 2)و ( 1)طبقا للبنود  (4)

 .الناخب

 

تتوىل حكومة دولة عضو، أو مندوبها أو ممثلها، تسمية أي مرشح ملنصب انتخابي جيرى شدغله مبعرفدة املدؤمتر أو    - 5

وحيدد اجلها  الذي يقوم بدالتعيني إجدراءات الرتشديح،    . اجمللس، ما مل ينص على غري ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة

 .جراءاتمع مراعاة ما هو وارد يف هذه الالئحة بشأن هذه اإل

 

 .جيرى التصويت برفع األيدي أو نداء باالسم أو باالقرتاع السري- 6
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أو ممثل، أو عنددما   من هذه املادة، جيرى التصويت نداء باالسم بناء على طلب مندوب 11مع مراعاة أحكام الفقرة  (أ)

وجيدرى التصدويت ندداء باالسدم بندداء أمسداء مجيدع الددول         . تلزم أغلبية الثلثني مبوجب الدستور أو هذه الالئحدة 

وحيدد الرئيس اسدم أول دولدة يندادي عليهدا     . األعضاء اليت هلا حق التصويت حسب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي

ويف نهاية أي تصويت نداء ". امتناع"أو " ال"أو " نعم"ة عضو بد وجييب مندوب أو ممثل كل دول. عن طريق القرعة

ويسجل صدوت كدل دولدة عضدو     . باالسم، ينادي من جديد على اسم الدولة العضو اليت مل جيب مندوبها أو ممثلها

 .مشرتكة يف أي تصويت بالنداء باالسم يف مضبطة اجللسة

يدي أو نداء باالسم، بواسطة أو بإشدراف املوظدف املسدؤول    حتصى األصوات وتسجل، يف حاليت التصويت برفع األ (ب)

 .التالية 17عن االنتخاب يف املؤمتر أو اجمللس، الذي يعينه املدير العام وفقا للفقرة 

إذا وقع االختيار يف اقرتاعني متتالني نداء باالسم على اسم نفس الدولة العضو، خيتدار الدرئيس اسدم الدولدة العضدو       (ج)

 .القرعة مرة أو عدة مرات األخرى بإجراء
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عندما جيرى املؤمتر أو اجمللس التصدويت بالوسدائل اإللكرتونيدة، حيدل التصدويت بددون تسدجيل األمسداء حمدل          - 8

ويف حالة الصوت االمسي، ال تطبق إجراءات نداء أمسداء  . التصويت برفع األيدي، وحيل الصوت االمسي حمل النداء باالسم

ويدرج صوت كل دولة مدن الددول األعضداء املشداركة يف التصدويت      . ملؤمتر أو اجمللس خالف ذلكالدول األعضاء ما مل يقرر ا

 .االمسي يف مضبطة اجللسة
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. ، فيما يتعلق بهذه الالئحة، اختيار أو تعيني واحد أو أكثدر مدن األفدراد أو الددول أو األمداكن     "انتخاب"يعين لفظ  (أ)

ويف احلداالت األخدرى يشدغل أكثدر مدن      (.  ) 11الفقدرة   22بني يف املدادة  وينتخب أعضاء اجمللس طبقا لإلجراء امل

 .منصب انتخابي يف اقرتاع واحد ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك

. مدن هدذه املدادة    11لشغل منصب انتخابي واحد جيرى االنتخاب بطريق االقرتاع السري وفقا ملا هو وارد يف الفقرة  (ب)

انتخابي يف عملية انتخاب واحدة يتم االنتخاب بطريق االقرتاع السري وفقا ملدا هدو وارد يف    ولشغل أكثر من منصب

 .من هذه املادة 13و 12الفقرتني 
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وجتدرى  . يعني رئيس اجمللس واملدير العام، وُتقبل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة اجلدد، بطريق االقرتاع السري (أ)

بطريق االقرتاع السري، إال يف حالة االنتخاب الذي ال يزيد فيه عدد املرشحني على عددد  أيضا االنتخابات األخرى 

 .أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة العامة الصرحية املناصب الشاغرة، فعندئذ جيو  للرئيس أن يعرض على املؤمتر

 .جمللس ذلكُيفصل يف أي موضوع آخر عن طريق االقرتاع السري إذا رأي املؤمتر أو ا (ب)

  (ج)

إلجراء اقرتاع سري، يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنني من حاسيب األصوات من بني املندوبني أو املمثلني  (1)

ويف حالة االقرتاع السري بصددد انتخداب، يكدون حاسدبا األصدوات مدن املنددوبني أو املمدثلني         . أو مناوبيهم

 .النتخابومناوبيهم ممن ال تكون هلم مصلحة مباشرة يف ا

يكون من واجبات حاسيب األصوات اإلشدراف علدى إجدراءات االقدرتاع، وعدد أورا  االقدرتاع، والفصدل يف         (2)

 .صالحية ورقة االقرتاع يف حالة الشك، واعتماد نتيجة كل اقرتاع

 .جيو  تعيني نفس حاسيب األصوات القرتاعات أو انتخابات متتالية (3)

. ني موظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس علدى أورا  االقدرتاع بداحلروف األوىل مدن امسده     يوقع املوظف املرخص له من ب (د)

وتسلم، يف كل اقرتاع، ورقة اقرتاع بيضاء . ويكون املوظف املختص باالنتخابات مسؤوال عن ضمان تنفيذ هذا اإلجراء

 .واحدة لكل وفد له حق التصويت

 .لالقرتاع، يتم اإلشراف عليها بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتاععند إجراء اقرتاع سري تقام مقصورة أو أكثر  (هد)
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إذا أخل أي مندوب بصالحية ورقة االقرتاع املعطاة له، جيو  له أن يطلب، قبل مغدادرة دائدرة مقصدورة االقدرتاع،      (و)

وتبقدى ورقدة   . امللغاةورقة اقرتاع بيضاء جديدة، يسلمها له املوظف املختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االقرتاع 

 .االقرتاع امللغاة يف حيا ة املوظف املختص باالنتخاب

إذا غادر حاسبا األصوات القاعة اليت يوجد فيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعد األصوات، ال جيدو إال للمرشدحني    ( )

 .أو للمراقبني املعينني من قبلهم حضور عملية العد دون االشرتاك فيها

و  ألعضاء الوفود، وال ألعضاء أماندة املدؤمتر أو اجمللدس املسدؤولني عدن اإلشدراف علدى التصدويت بداالقرتاع          ال جي (ح)

السري، أن يبوحوا ألي شخص غري مسؤول بدأي معلومدات مدن شدأنها أن ختدل، أو يشدك يف أنهدا ختدل بسدرية          

 .االقرتاع

ني، إىل أن يشدغل املرشدحون املنتخبدون مناصدبهم، أو     املدير العام مسؤول عن حفظ مجيع أورا  االقرتاع يف مكان أم (ط)

 .ملدة ثالثة أشهر من تاريخ االقرتاع، أيهما أطول

 

يف أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب املدير العام، إذا أخفدق مرشدح يف احلصدول علدى أغلبيدة      - 11

أو املواعيد اليت حيددها املؤمتر أو اجمللدس إىل أن حيصدل    األصوات املعطاة يف أول اقرتاع، جترى اقرتاعات متتالية يف املوعد

 .مرشح على األغلبية املطلوبة

 

12 -)...( 

 

 :يف أي انتخاب جيريه اجمللس لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن واحد يطبق ما يلي- 13
 
أعضداء اجمللدس الدذين يددلون     وتتكون األغلبية من أكثر من نصدف عددد   . يتكون النصاب من ثلثي أعضاء اجمللس (أ)

 .بأصوات صحيحة

يدلي كل ناخب، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله، مدع إعطداء كدل     (ب)

 .صوت ملرشح خمتلف، وأي ورقة اقرتاع ال تنطبق عليها هذه الشروط تعترب ملغاة

ت يعلن انتخاب عدد منهم مبا يعادل عدد املناصدب االنتخابيدة   املرشحون الذين حيصلون على أكثر عدد من األصوا (ج)

 .السالفة( أ)املراد شغلها، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلبية الال مة احملددة يف الفقرة 

إذا مل يسفر االقرتاع إال عن شغل بعض املناصب االنتخابية، جيرى اقرتاع ثان، بنفس شروط االقرتاع األول، لشغل  (د)

 .ويستمر هذا اإلجراء حتى تشغل مجيع املناصب االنتخابية. ناصب االنتخابية الباقيةامل

إذا مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شدغل منصدب أو أكثدر مدن املناصدب االنتخابيدة، بسدبب حصدول          (هد)

حديدد مدن ينتخدب    مرشحني أو أكثر على عدد متساو من األصوات، جيرى اقرتاع منفصل بدني هدؤالء املرشدحني لت   

 .ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة. أعاله( ج)منهم طبقا ألحكام الفقرة 
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إذا تو عت األصوات بالتساوي بصدد مسألة ال تتعلق بانتخاب، جيدرى اقدرتاع ثدان يف جلسدة تاليدة، بعدد سداعة         (أ)

تسداوت األصدوات يف االقدرتاع الثداني     واحدة على األقل من نهاية االجتماع الذي تساوت فيده األصدوات، وإذا مدا    

 .أيضا، يعترب االقرتاح مرفوضا

جيو  للرئيس، يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األول، تأجيل االقرتاعدات األخدرى مبوافقدة     (ب)

 .املؤمتر أو اجمللس

 

 .ثارة نقطة نظام تتعلق بالتصويتمبجرد بدء التصويت ال جيو  ألي مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت إال إل- 15
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 .ألي مندوب أو ممثل أن يطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب (أ)

 .إذا طعن يف نتيجة تصويت مت برفع األيدي أو نداء باالسم، فعلى الرئيس أن يسرع بإجراء تصويت ثان فورا (ب)

 .إال عقب إعالن النتيجة مباشرةال يصح الطعن يف التصويت برفع األيدي أو نداء باالسم  (ج)

جيو  الطعن يف التصويت باالقرتاع السري يف أي وقت يف مدى ثالثة أشهر من تاريخ إجراء االقرتاع أو حلدني تسدلم    (د)

 .املرشح املنتخب منصبه أيهما أطول

أورا  االقدرتاع ومجيدع    يف حالة الطعن يف تصويت أو انتخاب باالقرتاع السري، يعمل املدير العام على إعادة فحص (هد)

السجالت ذات الصلة، ويو ع نتيجة الفحص ومعهدا الشدكوى األصدلية علدى مجيدع الددول األعضداء يف املنظمدة أو         

 .اجمللس حسب احلالة

 

لالنتخابدات لكدل دورة مدن دورات املدؤمتر أو اجمللدس يتدوىل،        يعني املدير العام من بدني مدوظفي األماندة مسدؤوالً    - 17

 :و أكثر، مسؤولية املهام التاليةمبساعدة نائب أ
 
 التأكد من صحة تنفيذ أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بإجراءات التصويت واالنتخابات؛ (أ)

 تولي مجيع الرتتيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛ (ب)

 بإجراءات التصويت ونظامه؛ إسداء املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشأن مجيع األمور املتعلقة (ج)

 اإلشراف على إعداد أورا  االقرتاع والعمل على سالمة حفظها؛ (د)

 إبالغ رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوفر النصاب قبل إجراء أي تصويت؛ (هد)

 حفظ سجالت نتائج مجيع االنتخابات والتأكد من تسجيلها ونشرها بأمانة؛ (و)

 .الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت واالنتخاباتالقيام بالواجبات األخرى ذات  ( )
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إذا أريد اختاذ قرار يف مسألة ال تتعلق بانتخاب أو ال تستلزم أغلبية الثلدثني مبقتضدى الدسدتور أو الالئحدة، جيدو       - 18

 .ت رمسيللرئيس أن يقرتح على املؤمتر أو اجمللس الفصل يف هذه املسألة باالتفا  العام دون اللجوء إىل تصوي

 

فدإذا مدا حددث    . جيو  إجراء تصويت منفصل على أجدزاء أو تعدديل إذا مدا طلدب منددوب أو ممثدل هدذا التقسديم        - 19

وباإلضافة إىل املندوب أو املمثل الذي يطلب التقسيم، جيدو  أن  . اعرتاض، يكون الفصل يف مسألة التقسيم للمؤمتر أو اجمللس

وإذا ووفق على التقسيم، فإن أجزاء االقرتاح أو التعديل اليت . اح التقسيم واثنان ضدهيتحدث مندوبان أو ممثالن يف تأييد اقرت

وإذا رفضت مجيدع األجدزاء اجلوهريدة يف االقدرتاح أو التعدديل يعتدرب االقدرتاح أو        . يوافق عليها تطرح بعدئذ للتصويت ككل

 .التعديل كله مرفوضا

 

به لكل متحدث، وعدد املرات اليت ميكن ألي مندوب أو ممثل أن  للمؤمتر أو اجمللس أن حيدد الوقت الذي يسمح- 21

وعندما تكون املناقشة حمدودة ويكدون املنددوب أو املمثدل قدد اسدتنفد الوقدت املخصدص لده، علدى          . يتحدث فيها عن مسألة

 .الرئيس أن يدعوه دون إبطاء إىل مراعاة النظام

 

ي مسألة، الكالم إلثارة نقطة نظام، ويفصل الرئيس فورا يف نقطدة  ألي مندوب أو ممثل أن يطلب، يف أثناء مناقشة أ- 21

وألي مندوب أو ممثل أن يطعن يف قرار الرئيس، ويف هذه احلالدة يطدرح الطعدن للتصدويت يف احلدال، ويسدرى قدرار        . النظام

ارة نقطة نظدام أن يتحددث   وال جيو  للمندوب أو املمثل الذي يطلب الكالم إلث. الرئيس ما مل ينقض بأغلبية األصوات املعطاة

 .يف جوهر املوضوع اجلاري حبثه

 

ألي مندوب أو ممثل أن يقرتح يف أثنداء مناقشدة أي موضدوع، وقدف اجللسدة، أو تأجيلدها، ويطدرح هدذا االقدرتاح          - 22

 .هاوللرئيس أن حيدد الوقت الذي يسمح به للكدالم ملقددم اقدرتاح وقدف اجللسدة أو تأجيلد      . للتصويت يف احلال دون مناقشة

 .وال جيو  يف أي جلسة أن يقرتح املندوب أو املمثل نفسه وقف اجللسة أو تأجيلها أكثر من مرة يف أثناء مناقشة ذات املشروع

 

وجيدو  فضدال   . ألي مندوب أو ممثل يف أثناء مناقشة أي موضوع أن يقرتح تأجيل املناقشة يف املوضوع حمل البحدث - 23

من املندوبني أو املمثلني يف تأييد االقرتاح واثنان يف معارضته، ثم يطرح االقرتاح بعد ذلدك  عن مقدم االقرتاح أن يتحدث اثنان 

 .وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به للكالم هلؤالء املتحدثني. فورا للتصويت

 

و ممثدل  ألي مندوب أو ممثل أن يقرتح يف أي وقت قفل املناقشة يف املوضوع حمل البحث، سواء أبدى أي مندوب أ- 24

ويسمح بالكالم عن اقرتاح قفل املناقشدة الثدنني فقدط ممدن يعارضدون االقدرتاح، ثدم يطدرح         . آخر رغبته يف الكالم أو مل يبدها

وجيدو  للدرئيس أن حيددد الوقدت     . فإذا أيد املؤمتر أو اجمللس االقرتاح، أعلن الرئيس قفل املناقشدة . االقرتاح للتصويت فورا

 .ضى هذه الفقرةاملسموح به للمتحدثني مبقت
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تكون لالقرتاحات التالية أولوية، حسب الرتتيب التالي، على مجيع االقرتاحات األخرى اليت تكون معروضة على - 25

 :اجللسة، باستثناء نقاط النظام
 
 وقف اجللسة؛ (أ)

 تأجيل اجللسة؛ (ب)

 تأجيل املناقشات يف املوضوع حمل البحث؛ (ج)

 .حمل البحثقفل املناقشة يف املوضوع  (د)

 

. يف حالة إقرار أي اقرتاح أو رفضه، ال جيو  إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس غري ذلك- 26

ويسمح بالكالم عن اقرتاح إعادة النظر ملتحدثني اثنني فقط ممدن يعارضدون اقدرتاح إعدادة النظدر، ثدم يطدرح بعدد ذلدك فدورا           

 .للتصويت

 

وعندما يقرتح إدخال تعديلني أو أكثدر  . ح إدخال تعديل على اقرتاح، جيرى التصويت على التعديل أوالعندما يقرت- 27

على اقرتاح، يصوت املؤمتر أو اجمللس أوال على التعديل الذي يعتدربه الدرئيس أكثدر التعدديالت بعددا عدن جدوهر االقدرتاح         

فإذا اقتضت املوافقة على أحدد  . تصويت على مجيع التعديالتاألصلي، ثم على التعديل األقل بعدا عنه، وهكذا حتى يتم ال

التعديالت رفض تعديل آخر بالضرورة، ال يطرح األخري للتصويت، وإذا ما ووفق على تعديل أو أكثر، طرح االقدرتاح املعددل   

االقدرتاح، وال يعتدرب   ويعترب تعديال لالقرتاح، ما يتناول باإلضافة أو احلدذف أو التنقديح جدزءا مدن هدذا      . بعد ذلك للتصويت

وال جيرى التصويت على تعديل يقوم على اسدتبدال اقدرتاح بد خر إال بعدد أن يدتم التصدويت علدى        . تعديال ما يلغي االقرتاح

 .االقرتاح األصلي وأي تعديالت متعلقة به

 

اقدرتاح مقددم لده،     ، يطرح أي اقرتاح يدعو املؤمتر أو اجمللس إىل الفصدل بشدأن اختصاصده يف   27مع مراعاة الفقرة - 28

 .للتصويت قبل التصويت على االقرتاح املقدم
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 الرابع لققامل

 

 تنفيذ خطة العمل الفورية خبصوص الرئيس املستقل للمجلس

 

 لدورة املؤمتر السادسة والثالثني 9/2119القرار 

 

 إن املؤمتر،

 

من الدستور، يعني املؤمتر رئيسًا مستقاًل للمجلدس وميدارس مهامده املال مدة      5من املادة  2أنه طبقًا للفقرة  إذ يالحظ 

 هلذا املنصب، أو كما حتددها النصوص األساسية للمنظمة،

 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 23املادة  وإذ يضع يف اعتباره 

 

، 1/2118مبوجب قدراره  ( 2111-2119)أن املؤمتر قرر من خالل خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة  وإذ يالحظ 

 احلوكمدة أن يضطلع الرئيس املستقل للمجلس بدور أكرب لتيسري متكني اجمللس من القيام بدوره على حندو أفضدل يف جمدالي    

 ؛"والعمل على التحسني املستمر للكفاءة والفعالية وملكية األعضاء للحوكمة يف املنظمة"واإلشراف على إدارة املنظمة 

 

رة ضمان أال حيدث الدور األكرب للرئيس املستقل للمجلدس أي تضدارب مدع األدوار اإلداريدة للمددير      ضرو وإذ يدرك 

 العام يف إدارة املنظمة، كما دعت إليه خطة العمل الفورية؛

 

أن إجراءات خطة العمل الفورية املتعلقة بالرئيس املسدتقل للمجلدس ينبغدي أن توضدح يف قدرار       وإذ يضع يف اعتباره 

 بالروح السابق ذكرها؛ وأن تنفذ

 

 :أّنيقرر  
 
على الرئيس املستقل للمجلس، يف حدود اإلطار الذي رمسه الدستور والالئحة العامة للمنظمة بشأن وضعه ومهامده،  - 1

 : ودون أي قيد بأي طريقة على الطبيعة العامة هلذه املهام
 

 أن يتخذ اخلطوات اليت قد حيتاجها األمر يف أي وقت لتيسدري وحتقيدق توافدق اآلراء بدني الددول األعضداء،        (أ)

 ال سيما يف ما يتعلق باملسائل اهلامة أو املسائل اخلالفية؛
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أن يتواصل مع رؤساء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدسدتورية والقانونيدة يف مدا يتعلدق بدربامج       (ب)

عمل تلك اللجان، وكذلك مع رؤساء اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، كلما كان ذلك مناسبا، وأن حيضدر،  

 بقدر اإلمكان، اجتماعات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية؛

ء بشدأن  أن يدعو، متى وكلما رأى ذلك مناسبًا، إىل إجراء مشداورات غدري رمسيدة مدع ممثلدي الددول األعضدا        (ج)

 املسائل ذات الطبيعة اإلدارية والتنظيمية لإلعداد لدورات اجمللس وعقدها؛

مع املدير العام وغريه من كبار موظفي املنظمة يف األمور اليت تشغل األعضاء واليت يتم اإلعراب عنهدا   التواصل (د)

 ة؛من خالل اجمللس وجلنيت الربنامج واملالية التابعتني له واملؤمترات اإلقليمي

التأكد من إبقاء اجمللس على إطالع على التطورات يف املنتديات األخرى ذات األهمية بالنسبة لوالية املنظمة،  (هد)

ومواصلة احلوار مع األجهزة الرئاسدية األخدرى حسدب مقتضدى احلدال، وخصوصدًا مدع األجهدزة الرئاسدية          

 .للمنظمات املعنية باألغذية والزراعة اليت توجد مقارها يف روما

 

ملنصب الرئيس املستقل للمجلس، ينبغدي أن تراعدي املدؤهالت الديت يتعدّين       عندما تقدم الدول األعضاء الرتشيحات -2

توافرها يف الرئيس، مبا يف ذلك قدرته على أن يكون موضوعيًا، وإدراكه للفدوار  السياسدية واالجتماعيدة والثقافيدة، وكفاءتده      

 .الفنية، باإلضافة إىل خربته ومعرفته مبجاالت عمل املنظمة

 

ل للمجلس مطالب بالتواجد يف روما يف مجيدع دورات اجمللدس وُيفدرتض بده يف املعتداد أن ميكدث       إن الرئيس املستق- 3

 ."لفرتة ال تقّل عن ستة إىل مثانية أشهر من السنة يف روما

 

 (2119 الثاني تشرين/نوفمرب 22 يف اعُتمد)
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 اخلامس لققامل

 

 املنظمة جملس خبصوص الفورية العمل خطة تنفيذ

 

 والثالثني السادسة املؤمتر لدورة 8/2119 القرار

 

 إن املؤمتر،

 

اعتماد خطة العمل الفورية لتجديدد منظمدة األغذيدة والزراعدة     "املعنون  1/2118أن قرار املؤمتر  إذ يضع يف اعتباره 

 يدعو إىل إصالح اجمللس؛(" 2119-2111)

 

أنه وفقًا خلطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة، ينبغي أن يؤدي اجمللس  وإذ يضع يف اعتباره كذلك 

دورًا يتسم بقدر أكرب من الديناميكية إلعداد الربنامج وامليزانية، استنادًا إىل مشورة جلنيت الربنامج واملالية حسدب االقتضداء،   

 يف ما يتعلق بتنفيذ مقررات احلوكمة؛  وأن يوسع نطا  وظيفيت اإلشراف والرصد اللتني يضطلع بهما

 

يف هذا السيا  إىل أن اجمللس سيقوم بدور رئيسي يف البت يف املسائل املتعلقة بتنفيذ الربندامج وامليزانيدة،    وإذ يشري 

املنظمدة، وإسدداء املشدورة     إدارةورصد األنشطة يف اإلطار اجلديد القائم على النتائج، ورصد تنفيذ مقدررات احلوكمدة ومراقبدة    

 بشأن هذه املسائل؛

 

مدن الالئحدة العامدة للمنظمدة قدد اعتمددها        25و 24إىل أن التعديالت اليت أجريت علدى املدادتني    وإذ يشري كذلك 

 املؤمتر لتنفيذ إجراءات خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة خبصوص اجمللس؛ 

 

أنه من املستصوب، مبوجب اإلطار الذي أنشأته األحكام املذكورة أعاله، وعلدى ضدوء روح خطدة العمدل      وإذ يدرك 

 الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة، توضيح الدور اجلديد للمجلس يف هذا اإلطار؛

 

 :أن اجمللس سيمارس دورًا رئيسيًا يف ما يتعلق مبا يلي يقرر- 1
 

 وحتديد تدابري األداء للمجلس نفسه ولألجهزة الرئاسية األخرى باستثناء املؤمتر؛ العملختطيط  (أ)

وتقديم التقارير بشأنه على أساس مؤشرات األداء للمجلدس نفسده ولألجهدزة الرئاسدية األخدرى       األداءمراقبة  (ب)

 باستثناء املؤمتر؛
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 ، واألولويات، وإعداد ميزانية املنظمة؛اإلسرتاتيجيةحتديد  (ج)

 على تنفيذ النظام اجلديد إلعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل النتائج؛ اإلشراف (د)

 .رأي تغيريات تنظيمية رئيسية ال تتطلب موافقة املؤمت ومراقبةاعتماد  (هد)

 

 .أن اجمللس سيقوم برصد تنفيذ مقررات احلوكمة يقرر- 2

 

 :أنه يف سيا  وظائف اجمللس اخلاصة باإلشراف، سيكفل اجمللس ما يلي يقرر- 3
 

 يف حدود اإلطار القانوني واملالي املقرر هلا؛  املنظمةعمل  (أ)

 شفاف ومستقل ومهين؛ إشرافوجود  (ب)

 ومهين ومستقل ألداء املنظمة؛ شفاف تقييموجود  (ج)

 ؛تستند للنتائجللميزانية واإلدارة  التشغيلقيد  نظموجود  (د)

وجود سياسات ونظم مالئمة ووظيفية إلدارة املوارد البشدرية، وتكنولوجيدا املعلومدات واالتصداالت، والتعاقدد       (ه)

 واملشرتيات؛ 

 .النتائج القائم علىواإلطار التنظيمي  اإلسرتاتيجيةاملوارد من خارج امليزانية بصورة فعالة يف األهداف  مساهمة (و)

 

 .أن اجمللس سيقوم برصد أداء املنظمة على أساس أهداف األداء املوضوعة يقرر- 4

 

أن اجمللس عند أدائه لوظائفه سديعمل عمومدًا بتعداون وثيدق مدع الوكداالت املتخصصدة واألجهدزة احلكوميدة           يقرر- 5

 ".الدولية املعنية

 

 (2119 الثاني تشرين/نوفمرب 22 يف اعُتمد)
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 لقق الساد امل

 

 


