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 األطراف اتالجتماع الالئحة الداخلية

 

 التعاريف - 1المادة 

  :هذه الالئحة الداخليةألغراض 
االتفاق بشأأأأأأدا ال دابير ال ي ت وذها لملة اللينا  للند الرأأأأأأيد غير الباغ غي لما  بال  يعني "االتفاق" 

  ؛مالبضا  عليه ملما تنظيم مرلعه
 متعني "اللنظلة" منظلة األغذية مالزراعة لألمم الل حدة؛

 متعني "الالئحة العامة لللنظلة" الالئحة العامة للنظلة األغذية مالزراعة؛ 
متعني "اللبالئ ماإلجرا ات" اللبالئ ماإلجرا ات ال ي تحكم االتفاقيات ماالتفاقات اللبرمة بل جب 

من لسأأأأأأ  ر  6ن لسأأأأأأ  ر اللنظلة مالويلات ماللماا اللنشأأأأأأأدة بل جب اللالة م 15ماللالة  14اللالة 
 1اللنظلة؛

 ميعني "أعضا  اللك ب" الرئيس مالنائب األمل للرئيس مغ اب الرئيس؛ 
 متعني "األطراف" أطراف االتفاق؛ 

 ؛ 1-5ميعني "االج لاع العالي" اج لاعا لألطراف يعبد بل جب اللالة 
 الطرف الأأذين يعيونوم األفرال من اللنأأدمبين ممن يحأأل محلووم مالوبرا  مغيرهمميعني "الللثل ا" 

 لألطراف؛  اج لاع خالل ل لثيله
 .2-5ميعني "اج لاع اس ثنائي" اج لاعا لألطراف يعبد بل جب اللالة 

 التطبيق – 2المادة 

 تطبوق هذه الالئحة الداخلية على كل اج لاعات األطراف في االتفاق.  2-1

ا، بعد  جرا  ال عديالت الداخلية أيض   الالئحةتنطبق هذه  ،ذلك فخال األطرافما لم تبرر م 2-2

، معلى العلل بين اللنشدة بل جب االتفاق ممن جاغب األطرافممل عات العلل الالزمة، على 

 االج لاعات.

 اب الرئيسوالرئيس ون - 3 المادة

ا أملا مغائبرئيسأأأأ   من بين الللثلين ألطرافاوب ن ت 3-1 مما يرأأأأل  لى خلسأأأأة غ اب رئيس لل ـأأأأأأأأأأ 
 العالل المغرافي لل  زيد ال اجب للرئيس. ملدى اغ واب أعضأأأأأأأا  اللك ب، ت لي األطراف االع بار

 من للرئيس األمل النائب ميك ا. األقاليم المغرافية اللناصب بين على هذه ال نامب ضلاا في مالرغبة
  قليم لللنظلة غير  قليم الرئيس. 

ر من بين الللثلين.ألطراف م ز لمي 3-2  اغ واب مبرو
 .ملثل حب ق ملارسة مال يحق ألحد أعضا  اللك ب ي رأس اج لاع ا 3-3
ي ذالمغ اب الرئيس اع بارا من غواية االج لاع  لرئيساألمل لنائب اللرئيس ممالية اتبدأ ف رة م 3-4

  لى حين اغ واب مناصأأأأأأبوم في الرئيس مغ اب للرئيس األمل مالنائب ميظل الرئيساغ وابوم فيه. تم 
 عالي. اج لاع كل غواية في للرئيس مغ اب للرئيس أمل مغائب جديد رئيس

                                                           
طا   ، األقسأأأا . النرأأأ أل األسأأأاسأأأية للنظلة األغذية مالزراعة لألمم الل حدة. المز  الثاغي2017منظلة األغذية مالزراعة،   1
 كاف مميم.م
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مغ اب الرئيس كدعضأأأأأأأا  مك ب االج لاع العالي مأي  علل الرئيس مالنائب األمل للرئيسمي 3-5
لما ا، ميمدة مالي ومعبد أثنا  ي اج لاع اسأأأأأأ ثنائي ج لاعات ال حضأأأأأأير البشأأأأأأدا  ات  جيوبألماغة زمو

 األطراف مسير عللوا.
أخرى ل يسأأأأأأير علل  موا ما قد يلز  من ؤلي يماألطراف  اترأس الرئيس جليد اج لاع يم 3-6

 . األطراف اج لاع
تدلية ا مؤق   عليه  تعذرأم أي جز  منه أم في حال اج لاع ما ا عن مؤق   الرئيس مفي حال غياب  3-7

نائب الالرئيس. مي ل د  في حال غيابه، أحد غ اب الرئيس، موا  أم، لرئيساألمل لنائب ال موامه، ي  لى
 غفسوا ال ي ي ل د بوا الرئيس. اللوا بالسلطات مأم أي غائب للرئيس ي  لى موا  الرئيس، لرئيس األمل ل

 األمل النائب أم تعذر مؤق ا على الرئيس في حالخالل ف رة ما بين اج لاعات األطراف، مم 3-8
تعيين من  اللذك ر الشأأأأو   ليه ين لي الذي يم ز للطرف موامه، تدلية غ اب الرئيس أحد أم للرئيس

 يحل محلوه.

تعذر من منربه أم  الرئيس أي من غ اب أم للرئيس األمل النائب أم الرئيسمفي حال اس بال  3-9

 يحلو ل  آخرملثال  ن الطرف الذي ين لي  ليه الشو  اللذك ر بشكل لائم ملارسة مظائفه، يعيو عليه 

 الف رة الل ببية محل هذا األخير خالل 

 من مدة ال الية.

 األمانة – 4المادة 

ألا  اللوا  اللعرمضة في االتفاق أم في هذه  لنظلة بلسؤمليات األماغة، بلا فيواالتنوض أماغة 

ر علال باللالة راللبرو  أعضا  اللك ب م لعم عللم الالئحة الداخلية ، 2-3. م ذا لم ي م اغ واب مبرو

 تنوض األماغة بوذا الدمر.

 جتماعاتاال – 5المادة 

ة كلاج لاعات تعبد األطراف  5-1 ا  لى اج لاع األطراف اللنعبد مفب   باإلضأأافةسأأن ين. م عالية مرو
 مدى ت اتر األطراف، تحدل من االتفاق السأأأأأأ عراض متبييم فعالية االتفاق في تحبيق هدفه 2-24لللالة 

 .العالية االج لاعات في تمرى علليات االس عراض مال بييم اإلضافية ال ي
ا، تراه األطراف ضأأرمري  قد  م اعيد أخرى حسأأب ما يألطراف فل اج لاعات اسأأ ثنائيةعبد مت   5-2

 األطراف لألماغة بشأأأأأكل تؤكد أغلبية أا شأأأأأريطةمن أي من األطراف، مبد   خطيعلى طلب  أم بنا   
 ميعبد. اللبد  قيا  األماغة ب بليغ األطراف بالطلب من ي ما 30 غضأأأأأأ ا الطلب في لوذا خطي تدييدها

 على تدييد من حرأأ ل الطلب أشأأور سأأ ة غضأأ ا في األطراف أحد طلب على بنا    اج لاع اسأأ ثنائي
 .األطراف أغلبية

اللدير العا  اللك ب مأعضأأأأأأأا  ألطراف بال شأأأأأأأامر مد ل اتدع  الرئيس  لى عبد اج لاعمي 5-3
 للنظلة ماألماغة.ل
بالرسأأأأأأأ  مي   5-4 واأل بل عد ممكاا اغع لاعكل  ل اإلخطار ال ألطراف  لى جليد األطراف ل اج 

 على األقل.ابيد أس (10عشرة )بأي اج لاع قبل م عد اف  اح ماللراقبين 
األماغة قبل اف  اح كل أمراق اع لال ملثليه مأسأألا  أعضأأا  مفده  لى  ممراقبكل طرف ميبد   5-5

 ألطراف.اج لاع ل
 .بال شامر مد أعضا  اللك ب ج لاع األطرافام ز لألماغة أا تدع  خبرا   لى حض ر مي 5-6
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 جدول األعمال والوثائق - 6المادة 

 .بال شامر مد أعضا  اللك باألماغة جدمل األعلال اللؤقت  عدو ت   6-1
غة على 6-2 م األما الج لاع من االج لاعات لف رة جدمل أعلال مؤقت  مشأأأأأأرمع األطراف متعلو

 على األقل.ب عا أسأأ (14دربعة عشأأر )باالج لاع قبل م عد اف  اح ( 2ل بديم ال عليبات مدتوا أسأأب عاا )
م جدمل األعلال اللؤقت على األطراف ماللراقبين  ابيد أس (10عشرة )باالج لاع قبل م عد اف  اح ميعلو

قبل  على األماغة طرف اللبدمة من أي األعلال جدمل ت علق ببن ل متعرض تبارير خطية على األقل.
 على األقل.ابيد أس (8ثلاغية )باالج لاع م عد اف  اح 

تفريلي، ألي اج لاع لألطراف،  أعلال مؤقت جدملإتاحة ال ثائق، بلا في ذلك ب   األماغة بمت 6-3
من اف  اح ابيد كحد أقرأأأأى أسأأأأ (4أربعة ) بلاالج لاع قألطراف ماللراقبين اللدع ين  لى حضأأأأ ر ل

 .االج لاع
 .االج لاعاتاألطراف، مثائق علل ج لاعات ضم ال ثائق ال ي ت فرها األماغة المت 6-4

 أيخالل ال ي تعرض االق راحات الرسلية الل علبة ببن ل جدمل األعلال متعديالته م ا  6-5

في  نللثليالعلى  وال عليلالالزمة م  لى الرئيس الذي ي وذ ال رتيبات متسل     ك ابة  بد  ت  ألطراف لاج لاع 

 .االج لاع

 اتخاذ القرارات – 7المادة 

  .ألطرافاجليد  ا النراب الالز  التواذ قرار ه  غالبية  7-1
 تم أغه الرئيس يحدل محيثلا. اآلرا  ب  افق البرارات قرأأأأأأارى جودها التواذ األطراف متبذل 7-2

 اللعطاة، من األصأأ ات بسأأيطة بدغلبية ي وذ البرار اآلرا ، في ت افق  لى لل  صأأل كل المو ل اسأأ نفال
 .الالئحة هذه في أم ما لم ي ن  على خالف ذلك في االتفاق

فاق في ذلك خالف على ي ن  لم ما لألطراف، يم ز 7-3  تبرر اتواذ أا الالئحة، هذه في أم االت
 ف رة خالل الوطية اللراسأأأالت من غيرها أم ال سأأأائل اإللك رمغية طريق عن اآلرا  ب  افق البرارات

م. االج لاعات بين ما  ف رة من خالل م ذا قا  أي طرف،. األطراف على مب رح قرار األماغة أي متعلو
ا 90 م  عد ي  هذه، ب ية ال عليم  لاع  لى البرار في النظر تدجيل طلب باالع راض أم علل بل االج   اللب

ا، 90 الـ ف رة خالل تدجيل طلب أم اع راض أي تلبي ي م لم م ذا. البرار تبعا لذلك يؤجل لألطراف،  ي م 
 .اآلرا  مع لد ا ب  افق البرار يع بر

غير اللنر أل عليوا بشكل  الرلة ذات مغيرها من اللسائل ال ر يت متوضد ترتيبات 7-4

 العامة الالئحة من الرلة ذات لألحكا  الالزمة، ال عديالت  جرا  الالئحة، بعد هذه أم االتفاق محدل في

 .ماإلجرا ات الل بعة اللبالئ مراعاة مد لللنظلة،

 المراقبون – 8المادة 

 :األطراف اج لاعات في مراقب برفة لللشاركة الموات ال الية مؤهلة تك ا 8-1
 األطراف،من غير  اللن سأأأبين في اللنظلة ماألعضأأأا  مغيرها من األعضأأأا  الموات الل قعة )أ(

 الذرية؛ للطاقة الدملية ال كالة أم الل وررة مكاالتوا أم الل حدة األمم مأعضا 
  الدملية؛ الحك مية ماللنظلات )ب(
 مأحدث اج لاع مرأأأأأأأايد األسأأأأأألا  في اللنظلة للمنة اللؤهل ا في أحدث لمرة ماللراقب ا )ج(

  لألطراف؛



4 

 

 .باالتفاق لألماغة عن اه لا أعربت  ال ي الدملية الحك مية غير ماللنظلات )ل(
يا ( 10) ةعشأأأأأأر قبل األماغة تب  م 8-2 ، ما لم يبورر ألطرافل اج لاع أي اغعبال من األقل على أ

 اإلعرابمن  اي لكن ل 1-8كلا ه  مشأأأأأأار  ليه في اللالة  جليد اللراقبينبال  بإ األطراف خالف ذلك،
 في االج لاع. كلراقبين يك غ ا ملثلينعن غي وم بدا 

 .في اللشاركة في اتواذ البراراتحق في االج لاع لما أا يك ا لوم الا  اللراقبميشار   8-3
 بأأدا أعرب ا عن غي ومألطراف، قأأائلأأة بأأاللراقبين الأأذين لعلم األمأأاغأأة، قبأأل اف  أأاح اج لأأاع مت 8-4

 .االج لاعفي  يك غ ا ملثلين

 السجالت والتقارير - 9المادة 

ياج لاعاألطراف، في كل تب    9-1 ا ، بالل افبة على تبرير  ياتو  هامآرا اقراراتودمو . امت صأأأأأأ
 الواأل، حسب االق ضا . ابرر االح فاظ بدي سمالت أخرى الس وداموتأا لألطراف ميم ز 

عم 9-2 لا غات تبرير اج  غات السأأأأأأأت  اتل ما لم يبرر األطراف لاألطراف هي الل حدة،  ألمم الل 
 خالف ذلك.

األطراف ماللراقبين  جليدج لاع األطراف على الل افق عليه ال برير ال عليم باألماغة متب    9-3

ا (60) س ين غض ا فيلنظلة للعا  اللدير الم الج لاعاذلك الللثلين في  أعلال ذلك  من اخ  ا  ي م 

 للعل  . بإتاحة ال برير غفسه، ال قت متب   األماغة، في. االج لاع

 مجموعات العمل – 10المادة 

يم ز ( من االتفاق، 6) 21ممل عات العلل اللورأأرأأة اللنشأأدة بل جب اللالة باإلضأأافة  لى  10-1
 . أللا  مواموا ةضرمري اراهممل عات العلل ال ي تنشئ تلألطراف أا 

لضأأرمرية. ل ارل اللالية ا  افر الب اانيمسأأير عللوا رهجليد ممل عات العلل ميك ا  غشأأا   10-2
يبرر ما  ذا من ه  لللنظلة للدير العا  اي حلل النفبات ذات الرأأأأأألة، فاللنظلة هي من حيثلا تك ا م

 م  افرة. ل ارل اللالية ل غطية تلك النفبات كاغت ال
علل قد ت حلل اللنظلة  ممل عاتمقبل اتواذ أي قرار ينط ي على مررمفات ت رل بإغشا   10-3

 الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
، االق ضأأأا للنظلة، حسأأأب لعا  اللدير العرض على األطراف تبرير من األماغة أم من ي   ذات الرأأألة،

 ذلك. عناإللارية ماللالية الل رتبة اآلثار بشدا 

 عللوا.ترتيبات ماخ راصاتوا مممل عات العلل األطراف عض ية  لحدمت 10-4

 النفقات – 11المادة 

مأعضأأأأأأا  اللك ب ماللراقبين ال ابعين ملثلي األطراف  غفبات اتلنظلالأم  اتحك مالت حلل  11-1
 لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 .العلل ممل عاتاألطراف أم  اتاج لاععن مشارك وم في 
في اج لاعات األطراف أم  الناميةدمل الالزمة لدعم مشأأأاركة األطراف من ال رتيبات وذ ال و مت   11-2

 من االتفاق. 21ا لللالة مفب  أم اللشاركة كدعضا  في اللك ب  العلل ممل عات
محيثلا مافبت األطراف على قب ل عرض أحد األطراف اسأأ ضأأافة اج لاع ما، ي حلل الطرف  11-3

 .باالج لاع الل علبة ل غطية النفبات الالز  اللضيف مسؤملية تدمين ال ل يل
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الئحة المن لألحكا  اللناسبة  العلل مممل عاتاألطراف  اتج لاعالعلليات مالية أي توضد  11-4
 الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة. 

للنظلأأة األغأأذيأأة لق الالئحأأة اللأأاليأأة األطراف، تطب  من جأأاغأأب عليوأأا  الئحأأة مأأاليأأة م فقمفي غيأأاب 
 مالزراعة.

آثار  لوا ال ي مقراراتوا األطراف ت صيات العا  لللنظلة، ت عرض األماغة، من خالل اللدير 11-5

 اتواذ من أجل أم مملس اللنظلة مؤتلر على مبراممية ممالية بالنسبة  لى اللنظلة، سياساتية

 .اللناسبة اإلجرا ات

 اللغات – 12المادة 

 برر األطراف خالف ذلك.تألمم الل حدة، ما لم لاألطراف اللغات الست  اتتك ا لغات اج لاع 12-1
جليد تكاليف ال رجلة  1-12اللغات اللشأأأار  ليوا في اللالة غير  حلل أي ملثل يسأأأ ود  لغة مي 12-2

 الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 هذه اللغة.  لى

 تعديل الالئحة - 13المادة 

 ي وذ اآلرا ، في ت افق  لى ال  صول تعذور م ذا. الالئحة هذه على تعديالت اع لال لألطراف يم ز

 .األطراف جليد غرف من أكثر األغلبية هذه تك ا أا شريطة اللعطاة، األص ات ثلثي بدغلبية البرار

م مثائق اللب رحات ، متعل  6على هذه الالئحة ألحكا  اللالة  اللب رحة ال عديالت النظر فيميوضد 

 األطراف.أا تنظر فيوا قبل  6ا ألحكا  اللالة مفب  

 االتفاقأحكام  سريان - 14المادة 

 االتفاقأحكا  ك ا في حال مج ل أي تعارض بين أي من أحكا  هذه الالئحة مأي من أحكا  االتفاق، ت

 .هي السارية

 النفاذتاريخ  – 15المادة 

م افبة األطراف عليوا، ما لم تبرر  غافذة بلمرلهذه الالئحة مأي تعديالت عليوا أحكا   ربحت

 األطراف خالف ذلك.


