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 حادية واألربعونالالدورة 

 2019 حزيران/نيويو  29-22روما، 

 لمؤتمرلن يالحادية واألربعالدورة الخاصة بترتيبات ال
 

 موجز
 )ةنظمــــملؤمتر منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة (املاحلــــاديــــة واألربعني الــــدورة اخلــــاصــــــــــــــــــة بــــرتتيبــــات الهــــذه الوثيقــــة حملــــة عــــامــــة عن قــــدم ت
وضوع وم وموضوع النقاش العامللدورة واجلدول الزمين املؤقت  األعمالمقرتحات بشأن جدول  تتضمنو  .)2019 حزيران/نيويو  22-29(

 C 2019/1ؤقــت للــدورة يف الوثيقــة ويرد جــدول األعمــال املوالقرارات والــدعوات.  ، وعمليــات االنتخــاب2021-2020فرتة الســــــــــــــنتني 
ا اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها بالنســـبة إىل كلمات املرشـــحني ملنصـــب املدير العام  .C 2019/INF/1اجلدول الزمين يف الوثيقة و  وترد أيضـــً

 أمام املؤمتر.

 ما يلي: البّت فييطلب من المؤتمر 
 

 إنشاء جلنتني رئيسيتني:(أ) 
 ومسائل السياسات (اللجنة الرئيسية األوىل)بشأن املسائل املوضوعية  •
 بشأن مسائل الربنامج وامليزانية (اللجنة الرئيسية الثانية) •

 املرشحني الذين اقرتحهم اجمللس للمناصب التالية يف املؤمتر:(ب) 
 رئيس املؤمتر؛ •
 رئيس اللجنة الرئيسية األوىل؛و  •
 رئيس اللجنة الرئيسية الثانية؛و  •
 املؤمتر؛ثالثة نواب لرئيس و  •
 سبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛و  •
 وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض. •

النسبة إىل ب املوضوع الرئيسي للنقاش العام عن حالة األغذية والزراعة وحتديد مدة إلقاء البيانات من ِقبل رؤساء الوفود خبمس دقائق(ج) 
 .هذا البند

 .حلضور الدورة بصفة مراقبالدعوات املوجهة إىل املراقبني (د) 
 .2021-2020عقد خالل فرتة السنتني (ه) موضوع فرتة السنتني بالنسبة إىل دورات األجهزة الرئاسية اليت ستُ 
 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 Rakesh Muthooالسيد 
 مدير

 املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم
 55987 06570 39+اهلاتف: 
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 مقدمة
 

)، 2017 متوزيو/ليو  8-3(ربعني األللمؤمتر، على حنو ما قرره املؤمتر يف دورته ن و احلادية واألربعســــــــــــــُتعقد الدورة  - 1
 . 92011 حزيران/نيويو  29 إىل 22روما خالل الفرتة من  يف
 
اتيجيتها وعن حتديد ســـــياســـــتها واســـــرت  اجلهاز املســـــؤول يف �اية املطاف عن اختاذ القرارات يف املنظمة واملؤمتر هو - 2

ـــــيـــــــة ـــــزان ـــــجـــــيـــــــة واملـــــي ـــــي ـــــيـــــــة بشــــــــــــــــــــأن األهـــــــداف واالســــــــــــــــــرتات ـــــهـــــــائ ـــــن ـــــقـــــرارات ال  . 2بشــــــــــــــــــكـــــــل عـــــــام وعـــــن اختـــــــاذ ال
ويتمحور عمل املؤمتر على كفالة االتســـــــاق يف مســـــــائل الســـــــياســـــــات العاملية واألطر التنظيمية ويعمل بناء على توصـــــــيات 

كل ، وحســـــب املقتضـــــى، بناء على توصـــــيات جملس املنظمة. ويوافق املؤمتر بشـــــاللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية للمنظمة
 حمدد أكثر على أولويات املنظمة واسرتاتيجيتها وميزانيتها بعد النظر يف التوصيات الصادرة عن اجمللس. 

 

 والتصويتوموضوع فترة السنتين وموضوع النقاش العام جدول األعمال 
 

 .C 2019/1يف الوثيقة جدول األعمال املؤقت للمؤمتر يرد  - 3
 
 مها: ،ني رئيسيتنيجلنت يتم تشكيلوس - 4
 

 اللجنة الرئيسية األوىل بشأن املسائل املوضوعية ومسائل السياسات؛ •
 اللجنة الرئيسية الثانية بشأن مسائل الربنامج وامليزانية. •

 
ورته ويف هذا الصدد، اقرتح اجمللس، يف د للنقاش العام.كل دورة من دورات املؤمتر موضوع رئيسي واحد يكون لو  - 5

 يف: 10إطار البند  ضمن موضوع النقاش العام في المؤتمريتمثل )، أن 2018(ديسمرب/كانون األول  بعد املائة الستني
 .3جرة والزراعة والتنمية الريفية""اهل

 
أّن  يف اجتماعات اجللســــــــــــة العامة هو مخســــــــــــة أيام فقط ال غري، ومبااجلوهري للعمل تاح الوقت امل ونظراً إىل أنّ  - 6

 اخلمسال تتجاوز مدة كّل بيان اجمللس بئ فقد أوصــى، 10البند  يف إطارببيانات  ســيدلونرؤســاء الوفود املشــاركة يف املؤمتر 
 . دقائق) 5(
 
التي ستنعقد  لدورات األجهزة الرئاسيةالتالي موضوع القد أقّر اجمللس، يف دورته احلادية والستني بعد املائة، و  - 7

 .4"تشجيع األمناط الغذائية الصحّية والوقاية من مجيع أشكال سوء التغذية": 2021-2020فترة السنتين خالل 
 

                                                 
 .REP7C 201/الوثيقة  من 93الفقرة   1
 .7/2009قرار املؤمتر   2
 .CL 160/REPالوثيقة  من 24الفقرة   3
 .CL 161/REPالوثيقة  من 28الفقرة   4
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جيري انتخاب الرئيس املسـتقل للمجلس وانتخاب أعضـاء اجمللس والتصـويت على مسـتوى امليزانية من املقرر أن و  - 8
 . 2019 حزيران/نيويو  28(مبناداة األمساء إلكرتونياً) يوم اجلمعة 

 
اليت ســــائل ط الضــــوء على املموجزاً وتســــلّ  الدورةالنقاش، تتضــــمن وثائق تركيز وحرصــــاً على تبســــيط اإلجراءات و  - 9
. وســيتم ذلك بشــكل أســاســي، وحيثما يكون ذلك ممكناً، من خالل عرض مشــاريع القرارات البّت فيهااملؤمتر على  عّني يت

 اليت سيتخذها املؤمتر يف شكل جاهز للموافقة عليها وإلدراجها يف التقرير النهائي للدورة.
 

 تشكيل الوفود
 

، جيوز لكّل عضـــــــــو يف املنظمة أن (املرفق ألف)من الدســـــــــتور  3يرتأس الوزراء عادة وفود بلدا�م. وطبقاً للمادة  - 10
لى اإلنرتنت التســجيل عإمتام عملية وميكن  يكون ُممثالً مبندوب واحد وميكن أن يرافقه مناوبون ومســاعدون ومســتشــارون.

عـلـى الـعـنـوان الـتـــــــايل: بـكـلـمـــــــة ســــــــــــــّر  ةاحملـمـيـــــــالـبـوابـــــــة اخلـــــــاصــــــــــــــــــــة بـــــــاألعضــــــــــــــــــــاء يف املـنـظـمـــــــة مـبـــــــاشــــــــــــــرة عـرب 
gateway/en/-http://www.fao.org/members  . إرشـــــــــــــادات التســـــــــــــجيل املباشـــــــــــــر على  االطالع علىكما ميكن

جواز صــــورة  التســــجيل املباشــــر على اإلنرتنت يقتضــــي حتميل جتدر اإلشــــارة إىل أنّ . و نفســــه املوقع اإللكرتوين يفاإلنرتنت 
 رقمية حديثة.خصية شسفر 

 
 للمؤتمر مهام الدستوريةال

 
باإلضــــــــــــــافة إىل اعتماد التعديالت املدخلة على دســــــــــــــتور املنظمة ولوائحها وأنظمتها، واملوافقة على االتفاقيات  - 11

 واالتفاقات، يتوىل املؤمتر املهام الدستورية احملددة اآلتية:
 

 دقبول األعضاء اجلد
 

يع املســائل املتعلقة مىن جبباعتباره أعلى ســلطة يف املنظمة، انضــمام األعضــاء اجلدد إىل املنظمة، ويعيقبل املؤمتر،  - 12
من الالئحة  2-19. وطبقاً للمادة أي طلب لالنضــــــمام إليهااملنظمة  مل تتلقبالعضــــــوية. وحىت تاريخ إعداد هذه الوثيقة، 

العامة للمنظمة، جيوز أن تتلقى املنظمة طلبات االنضــــــــــــــمام قبل افتتاح أعمال دورة املؤمتر بثالثني يوماً، أي يوم اخلميس 
األعضـــاء اجلدد باالقرتاع الســـّري ويتطلب أغلبية ثلثي األصـــوات املعطاة، بشـــرط  البّت بقبول. وجيري 2019مايو/أيار  23

ألصــوات املؤيدة واملعارضــة نصــف عدد الدول األعضــاء يف املنظمة. وتســري العضــوية اعتباراً من أن يتجاوز العدد الكلي ل
  تاريخ موافقة املؤمتر على الطلب.

 
 تعيني املدير العام

 
من الالئحة العامة للمنظمة.  37املدير العام وبتعيينه يف املادة  بالرتشــــــــــــــيحات ملنصــــــــــــــبترد اإلجراءات املتعلقة  - 13

لس فقد حدد اجمل املقتبســة يف الفقرة الســابقة، . وعمًال باألحكام 2019يوليو/متوز  31وتنتهي والية املدير العام احلايل يف 
كفرتة   2019 شــباط/فرباير 28إىل  2018 كانون األول/ديســمرب 1بعد املائة الفرتة املمتدة من  واخلمســنييف دورته التاســعة 

يوليو/متوز  31إىل  9201أغســــــــطس/آب  1زمنية خمصــــــــصــــــــة لتلقي الرتشــــــــيحات ملنصــــــــب املدير العام للفرتة املمتدة من 

http://www.fao.org/members-gateway/en/
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ى ضــــــمن املهلة الزمنية احملددة وذلك مبوجب تعميم وعلات اليت وردت تعميم الرتشــــــيحفورًا بعد ذلك . وقد جرى 23205
 .6البوابة اخلاصة باألعضاء يف املنظمة

 
، دعا الرئيس املســــــــتقل للمجلس إىل اجتماع مع رؤســــــــاء اجملموعات اإلقليمية الســــــــبع 2019مارس/آذار  4ويف  - 14

ونواهبم لوصع اللمسات األخرية على كلمة املرشحني ملنصب املدير العام خالل الدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس 
 .7والدورة احلادية واألربعني للمؤمتر

 
ترد ضــــــمن املرفق باء اإلجراءات اخلاصــــــة بالكلمات اليت ســــــيلقيها املرشــــــحون ملنصــــــب املدير العام إضــــــافة إىل و  - 15

من  37و 12الرتتيبات اخلاصــــــــة بعملية التصــــــــويت النتخاب املدير العام، وذلك طبًقا لألحكام ذات الصــــــــلة من املادتني 
 الالئحة العامة للمنظمة. 

 
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس

 
من الالئحة العامة  1-23من الدســــــــتور واملادة  2-5يعّني املؤمتر الرئيس املســــــــتقل للمجلس وفقاً ألحكام املادة  - 16

 .للمنظمة
 

(ب) من الالئحــة العــامــة للمنظمــة على أن حيــدد اجمللس املوعــد النهــائي لكي تقــّدم الــدول 1-23وتنص املــادة  - 17
دد اجمللس أيضــاً املوعد حي ،املســتقل للمجلس إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس. وباملثلاألعضــاء ترشــيحاهتا ملنصــب الرئيس 

الذي يعمم فيه األمني العام هذه الرتشــــــيحات على مجيع األعضــــــاء يف املنظمة. ويف هذا الصــــــدد، حدد اجمللس، يف دورته 
، 8كآخر موعد لتلقي الرتشـــيحات هلذا املنصـــب  9201أبريل/نيســـان  5 اجلمعةمن يوم  00.12الســـاعة بعد املائة،  الســـتني

كموعد يقوم فيه األمني العام بتعميم هذه الرتشـــــــــيحات بالربيد العادي ومن خالل   9201أبريل/نيســـــــــان  21 اجلمعةيوم و 
 .)C 2019/9(انظر الوثيقة  البوابة اخلاصة باألعضاء يف املنظمة

 
 انتخاب أعضاء اجمللس

 
ـــــــــــــــــب املؤمتر أعضــــاء اجمللس طبقاً ألحكام املادة  - 18 (أ) من 10 -22من الدســــتور. ووفقاً ألحكام املادة  1-5ينتخـ

الالئحة العامة، حيدد املؤمتر تاريخ االنتخاب وآخر موعد لتقدمي الرتشــــــيحات النتخابات اجمللس. وقد اقرتح أن تتّم عملية 
 . 9201 حزيران/نيويو  28يوم اجلمعة االنتخاب 

 
جيب دعم الرتشــيح خطيًّا من مندويب دولتني  ،من الالئحة العامة للمنظمة (ج)10 -22وكما نصــّت عليه املادة  -19

ول املندوب املرشح بالرتشيح موافقة رمسية خطّية بقب على أن تُرفقعضوتني يف املؤمتر، غري مندوب الدولة العضو املرشحة، 

                                                 
 . REP5CL 1/9الوثيقة  من 18الفقرة   5
 .C 2019/7 Add.1و 79C 201/ تانالوثيق  6
 .CL 161/7 Rev.1الوثيقة  من 2الفقرة   7
 REP06CL 1/الوثيقة  من 52الفقرة   8
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معلومات عن انتخاب األعضــــــاء يف اجمللس مبا يف  C 2019/11وتتضــــــمن وثيقة املؤمتر  من الدولة العضــــــو هلذا الرتشــــــيح.
(د) من الالئحة العامة على أن 10 -22كما تنص املادة ذلك اســـــتمارة ترشـــــيح تراعى فيها االشـــــرتاطات الســـــالفة الذكر.  

مل على األقّل. د لالنتخاب بثالثة أيام عُختطر اللجنة العامة املؤمتر بالرتشيحات الصحيحة املقدمة وذلك قبل املوعد احملد
آخر  9201يونيو/حزيران  24من يوم اإلثنني  00.12الســـــــاعة بعد املائة بأن تكون  الســـــــتنيأوصـــــــى اجمللس يف دورته  وقد

 . 9موعد لتلقي الرتشيحات
 

 أعضاء مكتب المؤتمر
 

 اجمللس مرشـــــــــــــحني للمناصـــــــــــــب التالية: يســـــــــــــمي، للمنظمة (ب) من الالئحة العامة5-24وفقاً ألحكام املادة  - 20
يف منتخبون ســــبعة أعضــــاء  )4( ) ثالثة نواب لرئيس املؤمتر؛3) رئيســــا اللجنتني الرئيســــيتني للمؤمتر؛ (2رئيس املؤمتر؛ ( )1(

 .10تسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويضو ) 5اللجنة العامة للمؤمتر؛ (
 

 بـــــعـــــــد املـــــــائـــــــة، بـــــرتشــــــــــــــــــيـــــح مـــــعـــــــايل الســــــــــــــــــيـــــــد والســــــــــــــــــتـــــنياحلـــــــاديـــــــة وقـــــــام اجملـــــلـــــس، خـــــالل دورتـــــــه  - 21
Enzo Benech ، ســـــــــيعرض هذا . و 11ليكون رئيســـــــــاً للمؤمتراحليوانية والزراعة والثروة الســـــــــمكية يف أوروغواي وزير الثروة

الثة. خالل جلســـته االفتتاحية إىل جانب الرتشـــيحات اخلاصـــة بنواب رئيس املؤمتر الثالرتشـــيح على املؤمتر للمصـــادقة عليه 
ا معليه اللجنة الرئيســــية األوىل واللجنة الرئيســــية الثانية، فمن املتوقع أن يصــــادق  نائب الرئيس يفالرتشــــيحات ملنصــــيبأما 

 العامة.  املؤمتر من خالل اللجنة
 

وكما جرت عليه العادة، يباشر أعضاء جلنة أوراق التفويض عملهم يف غضون مخسة عشر يوماً من موعد افتتاح  - 22
 املؤمتر.أعمال 

 
 المؤتمر قرارات

 
 .جيماملرفق ن ضم واليت تقتصر على املسائل الرمسية، قرارات املؤمترباخلاصة القائمة حالًيا  املعايريوترد  - 23

 
 12لدعواتا

 
حيق لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـــصـــة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون ممثلة يف دورات املؤمتر، من دون  - 24

أن يكون هلا حق التصــــــــــــــويت. كما حيق للمنظمات احلكومية الدولية األخرى، اليت أبرمت اتفاقاً مع املنظمة يتضــــــــــــــمن 
أن  ةاســـتشـــاري صـــفةوحيّق أيضـــاً للمنظمات غري احلكومية اليت لديها أحكاماً حمددة هلذا الغرض، املشـــاركة بصـــفة مراقب. 

توفد مراقبني عنها إىل دورات املؤمتر. وللمدير العام أن يدعو إىل املشــــــــــــــاركة، بصــــــــــــــفة مؤقتة، املنظمات احلكومية الدولية 
 املنظمة. معأو عالقات  ةاستشاري صفةاملنظمات غري احلكومية اليت هلا مبا فيها األخرى 

                                                 
 REP06CL 1/الوثيقة  من(ب) 32الفقرة   9

 REP CL/161الوثيقة  من 27-23 اتالفقر   10
 REP CL/161الوثيقة  من 23الفقرة   11
 C 2019/13الوثيقة   12



7 C 2019/12 Rev.1 

 
مـن الالئحــة العامــة للمنظمة  17األحكام املذكورة أعاله على النحو املنصوص عليه يف املـادة  دال املرفقوترد يف  - 25

ــــــأن  ـــــــ ــــــاتويف "سياسة منظمة األغذية والزراعة بشـ ـــــــ ــــــة" العالقـ ـــــــ ــــــات الدولية غري احلكوميـ ـــــــ (النصوص األساسية  مع املنظمـ
 القسم "ميم"). –للمنظمة، اجلزء الثاين 

 
احلادية ر الدورة ضــــو حلدعوة فلســــطني بعد املائة، كما درجت عليه العادة، ب الســــتنيأوصــــى اجمللس يف دورته قد و  - 26

 .13للمؤمتر بصفة مراقب واألربعني

                                                 
 CL 160/REPمن الوثيقة  26الفقرة   13
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 المرفق ألف
 

 من دستور منظمة األغذية والزراعة 3مقتطف من المادة 
 

 المؤتمر
 

 الوفود][األحكام التي تنظم تشكيل 
 
للمنظمة مؤمتر متثل فيه كل دولة عضـــــــو وكل عضـــــــو منتســـــــب مبندوب واحد. ويكون لألعضـــــــاء املنتســـــــبة حق  - 1

 االشرتاك يف مداوالت املؤمتر دون أن يشغلوا أي منصب أو يكون هلم حق التصويت.
 
حيدد  وللمؤمتر أنلكل دولة عضـــــو وكل عضـــــو منتســـــب أن تعني مناوبني ومســـــاعدين ومســـــتشـــــارين ملندوبيها.  - 2

الشـــروط اليت تنظم اشـــرتاك املناوبني واملســـاعدين واملســـتشـــارين يف مداوالته، وال يكون للمناوب أو املســـاعد أو املســـتشـــار 
 املشرتك يف املداوالت حق التصويت إال إذا حل حمل املندوب.

 
 .ال ميثل املندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب - 3
 
واحد فقط. وليس للدولة العضـــو املتخلفة عن دفع اشـــرتاكاهتا املالية للمنظمة أن تتمتع  لكل دولة عضـــو صـــوت - 4

حبق التصــــويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشــــرتاكات املســــتحقة عليها عن الســــنتني 
زها عن الدفع العضــــو بالتصــــويت إذا اقتنع بأن عج التقومييتني الســــابقتني. ومع ذلك، جيوز للمؤمتر أن يســــمح هلذه الدولة

 يرجع لظروف خارجة عن إرادهتا.
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 باءالمرفق 
 

  كلمات المرشحين لمنصب المدير العاماإلجراءات التي يتعّين اتباعها بالنسبة إلى 
 خالل الدورة الحادية واألربعين للمؤتمر

 
  الوقت المخصص لكّل مرشح

ح جرى ترشـــــيحه وفًقا لألصـــــول طبًقا ألحكام الفقرة  من الالئحة العامة للمنظمة،  12من املادة  5ســـــوف يديل كّل مرشـــــّ
 واألجوبة.  دقيقة من دون أن يعقب ذلك جولة من األسئلة 15ببيان أمام اجللسة العامة للمؤمتر قد تصل مدته إىل 

 
يونيو/حزيران  22املدير العام خالل فرتة بعد الظهر من يوم الســبت  ومن املقرر أن ُحيدد توقيت كلمات املرشــحني ملنصــب

2019 . 
 

 ترتيب المتحدثين
 .جرى حتديد ترتيب إلقاء املتحدثني لكلماهتم أمام املؤمتر من خالل ســــــــــــــحب بالقرعة أجراه الرئيس املســــــــــــــتقل للمجلس

 Davit Kirvalidze ) 2((فرنســــــــــا)؛ و Catherine Geslain-Lanéelle )1( :وســــــــــيكون ترتيب املرشــــــــــحني كاآليت
 (الصني).Qu Dongyu  )3(و (جورجيا)؛

 
 الترتيبات الخاصة بعملية التصويت

 )CL 161/7 Rev.1(مقتطف من الوثيقة 
 

من  37 ملنظمة األغذية والزراعة وطبًقا ألحكام املادة باملدير العاممن دســـــــــــتور املنظمة يف ما يتعلق  7عمًال بأحكام املادة 
من الالئحة العامة  12، إضــــــــــــافة إىل األحكام ذات الصــــــــــــلة من املادة املدير العام تعينيالالئحة العاّمة للمنظمة بشــــــــــــأن 

رتتيبات التالية ، ســــــــوف يتم اتباع الالنصــــــــاب القانوين وترتيبات التصــــــــويت يف اجتماعات املؤمتر واجمللسللمنظمة بشــــــــأن 
دير العام ملنظمة األغذية والزراعة للوالية املمتدة من األول من أغسطس/آب اخلاصة بعملية التصويت ألغراض انتخاب امل

 يف داألحــــ اليت من املقرر أن جتري خالل الــــدورة احلــــاديــــة والثالثني ملؤمتر املنظمــــة يوم 2023يوليو/متوز  31إىل  2019
 : 2019 يونيو/حزيران 23

 
 (أ)]. 10-12ملادة وسيتّم تعيني املدير العام عن طريق االقرتاع السري [ا •
ويستكمل تعيني املدير العام خالل دورة عادية للمؤمتر يف خالل ثالثة أيام عمل عقب افتتاح تلك الدورة  •

 (د)].1-37 [املادة
 

 النصاب
 (أ)].2-12يتكّون النصاب من أغلبّية الدول األعضاء [املادة 
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 األغلبية
يتم انتخاب املدير العام بأغلبية األصـــوات املعطاة؛ وتعين عبارة األصـــوات املعطاة األصـــوات اإلجيابّية والســـلبّية وال تشـــمل 

 (أ)].  4-12االمتناع عن التصويت أو األصوات امللغاة [املادة 
 ح)]: -أ(2-37ويسري اإلجراء التايل إىل حني حصول أحد املرشحني على األغلبية املطلوبة [املادة 

 
 جيرى اقرتاعان بني املرشحني مجيًعا؛ •
 وُيستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع الثاين؛ •
وجتري بعد ذلك عمليات اقرتاع متتالية ويف كل مرة ُيســــــتبعد املرشــــــح الذي حيصــــــل على أقل عدد من  •

 األصوات إىل أن يتبقى ثالثة مرشحني فقط؛
اع بني املرشــــــحني الثالثة املتبقني وُيســــــتبعد املرشــــــح الذي حصــــــل على أقل عدد من وجتري عمليتا اقرت  •

 األصوات خالل عملية االقرتاع الثانية؛ 
وجتري عملية اقرتاع واحدة أو أكثر متتالية بني املرشـــــَحني املتبقيني إىل أن حيصـــــل أحدمها على األغلبية  •

 املطلوبة.
 حاسبو األصوات

اف  اثنني لألصوات من بني املندوبني، من غري األطراف املعنّية مباشرة بعملية االنتخاب، لإلشر يعني رئيس املؤمتر حاسَبني
على إجراءات االقرتاع وعّد األصوات والبّت يف صالحية األصوات والتصديق على نتيجة كل من عمليات االقرتاع. وجيوز 

 )].3-1(ج)(10-12ادة تعيني حاسَيب األصوات نفسهما لعمليات االقرتاح املتتالية. [امل
 وتدعو األمانة حاسَيب األصوات املعيَنني يف بداية املؤمتر إىل جلسة إحاطة عن املهام اليت سيتعني االضطالع هبا.

 
 المراقبون

ا للمرشــــــــــــــح أو ملراقــــب يعّينــــه ذلــــك املرشــــــــــــــح حضــــــــــــــور عمليــــة عــــّد األصــــــــــــــوات من دون املشـــــــــــــــــاركــــة فيهــــا   جيوز إمــــّ
 األمانة من املرشحني إتاحة أمساء املراقبني قبل انعقاد الدورة.(ز)]. وستطلب 10-12[املادة 

 
 عّد األصوات

تفّوض األمانة سلطة اختاذ ما يلزم من خطوات لضمان عدم اإلفصاح عن نتائج عمليات االقرتاع السريّة إىل حني اإلعالن 
بعد  الدســـتوريّة والقانونّية يف دورهتا اخلامســـة(ح)]. وبناًء على توصـــية جلنة الشـــؤون 10-12رمسًيا عن نتائج االقرتاع [املادة 

) واليت وافق عليها اجمللس يف دورته الثامنة واخلمســــني بعد املائة (ديســــمرب/كانون األول 2017املائة (أكتوبر/تشــــرين األول 
كافًة وإىل   (ح)، إذا اقتضــــــــــــــى األمر، من خالل الطلب إىل املندوبني10-12)، فإّن األمانة مدعوة إىل تطبيق املادة 2017

أعضـــاء األمانة احلاضـــرين أثناء عّد األصـــوات تســـليم أي أجهزة إلكرتونية مثل اهلواتف احملمولة واللوحات اإللكرتونّية أثناء 
 وجودهم داخل القاعة.

 
 الموظف المسؤول عن االنتخابات

يعني املدير العام لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس موظًفا مســــــــــــــؤوالً عن االنتخابات يتوىل ضــــــــــــــمان االلتزام بأحكام 
  ز)].-(أ16-12دستور املنظمة والئحتها العامة أثناء اإلجراءات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات [املادة 
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 المرفق جيم
 معايير قرارات المؤتمر

 
 القراراتمعايري صياغة 

 
 جيب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على املسائل الرمسية التالية:

 
 التعديالت يف الدستور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية. )1(

 املوافقة أو التصديق على املعاهدات أو االتفاقيات وتعديالهتا. )2(

 من الدستور وإقرار أنظمتها األساسية أو تعديالهتا. 6إنشاء األجهزة مبوجب املادة  )3(

 اعتماد برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية التالية. )4(

 القرارات املتعلقـــــة بـــــاملســــــــــــــــــائـــــل املـــــاليـــــة مثـــــل صــــــــــــــنـــــدوق رأس املـــــال العـــــامـــــل، وجـــــدول االشــــــــــــــرتاكـــــات، )5(
 واعتماد احلسابات املراجعة.

 السياسات.الربامج الرئيسية ومسائل  )6(

 التوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء أو إىل املنظمات الدولية. )7(

 املسائل املتعلقة بتعيني املدير العام والرئيس املستقل للمجلس. )8(

 اإلشادات والتأبينات اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل املنظمة. )9(
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 دالالمرفق 
 

 العالقات مع المنظمات الدولية غير الحكوميةبشأن سياسة منظمة األغذية والزراعة 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 17لمادة ا
 

 المشاركةالمنظمات الدولية 
 

ملمثل األمم املتحدة، أو ملمثل وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، أن حيضر، وبرفقته مستشارون ومساعدون،  - 1
. وجيوز 15اجللســــــات العامة للمؤمتر وجلســــــات اللجان الرئيســــــية واللجان املتفرعة عنها واللجان املشــــــكلة مبقتضــــــى املادة 

صـــــــها ت وتوزيع وجهات نظر املنظمات اليت ميثلو�ا على املؤمتر بنصـــــــو هلؤالء املمثلني أخذ الكلمة واالشـــــــرتاك يف املناقشـــــــا
 الكاملة، دون أن يكون هلم حق التصويت.

 
ملراقب أي منظمة دولية حكومية أخرى، تكون املنظمة قد أبرمت معها اتفاقية بشــأن تبادل التمثيل، أن حيضــر،  - 2

ان ت اللجان الرئيســية واللجان الفنية املتفرعة عنها، واللجومعه مســتشــارون ومســاعدون، اجللســات العامة للمؤمتر، وجلســا
. وجيوز هلؤالء املراقبني أخذ الكلمة، واالشـــــرتاك يف املناقشـــــات بناء على طلب الرئيس، 15الفنية املشـــــكلة مبقتضـــــى املادة 

 نصوصها الكاملة.و�ا بدون أن يكون هلم حق التصويت. وجيوز هلم أن يوزعوا على املؤمتر وجهات نظر املنظمات اليت ميثل
 
ملراقب أي منظمة دولية غري حكومية تتمتع بالصـــــفة االســـــتشـــــارية أن حيضـــــر، ومعه مســـــتشـــــارون ومســـــاعدون،  - 3

اجللســـــــات العامة للمؤمتر، وجلســـــــات اللجان الرئيســـــــية، واللجان الفنية املتفرعة عنها، واللجان الفنية املشـــــــكلة مبقتضـــــــى 
ني أخذ الكلمة أمام هذه اللجان الرئيســــــية واللجان املتفرعة عنها، واالشــــــرتاك يف املناقشــــــات . وجيوز هلؤالء املراقب15 املادة

اليت جترى فيهــا بنــاء على طلــب الرئيس، دون أن يكون هلم حق التصــــــــــــــويــت. كمــا جيوز هلم، مبوافقــة من اللجنــة العــامــة 
ر نظر املنظمـــات اليت ميثلو�ـــا على املؤمتللمؤمتر، أخـــذ الكلمـــة يف اجللســــــــــــــــات العـــامـــة للمؤمتر، وهلم أن يوزعوا وجهـــات 

 بنصوصها الكاملة.
 
حيدد املدير العام، بصــــــــــــــفة مؤقتة، املنظمات الدولية األخرى اليت تدعى إىل أي دورة من دورات املؤمتر، ويقدم  - 4

 للمؤمتر قائمة هبذه املنظمات العتمادها.
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 "ميم" مقتطف من النصوص األساسية للمنظمة، الجزء الثاني، القسم
 

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية
 

 ترتيبات عامة
 

تنشـــئ املنظمة العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية من أجل احلصـــول على مشـــورهتا وإشـــراكها إشـــراكا  - 5
 فّعاال يف عمل املنظمة.

 
 االستشاريةاملنظمات املؤهلة للصفة 

 
 لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية الصفة االستشارية جيب أن: - 6
 

تكون ذات صفة دولية يف تكوينها وجمال نشاطها، وأن متثل امليدان الذي تعمل فيه متثيال كافيا، وأن تكون  (أ)
حكومات ومنظمة لذات مركز معرتف به جيعل آلرائها يف املســــائل اخلاصــــة بالســــياســــة أمهية كبرية بالنســــبة ل

 األغذية والزراعة؛

 تكون مهتمة بشؤون تشمل جانبا جوهريا من جمال نشاط منظمة األغذية والزراعة؛ (ب)

 تكون ذات أهداف وأغراض تتفق واملبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة األغذية والزراعة؛ (ج)

 منظمــة، وجهــاز لالتصـــــــــــــــال بــأعضـــــــــــــــائهــايكون هلــا جهــاز إداري دائم، وممثلون مفوضــــــــــــــون، وإجراءات  (د)
 يف خمتلف البالد.

 
 املنظمات املؤهلة للصفة االستشارية املتخصصة

 
 لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية مؤهلة الصفة االستشارية املتخصصة ينبغي أن: - 7
 

 تكون ذات صفة دولية يف تكوينها وجمال نشاطها وممثلة للميدان املتخصص الذي تعمل فيه؛ )أ(

 تكون مهتمة بشؤون متثل جانبا معينا من جمال نشاط منظمة األغذية والزراعة؛ )ب(

 تكون أهدافها وأغراضها متفقة مع املبادئ العامة اليت يتضمنها دستور منظمة األغذية والزراعة؛ )ج(

 يكون هلــا جهــاز إداري دائم، وممثلون مفوضــــــــــــــون، وإجراءات منظمــة، وجهــاز لالتصـــــــــــــــال بــأعضـــــــــــــــائهــا )د(
 خمتلف البالد. يف
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 املنظمات املؤهلة لصفة االتصال
 

 لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية صفة االتصال جيب أن:  - 8
 

 تكون ذات صــــــــــــــفــة دوليــة يف تكوينهــا وجمــال نشـــــــــــــــاطهــا، وأن تكون ممثلــة بــدرجــة كــافيــة للميــدان الــذي (أ)
 تعمل فيه؛

األغذية والزراعة، وأن تكون يف مركز ُميكنها تكون مهتمة بشــــــــــــــؤون متثل جانبا من ميدان نشــــــــــــــاط منظمة  (ب)
 تقدمي معونة عملية يف ذلك امليدان؛ من

 تكون ذات أهداف وأغراض تتفق واملبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة األغذية والزراعة؛ (ج)

يكون هلا جهاز إداري دائم، وممثلون مفوضـــــــــــــون، وإجراءات منظمة، وجهاز لالتصـــــــــــــال بأعضـــــــــــــائها  (د)
 خمتلف البالد. يف
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