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 مذكرة عن أساليب عمل المجلس

 
ُ                      نص هذه املذكرة، اليت أقّرها اجمللس أصًال يف دورته الستني اليت ُعقدت يف يونيـــــو/حزيـــــران     إن -1                     ً            ّ        قد خضع    ،1    1973                     
                     دورته الثالثة واخلمســــــني   يف   و   2 2   011              يف أبريل/نيســــــان         املعقودة     ِ                                         من ِقبل اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة       تنقيح   لل

  يف       عقودة   امل                         ويف دورته الســــــــــــــتني بعد املائة       2015           كانون األول  /     ديســــــــــــــمرب -                    يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين         املعقودة       املائة     بعد
  .3    2018            كانون األول /     ديسمرب

 
       المجلس      وظائف 

 
          إىل املســــــائل          بالنســــــبة                                                                  ورات املؤمتر، نيابة عن املؤمتر باعتباره جهازه التنفيذي ويتخذ القرارات  د         اجمللس، بني       يعمل -2

        مبا يلي:       االضطالع       لمجلس       نبغي ل         ً                                                        إليه حتديداً، ويراعي يف ذلك مشورة األجهزة الفرعية حسب ما هو مناسب. وي        املوكلة
 

ً  (أوال )  –األغذية والزراعة يف العامل والقضايا املتعلقة هبا  حالةبالنسبة إىل     
 

                                                                                 ّ         إعداد جدول أعمال مؤقت لالستعراض الذي جيريه املؤمتر عن حالة األغذية والزراعة، على أن يسل ط الضوء  )أ(
ِ                     فيه على مسائل حمددة على مستوى السياسات تستدعي عناية املؤمتر أو ميكن أن ي صد ر بشأ�ا املؤمتر توصية    ُ                                                                   

                                                                         ً          ذلك مع مراعاة قضايا السياسات والصكوك املتصلة باألغذية والزراعة اليت جيري حاليا  وضعها يف رمسية، و 
 منتديات أخرى غري منظمة األغذية والزراعة حسب ما هو مالئم؛

سيما  األغذية والزراعة يف العامل واملسائل املتعلقة هبا وإسداء املشورة بشأ�ا، والالة حب تتعلق قضاياحبث أي و  )ب(
اللجان الفنية، أو املدير  أو، اإلقليمية                                  ِ                     مسائل عاجلة تستوجب اختاذ إجراء من ق بل املؤمتر، أو املؤمترات أي 

ّ                                 العام، وذلك مع مراعاة املستجدات يف املنتديات األخرى اليت هتم  والية منظمة األغذية والزراعة حسب                                                       
 هو مالئم؛ ما

                                        
 .CL 60/REPواملرفـق (زاي) من الوثيقة  179 إىل 170 من الفقرات  1
 .CL 141/REPواملرفـق (زاي) من الوثيقة  51الفقرة   2
 .CL 160/REP من الوثيقة 34و 33الفقرتان   3
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 ُ     أ حيلتيف العامل واملسائل املتعلقة هبا اليت تكون قد الة األغذية والزراعة حبمتصلة  أخرىحبث أي قضايا و  )ج(
ٍ                                    إىل اجمللس بناء على قرارات صادرة عن املؤمتر أو أي ترتيبات جار  تنفيذها، وإسداء املشورة هبذا الشأن،                                                         
ّ                                            وذلك مع مراعاة التطورات يف املنتديات األخرى اليت هتم  والية منظمة األغذية والزراعة حسب ما هو مالئم.                                                 

 
واملرتقبة للمنظمة، مبا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل  اجلاريةاألنشطة بالنسبة إىل    ً  نيا )(ثا

  -وبرنامج العمل وامليزانية 
 

 دراسة اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ورفع توصيات هبذا الشأن  )أ(
املؤمتر، مع احلرص عند إعداد هذه التوصيات على أن تعقد األمانة مشاورات بشأ�ا من خالل املؤمترات  إىل

                             ً                  اإلقليمية واللجان الفنية، فضال  عن مراعاة ما يلي:
 

أن يأخذ اإلطار االسرتاتيجي بعني االعتبار التحديات العاملية واإلقليمية اجلديدة واألحداث اجلارية يف  -
 أخرى واليت هلا انعكاسات على األغذية والزراعة؛منتديات 

أن تكون اخلطة املتوسطة األجل متسقة مع اإلطار االسرتاتيجي وأن تعطي توجيهات واضحة إلعداد و  -
 برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني؛

وأن يراعي نتائج أن يستند برنامج العمل وامليزانية إىل الدروس املستفادة من تقارير تنفيذ الربامج و  -
 .عمليات التقييم االسرتاتيجي والتوصيات الصادرة عنها

 
ّ                              املؤمتر بشأن مستوى امليزانية، مع مراعاة كل  من االشرتاكات املقررة واملسامهات  إىلرفع توصية و  )ب(  ؛الطوعية                                      

ة الفنية للمنظمة اختاذ اإلجراءات الالزمة، ضمن حدود برنامج العمل وامليزانية املعتمد، يف ما يتعلق باألنشطو  )ج(
قراراته، يف ضوء مشورة  املؤمتر                                                       ُ     تقرير إىل املؤمتر عن اجلوانب ذات الصلة اخلاصة بالسياسات لكي ي صدر  ورفع

 جلنة الربنامج وجلنة املالية حسب ما هو مالئم؛

 يتعلق مايف  اختاذ قرار بشأن ما قد يلزم من تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية على ضوء قرارات املؤمترو  )د(
 امليزانية، مع احلرص على تربير التغيريات يف برنامج العمل وامليزانية الذي اعتمده املؤمتر؛ مبستوى

استعراض التقارير عن املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية للجنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمساك وجلنة و  )ه(
يف  مسامهاهتا، مع احلرص على أن تقدم هذه اللجان الغابات وجلنة الزراعة وجلنة األمن الغذائي العاملي

 ؛الرئاسية                   ً                                       التوقيت املناسب طبقا  للجدول الزمين املتفق عليه لدورات األجهزة 

هذه  تقدماستعراض التقارير عن املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية للمؤمترات اإلقليمية، مع احلرص على أن و  )و(
           ً                                                ملناسب طبقا  للجدول الزمين املتفق عليه لدورات األجهزة الرئاسية.مسامهاهتا يف التوقيت ا املؤمترات

 
                                                  املســــــــــــــائل اإلدارية واإلدارة املالية للمنظمة، باإلضــــــــــــــافة إىل                     على وظائفه املرتبطة ب         اهتمامه              ّ   على اجمللس أن يرّكز   و  -3

                         األســـاســـية للمنظمة، مع احلرص                                                       ، مبا يف ذلك رفع توصـــيات إىل املؤمتر بشـــأن التعديالت يف النصـــوص          الدســـتورية       املســـائل 
                                                      على أن تعمل املنظمة ضمن اإلطار القانوين واملايل املوضوع هلا؛
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                                                                                 أن ينتخب أعضــــــاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشــــــؤون الدســــــتورية والقانونية وأن يقرتح       اجمللس      ّ    يتعّني على  و  -4
                                  لس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي.                           ّ                         املرشحني ملكتب املؤمتر. كما يتعّني على اجمللس انتخاب أعضاء اجمل

 
                                                         عند استعراض اجمللس ألنشطة أجهزته الفرعية، عليه أن يتأكد من: -5
 

ّ                                                                       أن  هذه األجهزة تويل االهتمام الكايف للمسائل اليت تقع ضمن نطاق اختصاص كل منها؛ )أ(   

ا تتجنب ازدواجية العمل بينها؛و  )ب( ّ                              أ�    

                       ً                     س، ما مل يكن ذلك ضروريا  لتيسري اختاذ القرارات. ّ                                 جتن ب تكرار مناقشات هذه األجهزة يف اجمللو  )ج(
 
    ّ                                                                                        يتعّني على اجمللس أن ميارس وظائفه مبشـــاركة أعضـــائه وتفاعلهم الكاملني معه، إن خالل انعقاد الدورات أو يف   و  -6

ّ                                         الفرتات الفاصـــــلة بني الدورة واألخرى، على أن يســـــعى الرئيس املســـــتقّل إىل تيســـــري هذه املشـــــاركة وتنســـــيقها إلعطاء دفع                                                           
                                     من جانب األعضاء وكفاءهتا وملكيتهم هلا.         احلوكمة                  ملواصلة حتسني فعالية 

 
        الوثائق                الجدول الزمني و               جدول األعمال و 

 
                                                                             جدول األعمال املؤقت بالتشـــــــــاور مع الرئيس املســـــــــتقل للمجلس، مع مراعاة اقرتاحات األعضـــــــــاء       إعداد       ينبغي  -7

                   وعد بدء دورة اجمللس.     ً     يوماً من م    60                                   ً                            واجملموعات اإلقليمية. وجيب أن يصــــــــــــــدر جنباً إىل جنب مع رســــــــــــــائل الدعوة قبل 
ٍ                                    وثائق اجمللس قبل انعقاد دورته بوقت كاٍف ليتســـىن لألعضـــاء دراســـتها (انظر الفقرة        إصـــدار       وينبغي                   أدناه)، وأن تكون     11                                   

                                     هذه الوثائق يف صورة يسهل حبثها يف اجمللس.
 
            بند من بنود                                                                                  ينبغي إصدار جدول أعمال تفصيلي مؤقت قبل دورة اجمللس، يتضمن املعلومات التالية ضمن كل  و  -8

                   جدول األعمال املقرتح:

 ملناقشة البند املعين من جدول األعمال؛ املطلوبةالوثائق  )أ(

                         ُ                                                        توضيح ما إذا كان البند سي عرض على اجمللس لغرض اختاذ قرار بشأنه أو ملناقشته أو لإلحاطة.و  )ب(
 
                   ُ     واضح إىل أي إجراءات يُطلب                                    ً      ً                ً          ينبغي لوثائق اجمللس أن تتبع عادة نسقاً موحداً وأن تتضمن موجزاً يشري بشكل   و  -9

                                                                   ُ                      من اجمللس اختاذها. وينبغي، حسب ما هو مالئم، أن تكون مصحوبة مبشروع قرار يُعرض على اجمللس لدراسته.
 

                                            كلمـــة. وينبغي إصــــــــــــــــدار مجيع الوثـــائق بلغـــات املنظمـــة    3     500      عـــادة                       يتجـــاوز طول وثـــائق اجمللس   ّ الّ        ينبغي أ  و  -10
   ).                           والصينية والعربية والفرنسية          والروسية                     اإلسبانية واإلنكليزية     (وهي

 
ُ                                                                                     ً           تُرسـل مجيع الوثائق قبل افتتاح الدورة املعنية بأربعة أسـابيع على األقل، ما مل يكن ذلك مسـتحيالً بسـبب موعد   و  -11

                        اجتماعات األجهزة املعنية.
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         ح مبراعاة                       ما أمكن ذلك، يف وقت يسمُ                                ّ                            ّ تُعقد دورات األجهزة األخرى اليت يتعّني على اجمللس دراسة تقاريرها، كلّ   و  -12

  .       السابقة                                    املهلة النهائية املشار إليها يف الفقرة 
 

ّ                                     حرصاً على تيسري عملية اختاذ القرارات من ِقبل اجمللس، ينبغي أن تتضّمن تقارير األجهزة الفرعية قائمة واضحة   و  -13                      ِ                                  ً    
                                                  بالنقاط اليت جيدر باجمللس اختاذ قرار بشأ�ا أو دراستها.

 
ّ        ً                                      ق األخرى اليت ال تتضــــــــــــــّمن نقـاطـاً ينبغي للمجلس النظر فيهـا أو اختـاذ قرار                                  أمـا تقـارير األجهزة الفرعيـة والوثـائ  و  -14                  

         ُ                 بشأ�ا، فُتعرض لإلحاطة فقط. 
 

ّ                    التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية      بشــــــــــــــأن      دائم   ال    بند   ال              ترتيب النظر يف            قدر اإلمكان        وينبغي  -15                          
     جمللس.         من دورة ا           اليوم األول   يف       حسب، ف           غرض اإلحاطة       اجمللس ل        عرض على       الذي ي   ،        والزراعة

 
               إجراء المداوالت

 
                                                                                            ينبغي للملخصات الواردة يف وثائق اجمللس أن تقدم معلومات متهيدية واضحة. وجيب أن يكون التقدمي الشفهي  -16

                ً    ّ   ً     ُ                                                للمواضيع مقتضباً ومرّكزاً وأن ُيربز أي تطورات جديدة هامة طرأت بعد إصدار الوثائق.
 

                    ّ                      ّ           ّ               نة الربنامج وجلنة املالّية وجلنة الشـــــــؤون الدســـــــتوريّة والقانونّية، باإلضـــــــافة إىل          ُ                  ينبغي أن يُدعى رؤســـــــاء كل من جل  و  -17
                     ّ                                  ّ                                      رؤساء املؤمترات اإلقليمّية، وعند اإلمكان، رؤساء اللجان الفنّية، إىل تقدمي تقارير اللجان اليت يرأسو�ا.

 
ِ        الوثيقة. وما مل يقتِض األمر                                   ُ   ِّ                    ّ            ينبغي للمداخالت أن تكون مقتضـــــــبة وأن تُركِّز على القضـــــــايا الرئيســـــــّية البارزة يف  و  -18                    

                َّ                                    ّ                                           ّ      إجراء مناقشـــــة مطوَّلة للتوصـــــل إىل إمجاع يف اآلراء، فإنه يتعّني على املتحدثني جتنب تكرار اآلراء اليت ســـــبق وأن عّرب عنها 
                                                                                                 آخرون واالكتفاء فحسب باإلشارة إىل موافقتهم أو عدم موافقتهم على النقاط اليت أثارها املتحدثون السابقون.

 
ّ                             ة إىل البنود اليت ينبغي اختاذ قرار بشــــأ�ا، وإذا ما أظهر النقاش األوّيل إمكانية وجود صــــعوبة يف التوصــــل      بالنســــب  و  -19                                                                 

             ّ                        ّ                ً                           ّ                    إىل قرار، يتعّني على الرئيس املســتقل أن يعّلق النقاش إفســاحاً يف اجملال إلجراء مشــاورات غري رمسّية أو أن يشــكل جمموعة 
                ىل اجللسة العامة.                                         عمل لدراسة املسألة قيد النظر ورفع توصيات إ

 
  ُ َّ                                                                            ً      تـُتَّخذ قرارات اجمللس بأغلبية األصــــــــــــــوات اليت يتم اإلدالء هبا، إال يف احلاالت املنصــــــــــــــوص عليها خالفاً لذلك   و  -20
ّ                                                         النصوص األساسية، مع األخذ بعني االعتبار أّن الرئيس املستقل للمجلس سوف يتخذ اخلطوات الالزمة لتيسري توصل   يف                                      

  . 1                                                                              األعضاء إىل إمجاع يف اآلراء. وترد تفاصيل ترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس ضمن امللحق 
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                                              االنتهاء من مناقشـــة البند املعروض قبل االنتقال إىل                                    ّ                  باســـتثناء أحكام الفقرة الســـابقة، يتعّني يف الظروف العادية   و  -21
                        مناقشة البند الذي يليه.

 
           إطار البند    حتت            ، ميكنه ذلك               املعروضـــــــة لإلحاطة       البنود    أو         الوثائق    إىل                                     وإذا رغب أي وفد من الوفود يف اإلشـــــــارة -22

                  "أية مسائل أخرى".       املعنون 
 

ّ                                   جيب إعطاء احلّق لرؤســــــــــــــاء اللجان وللمؤمترات اإلقليمية   و  -23              ّ                          ُ    ولألمانة يف الرّد على النقاط األســــــــــــــاســــــــــــــية اليت تُثار            
        النقاش.    خالل

 
              عن االســــــــــــتنتاجات                     يتســــــــــــم باإلجياز والرتكيز                                   ّ                      يف �اية نقاش كل بند من البنود، يتعّني على الرئيس تقدمي موجز   و  -24

     يتعني                  فقط القرارات اليت       يتضمن           وينبغي أن   ،                شروع تقرير اجمللس مل     أساس               كإسهام لتشكيل                              والتوصيات املنبثقة عن النقاش  
                     فهم أفضــل للنص املقرتح،     يســري          العامة لت  ة                          الســتنتاجات على شــاشــة يف اجللســ      ســودة ا م    عرض       ينبغي   و   .       اختاذها      اجمللس    على 
    شـــــــات  ا  نق                إعادة فتح باب ال       مع عدم              شـــــــروع التقرير                صـــــــيغة النهائية مل      وضـــــــع ال    عند                          بعض املرونة للجنة الصـــــــياغة       إتاحة    مع 
   .           لسة العامة       تصاص اجل  اخ   من    ظل  ت    اليت       وهرية   اجل
 

                 التقارير والسجالت
 

                                                                                        حترر حماضــــــر حرفية للجلســــــات العامة للمجلس، وجيب بالتايل أن تكون تقارير اجمللس مقتضــــــبة قدر اإلمكان،  -25
                                                                على أن تتضمن مجيع القرارات اليت توصل إليها اجمللس بصورة ال لبس فيها.

 
ّ                                            يُعّد مشــــــــروع التقرير عادة من جانب جلنة صــــــــياغة أو من  و  -26                                         خالل أي ترتيب مناســــــــب آخر يوافق عليه اجمللس،   ُ  

               مبعاونة األمانة.
 

                                                                                   جيب أن حترر تقارير اجمللس بصــــــــــورة واضــــــــــحة وال لبس فيها لتاليف أي ســــــــــوء فهم حمتمل حول نوع إجراءات   و  -27
        الالزمة.        املتابعة

 
ّ                                                               ينبغي أن تتضـــــّمن التقارير االســـــتنتاجات والقرارات والتوصـــــيات املتعلقة باملســـــائل اليت   و  -28        وينبغي               ناقشـــــها اجمللس.            

   …"     اجمللس        ّ طلب/حثّ                 وافق/قرر/أوصـــى،                                                             اإلشـــارة بصـــورة واضـــحة إىل اإلجراءات اليت اختذها اجمللس باســـتخدام صـــيغة "
ّ                     على أن يوضع خّط حتت الفعل يف التقرير.               

 
  "                    ّ                                                                        ينبغي قدر املستطاع جتّنب وجهات نظر "بضعة" أو "عدد من". وإذا تضمنت التقارير وجهــــــــــات نظر "بعض  و  -29

ّ                ُ                                أو "كثري" من األعضـــاء، ال ينبغي عندها وضع خّط حتت الفعل كي ال تُفهم على أ�ا قرارات اختذها اجمللس.                                             
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ّ            تســـــــّجل التقارير    ال    ّ  يتعّني أ  و  -30 ّ               وجهات نظر كّل من الوفود حبســـــــب االســـــــم، على اعتبار أّن احملاضـــــــر احلرفية      عادة                                      ّ            
        العامة.                       ُ                      تتضمن مجيع املداخالت اليت أُبديت يف اجتماعات اجللسة 

 
    ّ                                                                                              يتعّني على األمني العام للمؤمتر واجمللس أن يتيح للمجلس، يف كل دورة من دوراته، وثيقة تتعلق بتنفيذ القرارات   و  -31

                           اليت اختذها يف دورته السابقة.
 

                      االلتزام بأساليب العمل
 

          اإللكرتونية                                                                ُ               ينبغي أن تكون أســـــاليب عمل اجمللس متاحة للوفود خالل دورات اجمللس وأن تُنشـــــر على الصـــــفحة  -32
                                               للمجلس وعلى بوابة أعضاء منظمة األغذية والزراعة.

 
     ّ                                                                       يتعّني على الرئيس أن يلفت عناية األعضاء يف كل دورة من دورات اجمللس إىل هذه املذكرة.  و  -33



7 CL 163/INF/5 

 

 1الملحق 
 الترتيبات الخاصة بالتصويت

 
 الدستور

 
 مجلس المنظمة - 5المادة 

[...] 
األصوات املعطاة إال يف احلاالت اليت ينص فيها صراحة على غري ذلك يف هذا  تصدر مجيع قرارات اجمللس بأغلبية -5

 الدستور أو فيما يضعه املؤمتر أو اجمللس من قواعد.
 

 الالئحة العامة للمنظمة
 

 النصاب وإجراءات التصويت في جلسات المؤتمر والمجلس - 12المادة 
 

                                                                                       مع مراعاة أحكام الدســــــــــــــتور وهذه الالئحة، ختضــــــــــــــع اإلجراءات املتعلقة بالتصــــــــــــــويت واالنتخابات يف املؤمتر  -1
              واجمللس ملا يلي:

 
2-  

                                                                                      يتكون النصـــــــاب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضـــــــاء، ويف اجمللس من أغلبية أعضـــــــاء اجمللس، إال إذا نص     (أ)
                                     على خالف ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة.

قبل الشروع يف التصويت أو االنتخاب، يعلن الرئيس عدد املندوبني أو املمثلني احلاضرين. وإذا كان عدد  (ب)
 احلاضرين أقل من العدد الالزم لبلوغ النصاب، ال جيرى التصويت أو االنتخاب.

3-  
             وات املعطاة،                                                                          الختاذ أي قرار، أو إلجراء أي انتخاب، تكون األغلبية الالزمة أكثر من نصـــــــــف عدد األصـــــــــ    (أ)

                                                 إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة.
من الدستور، عندما تكون األغلبية املطلوبة الستصدار قرار من املؤمتر  1الفقرة  20مع مراعاة أحكام املادة  (ب)

بية والسلبية مبقتضى الدستور أو هذه الالئحة هي ثلثي عدد األصوات، جيب أن يكون جمموع األصوات اإلجيا
املعطاة أكثر من نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة، وإذا مل تستوف هذه الشروط يعترب االقرتاح 

 .4      ً مرفوضا  
  

                                        
ة، تكون                                                                   ّ                                                  ويف حالة موافقة اجمللس على االتفاقيات، أو املعاهدات، واالتفاقيات التكميلي ة، وإضافة موضوعات إىل جدول أعمال اجمللس أثناء الدور   4

     ً                         عضوا  من أعضاء اجمللس على األقل). 33     ّ                                 األغلبي ة هي ثلثا أعضاء اجمللس (أي موافقة 
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4-  
تعين عبارة "األصوات املعطاة" ألغراض الدستور وهذه الالئحة، األصوات اإلجيابية والسلبية، وال يدخل فيها  )أ(

 االمتناع عن التصويت أو األصوات امللغاة.
 يسجل االمتناع عن التصويت على الوجه التايل: )ب(

 
                                                                                      ً يف حالة التصويت برفع األيدي، يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يرفعون أيديهم ردا   )1(

 على استفسار الرئيس عن حاالت االمتناع عن التصويت؛
أو املمثلني الذين يردون بلفظ يف حالة التصويت مبناداة األمساء، يقتصر التسجيل على املندوبني  )2(

 "امتناع"؛
يف حالة االقرتاع السري، يقتصر التسجيل على أوراق االقرتاع اليت تودع يف صندوق االقرتاع إما بيضاء  )3(

           ً                وإما مؤشرا  عليها "امتناع"؛
ينون يف حالة التصويت بالوسائل اإللكرتونية، يقتصر التسجيل على املندوبني أو املمثلني الذين يب )4(

 "االمتناع".

  )ج(

                        ً                                                             أي ورقة اقرتاع حتمل أصواتا  لعدد من املرشحني يزيد عن عدد الشواغر املطلوب شغلها، أو حتمل اسم  )1(
                                                      ُ            مرشح منفرد أو بلد أو مكان مل جتر تسميتهم بالشكل الصحيح ت عترب ملغاة؛ 

                     ً ورقة اقرتاع حتمل أصواتا                                                     ً          يف حالة االقرتاع لشغل أكثر من منصب انتخايب واحد يف آن معا ، فإن أي   )2(
                                                 ُ              ً  لعدد من املرشحني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها، ت عترب ملغاة أيضا ؛

 ال جيوز أن حتمل ورقة االقرتاع أي إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصويت؛ )3(
ال يكون هناك شك             ُ                            ) السابقة، ت عترب ورقة االقرتاع صحيحة عندما3) و(2) و(1   ً          طبقا  للبنود ( )4(

 الناخب. نية يف

                                                                                  تتوىل حكومة دولة عضــــــــــو، أو مندوهبا أو ممثلها، تســــــــــمية أي مرشــــــــــح ملنصــــــــــب انتخايب جيرى شــــــــــغله مبعرفة   و  -5
                                                                                          اجمللس، ما مل ينص على غري ذلك يف الدســـــتور أو يف هذه الالئحة. وحيدد اجلهاز الذي يقوم بالتعيني إجراءات    أو      املؤمتر

                                        هو وارد يف هذه الالئحة بشأن هذه اإلجراءات.                     الرتشيح، مع مراعاة ما 

                                                         جيرى التصويت برفع األيدي أو مبناداة األمساء أو باالقرتاع السري.  و  -6

7-  
                                                                من هذه املادة، جيرى التصـــــويت نداء باالســـــم بناء على طلب مندوب أو ممثل،     10                       مع مراعاة أحكام الفقرة   ) أ (

                                            ئحة. وجيري التصويت نداء باالسم بنداء أمساء مجيع                                                    أو عندما تلزم أغلبية الثلثني مبوجب الدستور أو هذه الال
                                                                                   الدول األعضــــــاء اليت هلا حق التصــــــويت حســــــب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي. وحيدد الرئيس اســــــم أول دولة 
                                                                                          ينادي عليها عن طريق القرعة. وجييب مندوب أو ممثل كل دولة عضــــو بــــــــــــــــــ "نعم" أو "ال" أو "امتناع". ويف 

                                                                  الســـــم، ينادي من جديد على اســـــم الدولة العضـــــو اليت مل جيب مندوهبا أو ممثلها.                      �اية أي تصـــــويت نداء با
                                                                   ويسجل صوت كل دولة عضو مشرتكة يف أي تصويت بالنداء باالسم يف حمضر اجللسة.
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                                                                                  حتصـــى األصـــوات وتســـجل، يف حاليت التصـــويت برفع األيدي أو نداء باالســـم، بواســـطة أو بإشـــراف املوظف   ) ب (
         التالية.    17                                          ً        املؤمتر أو اجمللس، الذي يعينه املدير العام وفقاً للفقرة                      املسؤول عن االنتخاب يف

                                                                                            إذا وقع االختيار يف اقرتاعني متتالني نداء باالســـــم على اســـــم نفس الدولة العضـــــو، خيتار الرئيس اســـــم الدولة   ) ج (
                                           العضو األخرى بإجراء القرعة مرة أو عدة مرات.

ُ                                   عندما ُجيري املؤمتر أو اجمللس التصــــــــــويت بالوســــــــــائل   و  -8                                  ، حيل التصــــــــــويت بدون تســــــــــجيل األمساء حمل          اإللكرتونية      
                                                                                            التصـــــويت برفع األيدي، وحيل الصـــــوت االمسي حمل النداء باالســـــم. ويف حالة الصـــــوت االمسي، ال تطبق إجراءات نداء 

                                            ويدرج صــوت كل دولة من الدول األعضــاء املشــاركة يف                                                    أمساء الدول األعضــاء ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك. 
                          التصويت االمسي يف حمضر اجللسة.

9-  
                                                                                         يعين لفظ "انتخــــاب"، فيمــــا يتعلق هبــــذه الالئحــــة، اختيــــار أو تعيني واحــــد أو أكثر من األفراد أو الــــدول   ) أ (

                ويف احلاالت األخرى،      (ز).   10       الفقرة     22    ً                     طبقاً لإلجراء املبني يف املادة       اجمللس             ُ           أو األماكن. ويُنتخب أعضــــــــاء 
 ُ                                                                      ُيشغل أكثر من منصب انتخايب يف اقرتاع واحد ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك.

       من هذه     11                                                           ً                     لشــغل منصــب انتخايب واحد، جيري االنتخاب بطريقة االقرتاع الســري وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة   ) ب (
                                                                     من منصـــــــب انتخايب يف عملية انتخاب واحدة، يتم االنتخاب بطريقة االقرتاع الســـــــري       أكثر             املادة. ولشـــــــغل 

              من هذه املادة.    12    ً                     وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة 
10-  

   َّ               ُ                                                                     ً يعني  املدير العام، وت قبل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة اجلدد، بطريق االقرتاع السري. وجتري أيضا   )أ(
السري، إال يف حالة االنتخاب الذي ال يزيد فيه عدد املرشحني على عدد  االنتخابات األخرى بطريقة االقرتاع

 املناصب الشاغرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة العامة الصرحية.
 ُ                                                                   ي فصل يف أي موضوع آخر عن طريق االقرتاع السري إذا رأى املؤمتر أو اجمللس ذلك. )ب(
 
  )ج(

ء اقرتاع سري، يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنني من حاسيب األصوات من بني املندوبني أو إلجرا )1(
املمثلني أو مناوبيهم. ويف حالة االقرتاع السري بصدد انتخاب، يكون حاسبا األصوات من املندوبني 

 أو املمثلني ومناوبيهم ممن ال تكون هلم مصلحة مباشرة يف االنتخاب.
اسيب األصوات اإلشراف على إجراءات االقرتاع، وعد أوراق االقرتاع، والفصل يكون من واجبات ح )2(

 يف صالحية ورقة االقرتاع يف حالة الشك، واعتماد نتيجة كل اقرتاع.
 جيوز تعيني نفس حاسيب األصوات القرتاعات أو انتخابات متتالية. )3(

أوراق االقرتاع باحلروف األوىل من امسه.    ّ                                                     يوق ع املوظف املرخص له من بني موظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس على )د(
                                  ً                                                         ويكون املوظف املختص باالنتخابات مسؤوال  عن ضمان تنفيذ هذا اإلجراء. وتسلم، يف كل اقرتاع، ورقة اقرتاع 

 بيضاء واحدة لكل وفد له حق التصويت.
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ن السرية التامة                      ُ                                                       عند إجراء اقرتاع سري، ت قام مقصورة أو أكثر لالقرتاع، يتم اإلشراف عليها بطريقة تضم )ه(
 لالقرتاع.

ّ                                                                                         إذا أخل  أي مندوب بصالحية ورقة االقرتاع املعطاة له، جيوز له أن يطلب، قبل مغادرة دائرة مقصورة االقرتاع،  )و(       
ورقة اقرتاع بيضاء جديدة، يسلمها له املوظف املختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االقرتاع امللغاة. وتبقى 

 حيازة املوظف املختص باالنتخاب.ورقة االقرتاع امللغاة يف 
 إذا غادر حاسبا األصوات القاعة اليت يوجد فيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعد األصوات، ال جيوز )ز(

 للمرشحني أو للمراقبني املعينني من قبلهم حضور عملية العد دون االشرتاك فيها. إال
اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على التصويت باالقرتاع ال جيوز ألعضاء الوفود، وال ألعضاء أمانة املؤمتر أو  )ح(

السري، أن يبوحوا ألي شخص غري مسؤول بأي معلومات من شأ�ا أن ختل، أو يشك يف أ�ا ختل 
 االقرتاع. بسرية

املدير العام مسؤول عن حفظ مجيع أوراق االقرتاع يف مكان أمني، إىل أن يشغل املرشحون املنتخبون مناصبهم،  )ط(
 ثالثة أشهر من تاريخ االقرتاع، أيهما أطول. أو ملدة

                                                                                   يف أي انتخاب لشـــــغل منصـــــب انتخايب واحد، عدا منصـــــب املدير العام، إذا أخفق مرشـــــح يف احلصـــــول على   و  -11
                                                                                                       أغلبية األصــــــــــوات املعطاة يف أول اقرتاع، جتري اقرتاعات متتالية يف املوعد أو املواعيد اليت حيددها املؤمتر أو اجمللس إىل أن 

ّ        مرشــــح على األغلبية املطلوبة، شــــريطة اســــتبعاد املرشــــح الذي حصــــل على أقّل عدد من األصــــوات يف كّل عملية     حيصــــل                     ّ                                                              
َ        اقرتاع يف حال االنتخاب لشغل منصب انتخايب واحد يكون فيه أكثر من مرشَحني اثنني.                                                                

                                                              يف أي انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخايب يف آن واحد، يطبق ما يلي:   و  -12

) وتتشكل 2ؤمتر من غالبية الدول األعضاء يف املنظمة ويف اجمللس من ثلثي أعضائه. (تشكل النصاب يف امل )أ(
 األغلبية املطلوبة من أكثر من نصف عدد أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحة.

إعطاء يديل كل ناخب، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخايب يراد شغله، مع  )ب(
 كل صوت ملرشح خمتلف، وتعترب ملغاة أي ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط.

 يعلن انتخاب املرشحني الذين حيصلون على أكثر عدد من األصوات مبا يساوي عدد املناصب االنتخابية  )ج(
 ) السالفة.2اليت يراد شغلها شرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلبية الالزمة احملددة يف الفقرة الفرعية (أ)(

إذا مل يسفر االقرتاع األول إال عن شغل بعض املناصب االنتخابية فقط، جيري اقرتاع ثان لشغل املناصب  )د(
                                    ّ                                              الباقية، بنفس شروط االقرتاع األول. ويت بع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية.

أكثر من املناصب االنتخابية بسبب  إذا مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شغل منصب واحد أو )ه(
حصول مرشحني اثنني أو أكثر على عدد متساو من األصوات جيرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشحني 

 لتحديد من ينتخب منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية (ج) السالفة. ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.
عدد ستبعد املرشح الذي حيصل على أقل األغلبية املطلوبة، ي إذا مل حيصل أي من املرشحني يف أي اقرتاع على )و(

 من األصوات يف ذلك االقرتاع.
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13-  
ٍ                إذا توزعت األصـــــــــوات بالتســـــــــاوي بصـــــــــدد مســـــــــألة ال تتعلق باالنتخاب، جيرى اقرتاع ثاٍن يف جلســـــــــة تالية،   ) أ (                                                                     

        األصـــــوات                                                                               بعد ســـــاعة واحدة على األقل من �اية االجتماع الذي تســـــاوت فيه األصـــــوات، وإذا ما تســـــاوت
                   ً   ُ                 ً  يف االقرتاع الثاين أيضاً، يُعترب االقرتاح مرفوضاً.

                                                                                           جيوز للرئيس، يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األول، تأجيل االقرتاعات األخرى مبوافقة   ) ب (
               املؤمتر أو اجمللس.

                       ة نظام تتعلق بالتصويت.                                                                   مبجرد بدء التصويت ال جيوز ألي مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقط  و  -14

 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 يف إجراء تصويت ثان  فورا . )ب(                                                                                        
 مباشرة.ال يصح الطعن يف التصويت برفع األيدي أو نداء باالسم إال عقب إعالن النتيجة  )ج(
جيوز الطعن يف التصويت باالقرتاع السري يف أي وقت يف مدى ثالثة أشهر من تاريخ إجراء االقرتاع أو حلني  )د(

 تسلم املرشح املنتخب منصبه، أيهما أطول.
يف حالة الطعن يف تصويت أو انتخاب باالقرتاع السري، يعمل املدير العام على إعادة فحص أوراق االقرتاع  )ه(

ذات الصلة، ويوزع نتيجة الفحص ومعها الشكوى األصلية على مجيع الدول األعضاء ومجيع السجالت 
 املنظمة أو اجمللس حسب احلالة. يف

   ّ                                     ً                                                 يعّني املدير العام من بني موظفي األمانة مســــــــــــــؤوالً لالنتخابات لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس يتوىل،   و  -15
                                     نائب أو أكثر، مسؤولية املهام التالية:        مبساعدة

 لتأكد من صحة تنفيذ أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بإجراءات التصويت واالنتخابات؛ا )أ(
 تويل مجيع الرتتيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛ )ب(
 إسداء املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشأن مجيع األمور املتعلقة بإجراءات التصويت ونظامه؛ )ج(
 راق االقرتاع والعمل على سالمة حفظها؛اإلشراف على إعداد أو  )د(
 إبالغ رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوفر النصاب قبل إجراء أي تصويت؛ )ه(
 حفظ سجالت نتائج مجيع االنتخابات والتأكد من تسجيلها ونشرها بأمانة؛ )و(
 القيام بالواجبات األخرى ذات الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت واالنتخابات. )ز(

                                                                                         اختاذ قرار يف مســـألة ال تتعلق بانتخاب أو ال تســـتلزم أغلبية الثلثني مبقتضـــى الدســـتور أو الالئحة، جيوز          إذا أريد   و  -16
                                                                                           للرئيس أن يقرتح على املؤمتر أو اجمللس الفصل يف هذه املسألة باالتفاق العام دون اللجوء إىل تصويت رمسي.

                                  ب أو ممثل هذا التقســـــيم. فإذا ما حدث                                                          جيوز إجراء تصـــــويت منفصـــــل على أجزاء أو تعديل إذا ما طلب مندو   و  -17
                                                                                                 اعرتاض، يكون الفصــــل يف مســــألة التقســــيم للمؤمتر أو اجمللس. وباإلضــــافة إىل املندوب أو املمثل الذي يطلب التقســــيم، 
                                                                                                       جيوز أن يتحدث مندوبان أو ممثالن يف تأييد اقرتاح التقســــيم واثنان ضــــده. وإذا ووفق على التقســــيم، فإن أجزاء االقرتاح 

                                                                                                تعديل اليت يوافق عليها تطرح بعدئذ للتصـــــــــويت ككل. وإذا رفضـــــــــت مجيع األجزاء اجلوهرية يف االقرتاح أو التعديل،   ال   أو
                                 ً  يعترب االقرتاح أو التعديل كله مرفوضاً.
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                                 ُ                                                      للمؤمتر أو اجمللس أن حيدد الوقت الذي ُيسمح به لكل متحدث، وعدد املرات اليت ميكن ألي مندوب أو ممثل   و  -18
                                                                                 مســـألة. وعندما تكون املناقشـــة حمدودة ويكون املندوب أو املمثل قد اســـتنفد الوقت املخصـــص له،                   أن يتحدث فيها عن

                                                على الرئيس أن يدعوه دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

                                                                                          ً   ألي مندوب أو ممثل أن يطلب، يف أثناء مناقشــة أي مســألة، الكالم إلثارة نقطة نظام، ويفصــل الرئيس فوراً يف   و  -19
                                                                                 ندوب أو ممثل أن يطعن يف قرار الرئيس، ويف هذه احلالة يطرح الطعن للتصـــويت يف احلال، ويســـري                   نقطة النظام. وألي م

                  ُ                                                                                   قرار الرئيس ما مل يُنقض بأغلبية األصــــــــــــوات املعطاة. وال جيوز للمندوب أو املمثل الذي يطلب الكالم إلثارة نقطة نظام 
                                  أن يتحدث يف جوهر املوضوع اجلاري حبثه.

                                                                      يقرتح يف أثناء مناقشــــــة أي موضــــــوع، وقف اجللســــــة، أو تأجيلها، ويطرح هذا االقرتاح                     ألي مندوب أو ممثل أن  و  -20
                                                     ُ                                               للتصويت يف احلال دون مناقشة. وللرئيس أن حيدد الوقت الذي ُيسمح به للكالم ملقدم اقرتاح وقف اجللسة أو تأجيلها. 

                             ا أكثر من مرة يف أثناء مناقشــــــــــة                                                                  وال جيوز يف أي جلســــــــــة أن يقرتح املندوب أو املمثل نفســــــــــه وقف اجللســــــــــة أو تأجيله
        املشروع.    ذات

                                                                                      ألي مندوب أو ممثل يف أثناء مناقشــــــة أي موضــــــوع أن يقرتح تأجيل املناقشــــــة يف املوضــــــوع حمل البحث. وجيوز   و  -21
   ً                                                                                            فضــــــــــــــالً عن مقدم االقرتاح أن يتحدث اثنان من املندوبني أو املمثلني يف تأييد االقرتاح واثنان يف معارضــــــــــــــته، مث يطرح 

             ً                                                            بعد ذلك فوراً للتصويت. وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به للكالم هلؤالء املتحدثني.       االقرتاح 

                                                                             ألي منــدوب أو ممثــل أن يقرتح يف أي وقــت قفــل املنــاقشـــــــــــــــة يف املوضــــــــــــــوع حمــل البحــث، ســــــــــــــواء أبــدى أي   و  -22
                 ني فقط ممن يعارضـــــون                                    ُ                                    ممثل آخر رغبته يف الكالم أو مل يبدها. وُيســـــمح بالكالم عن اقرتاح قفل املناقشـــــة الثن   أو      مندوب

                       ً                                                                       يطرح االقرتاح للتصـــــــويت فوراً. فإذا أيد املؤمتر أو اجمللس االقرتاح، أعلن الرئيس قفل املناقشـــــــة. وجيوز للرئيس            االقرتاح، مث
                                                  أن حيدد الوقت املسموح به للمتحدثني مبقتضى هذه الفقرة.

                              قرتاحات األخرى اليت تكون معروضــــــــــة                                                           تكون لالقرتاحات التالية أولوية، حســــــــــب الرتتيب التايل، على مجيع اال  و  -23
                                 على اجللسة، باستثناء نقاط النظام:

 
 وقف اجللسة؛ )أ(
 تأجيل اجللسة؛ )ب(
 تأجيل املناقشات يف املوضوع حمل البحث؛ )ج(
 قفل املناقشة يف املوضوع حمل البحث. )د(

                 املؤمتر أو اجمللس غري                                                                             يف حالة إقرار أي اقرتاح أو رفضــــــــــــــه، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل يقرر   و  -24
                                                                                                    ذلك. ويســـمح بالكالم عن اقرتاح إعادة النظر ملتحدثني اثنني فقط ممن يعارضـــون اقرتاح إعادة النظر، مث يطرح بعد ذلك 

         للتصويت.     ً فوراً 

ً          ُ           عنــــدمــــا يُقرتح إدخــــال تعــــديــــل على اقرتاح، جيرى التصــــــــــــــويــــت على التعــــديــــل أوًال. وعنــــدمــــا يُقرتح إدخــــال   و  -25                                                       ُ      
                            ً                                                 ً    قرتاح، يصــــــــــــوت املؤمتر أو اجمللس أوالً على التعديل الذي يعتربه الرئيس أكثر التعديالت بعداً عن           أكثر على ا   أو       تعديلني

                                          ً                                                        جوهر االقرتاح األصلي، مث على التعديل األقل بعداً عنه، وهكذا حىت يتم التصويت على مجيع التعديالت. فإذا اقتضت 
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                                                ح األخري للتصويت، وإذا ما ووفق على تعديل أو أكثر،                                                    ُ    املوافقة على أحد التعديالت رفض تعديل آخر بالضرورة، ال يُطر 
ً                                                   ً    طرح االقرتاح املعدل بعد ذلك للتصـــــــــويت. ويعترب تعديًال لالقرتاح، ما يتناول باإلضـــــــــافة أو احلذف أو التنقيح جزءاً من                                              

ً                                                              هذا االقرتاح، وال يعترب تعديًال ما يلغي االقرتاح. وال جيرى التصــويت على تعديل يقوم على اســتبدال اق                 رتاح بآخر إال بعد                         
                                                      أن يتم التصويت على االقرتاح األصلي وأي تعديالت متعلقة به.

  ُ                                                                        ، يُطرح أي اقرتاح يدعو املؤمتر أو اجمللس إىل الفصــل بشــأن اختصــاصــه يف اقرتاح مقدم له،   26                 مع مراعاة الفقرة   و  -26
                                      للتصويت قبل التصويت على االقرتاح املقدم.

                                                            ع الدول األعضــاء يف املداوالت املتعلقة باملســائل اخلاصــة بإدارة جلســات                              لألعضــاء املنتســبة احلق يف االشــرتاك م  و  -27
                                           ً                                                            املؤمتر وجلانه الرئيســـــــية وجلانه األخرى، وذلك طبقاً ألحكام الفقرات الســـــــابقة من هذه املادة، مع مراعاة القيود اخلاصـــــــة 

  ،  1       الفقرة     14         ، واملادة  3       الفقرة     13                   من الدستور، واملادة    1       الفقرة    3                                          بالتصويت وشغل املناصب املنصوص عليها يف املادة 
                          من الالئحة العامة للمنظمة.   1       الفقرة     15       واملادة 
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 2الملحق 
 المواد المطبقة في إجراءات المجلس

 
                          من دســــــــــــــتور املنظمــة ويف املواد    5                                                                 توجــد املواد الرئيســــــــــــــيــة املتعلقــة هبيكــل اجمللس ووظــائفــه وإجراءاتــه يف: املــادة  

                                                                                   من الالئحــة العــامــة للمنظمــة، وكــذلــك الالئحــة الــداخليــة للمجلس. ومع ذلــك، فهنــاك أحكــام أخرى     25   إىل     22   من 
                                                                    للمنظمة هلا عالقة بذلك. وفيما يلي قائمة باملوضوعات واألحكام املتعلقة هبا.                النصوص األساسية  يف 

 
                   ؛ والالئحــــة الــــداخليــــة  6 -  25                      الالئحــــة العــــامــــة للمنظمــــة             جدول األعمال

  3       للمجلس 
   21                         ؛ والالئحة العامة للمنظمة  3 -  15 و    14        الدستور                     المعاهدات واالتفاقات

  1 - 5        الدستور           المناوبون
        الرئيس
   )؛ 8    (ج)( 2 - 2                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  2 - 5        الدستور        تعيينه •

    )؛  ي ( 2 -  10                      الالئحة العامة للمنظمة  
  ؛  23                      الالئحة العامة للمنظمة  

                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  6 -  26                      الالئحة العامة للمنظمة        وظائفه •
  2 - 1                       الالئحة الداخلية للمجلس    ؛ 6 -  27

                   (ب)؛ الالئحــــة العــــامــــة  1 -  23                      الالئحــــة العــــامــــة للمنظمــــة        ترشيحه •
   44        للمنظمة 

    (أ) 1 -  23                      الالئحة العامة للمنظمة            مدة تعيينه •
                  ؛ الالئحـــــة الـــــداخليـــــة  2 -  23                      الالئحـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة            حق التصويت •

  2 - 4       للمجلس 
                 اللجان والهيئات

                  ؛ الالئحـــــة الـــــداخليـــــة  9 -  25                      الالئحـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة            خالل الدورة •
  5       للمجلس 

  ؛  26                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  6 - 5           الدستـــور         الدائمة •
   28                      الالئحة العامة للمنظمة    ؛  27                      الالئحة العامة للمنظمة  
   ؛  30                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة   29                      الالئحة العامة للمنظمة  

   ؛  32                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة   31                      الالئحة العامة للمنظمة 
   34                      الالئحة العامة للمنظمة 

  6        الدستور              اللجان األخرى •
             انظر الوظائف       المهام

             انظر االنتخاب        التشكيل
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                       (ب)؛ انظر الدورات أيضا 2 -  38                      الالئحة العامة للمنظمة         االنعقاد
                         انظر االتفاقيات واملعاهدات          المعاهدات

                            أيضـــا االنتخاب، واإلجراءات خالل        ؛ انظر  5 - 5        الدســـتور               قرارات المجلس
                    االجتماعات، والتصويت

            انظر املمثلني          المندوبون
                     (أ)؛ الالئحـــة الـــداخليـــة  6 -  25                      الالئحـــة العـــامـــة للمنظمـــة        لوثائق ا

  6       للمجلس 
                         ؛ انظر أيضــا اإلجراءات خالل   22                      الالئحة العامة للمنظمة         االنتخاب

                           االجتماعات والنصاب والتصويت
ــــــــــــور       املؤمتر • ـــــــــــــ   ؛  7   (ج) 2 - 2                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  1 - 5          الدستـ

    (د) 4 - 2                      الالئحة العامة للمنظمة 
                ؛ الالئحــــة العــــامــــة   12 - 9 -  12                      الالئحــــة العــــامــــة للمنظمــــة                 إجراءات االنتخاب •

    (ز)  10 -  22        للمنظمة 
    (ط) 2 -  10                      الالئحة العامة للمنظمة                      توصيات اللجنة العامة •
                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  1 - 5          ؛ الدســـــــتور  9 - 2        الدســـــــتور                           العضوية واألهلية لالنتخابات •

22  - 4  ،  5  
    هـ) -  (أ  10 -  22                      الالئحة العامة للمنظمة          الرتشيحات •
  9  ،  1 -  22                      الالئحة العامة للمنظمة             مدة العضوية •

                          نفقات السفر لممثلي الدول
                  ؛ الالئحـــــة الـــــداخليـــــة  5 -  25                      الالئحـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة         النفقات      تسديد  •

  7       للمجلس 
   24                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  3 - 5        الدستور         الوظائف
  2 -  24                      الالئحة العامة للمنظمة                              أنشطة املنظمة احلالية واملرتقبة •
  3 -  24                      الالئحة العامة للمنظمة                        املسائل اإلدارية واملالية •
  4 -  24                      الالئحة العامة للمنظمة                  املسائل الدستورية •
  1 -  24                      الالئحة العامة للمنظمة                 األغذية والزراعة      حالة •
                          ، الــديبــاجــة؛ الالئحــة العــامــة   24                      الالئحــة العــامــة للمنظمــة      عامة       مسائل •

  5 -  24        للمنظمة 
                        ؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة  1 - 7                      الالئحــة العــامــة للمنظمــة              لدورات املؤمتر        اإلعداد •

    (ج) 5 -  24
             انظر االنتخاب        العضوية

             انظر االنتخاب          الترشيحات
                            االشتراك في الجلسات من قبل:
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   –                (ج)؛ اجمللــــد الثــــاين  8 -  25                      الالئحــــة العــــامــــة للمنظمــــة         املنتسبة        األعضاء •
                       طاء، املرفق، القسم ألف       القسم

   12 -  25                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  5 - 7        الدستور       العام       املدير •
                               الـدوليـة (مبـا يف ذلـك األمم املتحـدة         املنظمـات •

                 والوكاالت املتخصصة

                  ، الالئحـــــة الـــــداخليـــــة  7 -  25                      الالئحـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة 
ـــــــداخليـــــــة للمجلس  2 - 3       للمجلس    ؛  2 - 6                         ؛ الالئحـــــــة ال

    نون      القسم    -      الثاين      اجمللد
   –             ؛ اجمللــــد الثــــاين    (ج) 8 -  25                      الالئحــــة العــــامــــة للمنظمــــة                         األعضاء غري املمثلة يف اجمللس         البلدان •

                      طاء، املرفق، القسم ألف      القسم
                املنظمات األعضاء •

   41                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  3 - 2        الدستور           نص الشمول −
   42                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  7   إىل    4 - 2        الدستور           االختصاصات −
   44                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة  9 - 2        الدستور             تقلد املناصب −
  ؛   44                        ؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة   10   إىل    8 - 2        الــدســــــــــــــتور             حقوق األعضاء −

  2 -  45                      الالئحة العامة للمنظمة 
                 انظر هذا العنوان       النصاب −
   45                        ؛ الالئحة العامة للمنظمة   10 - 2        الدستور         التصويت −

        ، القســــــــــــــم             ؛ اجمللد الثاين  10 -  25                      الالئحة العامة للمنظمة                 الدول غري األعضاء •
                      طاء، املرفق، القسم باء

             انظر الوظائف         الصالحيات
         ؛ الالئحـــة    (ط)     (أ)  12  ،  2 -  12                      الالئحـــة العـــامـــة للمنظمـــة        النصاب

  2 - 2                         ؛ الالئحة الداخلية للمجلس  1 -45               العامة للمنظمة 
  2 -  16                      الالئحة العامة للمنظمة          المقررون

  6                       الالئحة الداخلية للمجلس              سجالت الوقائع
                 )؛ الالئحـــة العـــامـــة  6    (ج)( 2 - 2                      الالئحـــة العـــامـــة للمنظمـــة                   تقرير دورة المجلس

  ؛   11 -  25                           (و)؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة  5 -  24        للمنظمــة 
  2 - 6                       الالئحة الداخلية للمجلس 

  1 - 5        الدستور          الممثلون
             انظر االنسحاب             أعضاء المجلس        استقالة 

                 الالئحة الداخلية
  4 - 5        الدستور         إقرارها •
  1 - 8                       الالئحة الداخلية للمجلس         تعديلها •
  2 - 8                       الالئحة الداخلية للمجلس         إيقافها •

  2                         ، الالئحة الداخلية للمجلس  25                      الالئحة العامة للمنظمة         الدورات
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             انظر االنتخاب      المدة
  3 1 -  25                      الالئحة العامة للمنظمة                 المسائل العاجلة

  1                       الالئحة الداخلية للمجلس             نائب الرئيس
         ؛ الالئحــة   12                        ؛ الالئحــة العــامــة للمنظمــة  5 - 5        الــدســــــــــــــتور        لتصويت ا

                    (انظر أيضــــــــــــــــــــا االشــــــــــــــرتاك يف    4                الــــــداخليـــــــة للمجلس 
                                 االجتماعات من قبل املنظمات األعضاء)

  9 - 7 -  22                      الالئحة العامة للمنظمة                   االنسحاب واالستقالة
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	اللائحة العامة للمنظمة
	المادة 12 - النصاب وإجراءات التصويت في جلسات المؤتمر والمجلس
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	6- ويجرى التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء أو بالاقتراع السري.
	7-
	8- وعندما يُجري المؤتمر أو المجلس التصويت بالوسائل الإلكترونية، يحل التصويت بدون تسجيل الأسماء محل التصويت برفع الأيدي، ويحل الصوت الاسمي محل النداء بالاسم. وفي حالة الصوت الاسمي، لا تطبق إجراءات نداء أسماء الدول الأعضاء ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خ...
	9-
	10-
	11- وفي أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب المدير العام، إذا أخفق مرشح في الحصول على أغلبية الأصوات المعطاة في أول اقتراع، تجري اقتراعات متتالية في الموعد أو المواعيد التي يحددها المؤتمر أو المجلس إلى أن يحصل مرشح على الأغلبية المطلوبة، شريطة ...
	12- وفي أي انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابي في آن واحد، يطبق ما يلي:
	13-
	14- وبمجرد بدء التصويت لا يجوز لأي مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بالتصويت.
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	17- ويجوز إجراء تصويت منفصل على أجزاء أو تعديل إذا ما طلب مندوب أو ممثل هذا التقسيم. فإذا ما حدث اعتراض، يكون الفصل في مسألة التقسيم للمؤتمر أو المجلس. وبالإضافة إلى المندوب أو الممثل الذي يطلب التقسيم، يجوز أن يتحدث مندوبان أو ممثلان في تأييد اقتراح ...
	18- وللمؤتمر أو المجلس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متحدث، وعدد المرات التي يمكن لأي مندوب أو ممثل أن يتحدث فيها عن مسألة. وعندما تكون المناقشة محدودة ويكون المندوب أو الممثل قد استنفد الوقت المخصص له، على الرئيس أن يدعوه دون إبطاء إلى مراعاة النظام.
	19- ولأي مندوب أو ممثل أن يطلب، في أثناء مناقشة أي مسألة، الكلام لإثارة نقطة نظام، ويفصل الرئيس فوراً في نقطة النظام. ولأي مندوب أو ممثل أن يطعن في قرار الرئيس، وفي هذه الحالة يطرح الطعن للتصويت في الحال، ويسري قرار الرئيس ما لم يُنقض بأغلبية الأصوات ...
	20- ولأي مندوب أو ممثل أن يقترح في أثناء مناقشة أي موضوع، وقف الجلسة، أو تأجيلها، ويطرح هذا الاقتراح للتصويت في الحال دون مناقشة. وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به للكلام لمقدم اقتراح وقف الجلسة أو تأجيلها. ولا يجوز في أي جلسة أن يقترح المندوب أو ال...
	21- ولأي مندوب أو ممثل في أثناء مناقشة أي موضوع أن يقترح تأجيل المناقشة في الموضوع محل البحث. ويجوز فضلاً عن مقدم الاقتراح أن يتحدث اثنان من المندوبين أو الممثلين في تأييد الاقتراح واثنان في معارضته، ثم يطرح الاقتراح بعد ذلك فوراً للتصويت. وللرئيس أن ...
	22- ولأي مندوب أو ممثل أن يقترح في أي وقت قفل المناقشة في الموضوع محل البحث، سواء أبدى أي مندوب أو ممثل آخر رغبته في الكلام أو لم يبدها. ويُسمح بالكلام عن اقتراح قفل المناقشة لاثنين فقط ممن يعارضون الاقتراح، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فوراً. فإذا أيد ال...
	23- وتكون للاقتراحات التالية أولوية، حسب الترتيب التالي، على جميع الاقتراحات الأخرى التي تكون معروضة  على الجلسة، باستثناء نقاط النظام:
	24- وفي حالة إقرار أي اقتراح أو رفضه، لا يجوز إعادة النظر فيه في نفس الدورة ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس غير ذلك. ويسمح بالكلام عن اقتراح إعادة النظر لمتحدثين اثنين فقط ممن يعارضون اقتراح إعادة النظر، ثم يطرح بعد ذلك فوراً للتصويت.
	25- وعندما يُقترح إدخال تعديل على اقتراح، يجرى التصويت على التعديل أولاً. وعندما يُقترح إدخال تعديلين أو أكثر على اقتراح، يصوت المؤتمر أو المجلس أولاً على التعديل الذي يعتبره الرئيس أكثر التعديلات بعداً عن جوهر الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل بع...
	26- ومع مراعاة الفقرة 26، يُطرح أي اقتراح يدعو المؤتمر أو المجلس إلى الفصل بشأن اختصاصه في اقتراح مقدم له، للتصويت قبل التصويت على الاقتراح المقدم.
	27- وللأعضاء المنتسبة الحق في الاشتراك مع الدول الأعضاء في المداولات المتعلقة بالمسائل الخاصة بإدارة جلسات المؤتمر ولجانه الرئيسية ولجانه الأخرى، وذلك طبقاً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، مع مراعاة القيود الخاصة بالتصويت وشغل المناصب المنصوص عل...

