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A 

 المجلس
 مذكرة عن أساليب عمل المجلس

 
قد خضع  1973،1نص هذه املذكرة، اليت أقّرها اجمللس أصالً يف دورته الستني اليت ُعقدت يف يونيــــــورانيــــــران  إن -1
دورته الثالثة واخلمســـــــني يف و  01122يف أبريلرنيســـــــان املعقودة من ِقبل اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة تنقيح لل

عقودة املويف دورتــه الســــــــــــــــتني بعــد املــائــة  2015كــانون األو  رديســــــــــــــــمرب -يف نوفمربرتشــــــــــــــــرين الثــا  املعقودة املــائــة  بعــد
 2018.3 كانون األو رديسمرب يف
 
الرئيس املســـــــتقّل للمولس مشـــــــاورات مع األعضـــــــاا بشـــــــبن أوـــــــالي  انعقاد الدورة الرابعة والســـــــتني قد أجرى و  -2

إجرااات خاصــــــــــة لعقد جلســــــــــات اف ا ــــــــــية "هبذه املذكرة  3املائة للمولس. وترد نتائج هذه املشــــــــــاورات يف املل    بعد
 . "للمولس بصفة اوتثنائية يف دورته الرابعة والستني بعد املائة

 
 المجلسوظائف 

 
إىل املســــــائل  بالنســــــبةورات املؤمتر، نيابة عن املؤمتر باعتباره جهازه التنفيذي ويتخذ القرارات داجمللس، بني  يعمل -3

 مبا يلي:اال طالع لمولس نبغي لإليه حتديداً، ويراعي يف ذلك مشورة األجهنة الفرعية اس  ما هو مناو . وي املوكلة
 

 –األغذية والنراعة يف العامل والقضايا املتعلقة هبا  االةبالنسبة إىل  )أوالً(
 

إعداد جدو  أعما  مؤقت لالوتعراض الذي جيريه املؤمتر عن االة األغذية والنراعة، على أن يسّلط الضوا  (أ)
فيه على مسائل حمددة على مستوى السياوات تستدعي عناية املؤمتر أو ميكن أن ُيصِدر بشبهنا املؤمتر توصية 

ذلك مع مراعاة قضايا السياوات والصكوك املتصلة باألغذية والنراعة اليت جيري االيًا و عها رمسية، و 
 منتديات أخرى غري منظمة األغذية والنراعة اس  ما هو مالئم؛ يف

ويما  األغذية والنراعة يف العامل واملسائل املتعلقة هبا وإوداا املشورة بشبهنا، والالة حب تتعل  قضاياحبث أي و  (ب)
اللوان الفنية، أو املدير  أو، اإلقليميةأي مسائل عاجلة تستوج  اختاذ إجراا من ِقبل املؤمتر، أو املؤمترات 

                                       
 .CL 60/REPواملرفـ  )زاي( من الوثيقة  179 إىل 170 من الفقرات  1
 .CL 141/REPواملرفـ  )زاي( من الوثيقة  51الفقرة   2

 .CL 160/REP من الوثيقة 34و 33الفقرتان   3
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العام، وذلك مع مراعاة املستودات يف املنتديات األخرى اليت هتّم والية منظمة األغذية والنراعة اس  
 هو مالئم؛ ما

 ُأايلتيف العامل واملسائل املتعلقة هبا اليت تكون قد النراعة الة األغذية و حبمتصلة  أخرىحبث أي قضايا و  (ج)
إىل اجمللس بناا على قرارات صادرة عن املؤمتر أو أي ترتيبات جاٍر تنفيذها، وإوداا املشورة هبذا الشبن، 

  مالئم.وذلك مع مراعاة التطورات يف املنتديات األخرى اليت هتّم والية منظمة األغذية والنراعة اس  ما هو 
 

واملرتقبة للمنظمة، مبا يف ذلك اإلطار االو اتيوي واخلطة املتووطة األجل  اجلاريةاألنشطة بالنسبة إىل  )ثانياً(
  -وبرنامج العمل واملينانية 

 
دراوة اإلطار االو اتيوي واخلطة املتووطة األجل وبرنامج العمل واملينانية ورفع توصيات هبذا الشبن  (أ)

املؤمتر، مع احلرص عند إعداد هذه التوصيات على أن تعقد األمانة مشاورات بشبهنا من خال  املؤمترات  إىل
 اإلقليمية واللوان الفنية، فضالً عن مراعاة ما يلي:

 
أن يبخذ اإلطار االو اتيوي بعني االعتبار الت ديات العاملية واإلقليمية اجلديدة واألاداث اجلارية  -

 أخرى واليت هلا انعكاوات على األغذية والنراعة؛منتديات  يف
أن تكون اخلطة املتووطة األجل متسقة مع اإلطار االو اتيوي وأن تعطي توجيهات وا  ة إلعداد و  -

 برنامج العمل واملينانية لف ة السنتني؛
وأن يراعي نتائج أن يستند برنامج العمل واملينانية إىل الدروس املستفادة من تقارير تنفيذ الربامج و  -

 .عمليات التقييم االو اتيوي والتوصيات الصادرة عنها
 

 ؛الطوعيةاملؤمتر بشبن مستوى املينانية، مع مراعاة كّل من االش اكات املقررة واملسامهات  إىلرفع توصية و  (ب)
ة الفنية للمنظمة اختاذ اإلجرااات الالزمة،  من ادود برنامج العمل واملينانية املعتمد، يف ما يتعل  باألنشطو  (ج)

قراراته، يف  وا مشورة  املؤمترتقرير إىل املؤمتر عن اجلوان  ذات الصلة اخلاصة بالسياوات لكي ُيصدر  ورفع
 جلنة الربنامج وجلنة املالية اس  ما هو مالئم؛

 يتعل  ايف م اختاذ قرار بشبن ما قد يلنم من تعديالت يف برنامج العمل واملينانية على  وا قرارات املؤمترو  (د)
 املينانية، مع احلرص على تربير التغيريات يف برنامج العمل واملينانية الذي اعتمده املؤمتر؛ مبستوى

اوتعراض التقارير عن املسائل املتعلقة بالربامج واملينانية للونة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمساك وجلنة و  (ه)
التوقيت  يف مسامهاهتاالغابات وجلنة النراعة وجلنة األمن الغذائي العاملي، مع احلرص على أن تقدم هذه اللوان 

 ؛الرئاويةجهنة املناو  طبقاً للودو  النمين املتف  عليه لدورات األ
هذه  تقدماوتعراض التقارير عن املسائل املتعلقة بالربامج واملينانية للمؤمترات اإلقليمية، مع احلرص على أن و  (و)

 مسامهاهتا يف التوقيت املناو  طبقاً للودو  النمين املتف  عليه لدورات األجهنة الرئاوية. املؤمترات
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إىل املســــــــــــــــائل اإلدارية واإلدارة املالية للمنظمة، باإل ــــــــــــــــافة على وظائفه املرتبطة ب اهتمامهعلى اجمللس أن يرّكن و  -4
، مبا يف ذلك رفع توصــــيات إىل املؤمتر بشــــبن التعديالت يف النصــــوص األوــــاوــــية للمنظمة، مع احلرص الدوــــتوريةاملســــائل 

 على أن تعمل املنظمة  من اإلطار القانو  واملايل املو وع هلا؛
 
أن ينتخ  أعضـــــــاا جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشـــــــؤون الدوـــــــتورية والقانونية وأن يق    اجمللس علىيتعنّي و  -5

 املرش ني ملكت  املؤمتر. كما يتعنّي على اجمللس انتخاب أعضاا اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي.
 
 ن:عند اوتعراض اجمللس ألنشطة أجهنته الفرعية، عليه أن يتبكد م -6
 

 أّن هذه األجهنة تويل االهتمام الكايف للمسائل اليت تقع  من نطاق اختصاص كل منها؛ (أ)
 أهّنا تتون  ازدواجية العمل بينها؛و  (ب)
 جتّن  تكرار مناقشات هذه األجهنة يف اجمللس، ما مل يكن ذلك  رورياً لتيسري اختاذ القرارات.و  (ج)

 
أو يف يتعنّي على اجمللس أن ميارس وظائفه مبشـــاركة أعضـــائه وتفاعلهم الكاملني معه، إن خال  انعقاد الدورات و  -7

الف ات الفاصـــــلة بني الدورة واألخرى، على أن يســـــعى الرئيس املســـــتقّل إىل تيســـــري هذه املشـــــاركة وتنســـــيقها إلعطاا دفع 
 فااهتا وملكيتهم هلا. من جان  األعضاا وك احلوكمةملواصلة حتسني فعالية 

 
 الوثائقالجدول الزمني و جدول األعمال و 

 
جدو  األعما  املؤقت بالتشــــــــــاور مع الرئيس املســــــــــتقل للمولس، مع مراعاة اق ااات األعضــــــــــاا إعداد ينبغي  -8

. يوماً من موعد بدا دورة اجمللس 60واجملموعات اإلقليمية. وجي  أن يصــــــــــــــــدر جنباً إىل جن  مع روــــــــــــــــائل الدعوة قبل 
أدناه(، وأن تكون  11وثائ  اجمللس قبل انعقاد دورته بوقت كاٍف ليتســــع لءعضــــاا دراوــــتها )انظر الفقرة  إصــــداروينبغي 

 هذه الوثائ  يف صورة يسهل حبثها يف اجمللس.
 
ينبغي إصدار جدو  أعما  تفصيلي مؤقت قبل دورة اجمللس، يتضمن املعلومات التالية  من كل بند من بنود و  -9

 األعما  املق  :جدو  
 ملناقشة البند املعين من جدو  األعما ؛ املطلوبةالوثائ   (أ)
 تو يح ما إذا كان البند وُيعرض على اجمللس لغرض اختاذ قرار بشبنه أو ملناقشته أو لإلااطة.و  (ب)

 
ُيطل  ينبغي لوثائ  اجمللس أن تتبع عادة نسقاً مواداً وأن تتضمن موجناً يشري بشكل وا ح إىل أي إجرااات و  -10

 من اجمللس اختاذها. وينبغي، اس  ما هو مالئم، أن تكون مص وبة مبشروع قرار يُعرض على اجمللس لدراوته.
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كلمـــة. وينبغي إصــــــــــــــــــدار ظيع الوثـــائ  بلغـــات املنظمـــة  3 500 عـــادة يتوـــاوز طو  وثـــائ  اجمللس الّ ينبغي أو  -11
 (.والصينية والعربية والفرنسية والرووية اإلوبانية واإلنكلينية )وهي

 
ُتروـل ظيع الوثائ  قبل افتتا  الدورة املعنية ببربعة أوـابيع على األقل، ما مل يكن ذلك مسـت يالً بسـب  موعد و  -12

 اجتماعات األجهنة املعنية.
 

ح مبراعاة ما أمكن ذلك، يف وقت يسمُتعقد دورات األجهنة األخرى اليت يتعنّي على اجمللس دراوة تقاريرها، كلّ و  -13
 .السابقةاملهلة النهائية املشار إليها يف الفقرة 

 
ارصاً على تيسري عملية اختاذ القرارات من ِقبل اجمللس، ينبغي أن تتضّمن تقارير األجهنة الفرعية قائمة وا  ة و  -14

 بالنقاط اليت جيدر باجمللس اختاذ قرار بشبهنا أو دراوتها.
 

  األخرى اليت ال تتضــــــــــــــــّمن نقـاطـاً ينبغي للمولس النظر فيهـا أو اختـاذ قرار أمـا تقـارير األجهنة الفرعيـة والوثـائو  -15
 بشبهنا، فُتعرض لإلااطة فقط. 

 
التطورات يف املنتديات اليت هتمّ والية منظمة األغذية بشــــــــــــــــبن دائم البند الترتي  النظر يف قدر اإلمكان وينبغي  -16

 جمللس.من دورة االيوم األو  يف   س ،فغرض اإلااطة اجمللس لعرض على الذي ي ،والنراعة
 

 إجراء المداوالت
 

ينبغي للملخصات الواردة يف وثائ  اجمللس أن تقدم معلومات متهيدية وا  ة. وجي  أن يكون التقدمي الشفهي  -17
 للموا يع مقتضباً ومرّكناً وأن ُيربز أي تطورات جديدة هامة طرأت بعد إصدار الوثائ .

 
إىل ينبغي أن يُدعى رؤوــــــــاا كل من جلنة الربنامج وجلنة املالّية وجلنة الشــــــــؤون الدوــــــــتوريّة والقانونّية، باإل ــــــــافة و  -18

 رؤواا املؤمترات اإلقليمّية، وعند اإلمكان، رؤواا اللوان الفنّية، إىل تقدمي تقارير اللوان اليت يرأووهنا.
 

لى القضــــــــايا الرئيســــــــّية البارزة يف الوثيقة. وما مل يقتِ  األمر ينبغي للمداخالت أن تكون مقتضــــــــبة وأن ُترك ن عو  -19
إجراا مناقشــــــة مطوتلة للتوصــــــل إىل إظاع يف اتراا، فىنه يتعنّي على املت دثني جتن  تكرار اتراا اليت وــــــب  وأن عرّب عنها 

 ا املت دثون السابقون.آخرون واالكتفاا ف س  باإلشارة إىل موافقتهم أو عدم موافقتهم على النقاط اليت أثاره
 

 بالنســــبة إىل البنود اليت ينبغي اختاذ قرار بشــــبهنا، وإذا ما أظهر النقاإ األويّل إمكانية وجود صــــعوبة يف التوصــــلو  -20
إىل قرار، يتعنّي على الرئيس املســتقل أن يعّل  النقاإ إفســاااً يف اجملا  إلجراا مشــاورات غري رمسّية أو أن يشــكل  موعة 

 املسبلة قيد النظر ورفع توصيات إىل اجللسة العامة.عمل لدراوة 
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تـُتتخذ قرارات اجمللس ببغلبية األصــــــــــــــــوات اليت يتم اإلدالا هبا، إال يف احلاالت املنصــــــــــــــــوص عليها خالفاً لذلك و  -21
ل النصوص األواوية، مع األخذ بعني االعتبار أّن الرئيس املستقل للمولس ووف يتخذ اخلطوات الالزمة لتيسري توص يف

 .1األعضاا إىل إظاع يف اتراا. وترد تفاصيل ترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس  من املل   
 

إىل باوــــتثناا أاكام الفقرة الســــابقة، يتعنّي يف الظروف العادية االنتهاا من مناقشــــة البند املعروض قبل االنتقا  و  -22
 مناقشة البند الذي يليه.

 
إطار البند حتت ، ميكنه ذلك املعرو ــــــــة لإلااطةالبنود أو الوثائ  إىل  إلشــــــــارةوإذا رغ  أي وفد من الوفود يف ا -23

 "أية مسائل أخرى".املعنون 
 

جي  إعطاا احلّ  لرؤوــــــــــــــــاا اللوان وللمؤمترات اإلقليمية ولءمانة يف الرّد على النقاط األوــــــــــــــــاوــــــــــــــــية اليت ُتثار و  -24
 النقاإ. خال 

 
عن االوــــــــــــــتنتاجات يتســــــــــــــم باإلجياز وال كين يف هناية نقاإ كل بند من البنود، يتعنّي على الرئيس تقدمي موجن و  -25

يتعني فقط القرارات اليت يتضـمن وينبغي أن ، شـروع تقرير اجمللسملأوـاس كىوـهام لتشـكيل والتوصـيات املنبثقة عن النقاإ  
فهم أفضــل للنص املق  ، يســري العامة لتة على شــاشــة يف اجللســ الوــتنتاجاتســودة امعرض ينبغي و . اختاذها اجمللسعلى 
شــــــــات انقإعادة فتح باب المع عدم شــــــــروع التقرير صــــــــيغة النهائية ملو ــــــــع العند بع  املرونة للونة الصــــــــياغة إتااة مع 
 . لسة العامةاختصاص اجلمن ظل تاليت وهرية اجل
 

 محاضر المداوالتالتقارير و 
 

للولســـــــات العامة للمولس، وجي  بالتايل أن تكون تقارير اجمللس مقتضـــــــبة قدر اإلمكان، حترر حما ـــــــر ارفية  -26
 على أن تتضمن ظيع القرارات اليت توصل إليها اجمللس بصورة ال لبس فيها.

 
يُعّد مشـــــــــروع التقرير عادة من جان  جلنة صـــــــــياغة أو من خال  أي ترتي  مناوـــــــــ  آخر يواف  عليه اجمللس، و  -27

 ة.مبعاونة األمان
 

جي  أن حترر تقارير اجمللس بصــــــــــــورة وا ــــــــــــ ة وال لبس فيها لتاليف أي وــــــــــــوا فهم حمتمل او  نوع إجرااات و  -28
 الالزمة. املتابعة

 
وينبغي  ينبغي أن تتضــــــّمن التقارير االوــــــتنتاجات والقرارات والتوصــــــيات املتعلقة باملســــــائل اليت ناقشــــــها اجمللس.و  -29

…" اجمللس طل راثّ  واف رقرررأوصــــى،اختذها اجمللس باوــــتخدام صــــيغة " اإلشــــارة بصــــورة وا ــــ ة إىل اإلجرااات اليت
 على أن يو ع خّط حتت الفعل يف التقرير.
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ينبغي قدر املستطاع جتّن  وجهات نظر "بضعة" أو "عدد من". وإذا تضمنت التقارير وجهـــــــــــــــات نظر "بع " و  -30

 أو "كثري" من األعضـــاا، ال ينبغي عندها و ع خّط حتت الفعل كي ال ُتفهم على أهنا قرارات اختذها اجمللس. 
 

ســــــــ  االوــــــــم، على اعتبار أّن ا ا ــــــــر احلرفية وجهات نظر كّل من الوفود حبعادة تســــــــّول التقارير  اليتعنّي أو  -31
 تتضمن ظيع املداخالت اليت أُبديت يف اجتماعات اجللسة العامة.

 
يتعنّي على األمني العام للمؤمتر واجمللس أن يتيح للمولس، يف كل دورة من دوراته، وثيقة تتعل  بتنفيذ القرارات و  -32

 اليت اختذها يف دورته السابقة.
 

 ب العملااللتزام بأسالي
 

ينبغي أن تكون أوــــــالي  عمل اجمللس متااة للوفود خال  دورات اجمللس وأن تُنشــــــر على الصــــــف ة اإللك ونية  -33
 للمولس وعلى بوابة أعضاا منظمة األغذية والنراعة.

 
 يتعنّي على الرئيس أن يلفت عناية األعضاا يف كل دورة من دورات اجمللس إىل هذه املذكرة.و  -34
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 1الملحق 
 الترتيبات الخاصة بالتصويت

 
 الدستور

 
 مجلس المنظمة - 5المادة 

]...[ 
تصدر ظيع قرارات اجمللس ببغلبية األصوات املعطاة إال يف احلاالت اليت ينص فيها صرااة على غري ذلك يف هذا  -5

 الدوتور أو فيما يضعه املؤمتر أو اجمللس من قواعد.
 

 الالئحة العامة للمنظمة
 

 النصاب وإجراءات التصويت في جلسات المؤتمر والمجلس - 12المادة 
 

واجمللس ملا مع مراعاة أاكام الدوتور وهذه الالئ ة، ختضع اإلجرااات املتعلقة بالتصويت واالنتخابات يف املؤمتر  -1
 يلي:

 
2-  

يتكون النصــــــــاب يف املؤمتر من أغلبية الدو  األعضــــــــاا، ويف اجمللس من أغلبية أعضــــــــاا اجمللس، إال إذا نص  )أ(
 على خالف ذلك يف الدوتور أو هذه الالئ ة.

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

3-  
إال الختاذ أي قرار، أو إلجراا أي انتخاب، تكون األغلبية الالزمة أكثر من نصف عدد األصوات املعطاة،  )أ(

 إذا نص على خالف ذلك يف الدوتور أو يف هذه الالئ ة.
من ، عندما تكون األغلبية املطلوبة الوتصدار قرار من الدوتور 20املادة من  1مع مراعاة أاكام الفقرة  )ب(

املؤمتر مبقتضى الدوتور أو هذه الالئ ة هي ثلثي عدد األصوات، جي  أن يكون  موع األصوات اإلجيابية 
والسلبية املعطاة أكثر من نصف عدد الدو  األعضاا يف املنظمة، وإذا مل تستوف هذه الشروط يعترب االق ا  

 .4مرفو اً 
  

                                       
ة، تكون ويف االة موافقة اجمللس على االتفاقيات، أو املعاهدات، واالتفاقيات التكميلّية، وإ افة مو وعات إىل جدو  أعما  اجمللس أثناا الدور   4

 عضواً من أعضاا اجمللس على األقل(. 33األغلبّية هي ثلثا أعضاا اجمللس )أي موافقة 
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4-  
تعين عبارة "األصوات املعطاة" ألغراض الدوتور وهذه الالئ ة، األصوات اإلجيابية والسلبية، وال يدخل فيها  (أ)

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

 
الذين يرفعون أيديهم رداً  يف االة التصويت برفع األيدي، يقتصر التسويل على املندوبني أو املمثلني (1)

 على اوتفسار الرئيس عن ااالت االمتناع عن التصويت؛
يف االة التصويت مبناداة األمساا، يقتصر التسويل على املندوبني أو املمثلني الذين يردون بلفظ  (2)

 "امتناع"؛
وق االق اع إما بيضاا يف االة االق اع السري، يقتصر التسويل على أوراق االق اع اليت تودع يف صند (3)

 وإما مؤشراً عليها "امتناع"؛
يف االة التصويت بالووائل اإللك ونية، يقتصر التسويل على املندوبني أو املمثلني الذين يبينون  (4)

 "االمتناع".

  (ج)
أي ورقة اق اع حتمل أصواتاً لعدد من املرش ني ينيد عن عدد الشواغر املطلوب شغلها، أو حتمل اوم  (1)

 مرشح منفرد أو بلد أو مكان مل جتر تسميتهم بالشكل الص يح ُتعترب ملغاة؛ 
اً يف االة االق اع لشغل أكثر من منص  انتخايب وااد يف آن معًا، فىن أي ورقة اق اع حتمل أصوات  (2)

 لعدد من املرش ني يقل عن عدد الشواغر املطلوب شغلها، تُعترب ملغاة أيضاً؛
 ال جيوز أن حتمل ورقة االق اع أي إشارة أو عالمة غري تلك اليت تتطلبها أغراض التصويت؛ (3)
( السابقة، تُعترب ورقة االق اع ص ي ة عندما ال يكون هناك شك 3( و)2( و)1طبقًا للبنود ) (4)

 الناخ . نية يف

تتوىل اكومة دولة عضــــــــــــو، أو مندوهبا أو  ثلها، تســــــــــــمية أي مرشــــــــــــح ملنصــــــــــــ  انتخايب جيرى شــــــــــــغله مبعرفة و  -5
اجمللس، ما مل ينص على غري ذلك يف الدوــــــتور أو يف هذه الالئ ة. وهدد اجلهاز الذي يقوم بالتعيني إجرااات  أو املؤمتر

 ة بشبن هذه اإلجرااات.ال شيح، مع مراعاة ما هو وارد يف هذه الالئ 
 جيرى التصويت برفع األيدي أو مبناداة األمساا أو باالق اع السري.و  -6
7-  

من هذه املادة، جيرى التصــــــويت نداا باالوــــــم بناا على طل  مندوب أو  ثل،  10مع مراعاة أاكام الفقرة  (أ)
أو عندما تلنم أغلبية الثلثني مبوج  الدوتور أو هذه الالئ ة. وجيري التصويت نداا باالوم بنداا أمساا ظيع 

دولة  الدو  األعضـــــــاا اليت هلا ا  التصـــــــويت اســـــــ  ال تي  األردي اإلنكليني. وهدد الرئيس اوـــــــم أو 
ينادي عليها عن طري  القرعة. وجيي  مندوب أو  ثل كل دولة عضـــــو بـــــــــــــــــــــ "نعم" أو "ال" أو "امتناع". ويف 
هناية أي تصــــــويت نداا باالوــــــم، ينادي من جديد على اوــــــم الدولة العضــــــو اليت مل جي  مندوهبا أو  ثلها. 

  ر اجللسة.ويسول صوت كل دولة عضو مش كة يف أي تصويت بالنداا باالوم يف حمض
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حتصـــى األصـــوات وتســـول، يف االيت التصـــويت برفع األيدي أو نداا باالوـــم، بواوـــطة أو بىشـــراف املوظف  (ب)
 التالية. 16املسؤو  عن االنتخاب يف املؤمتر أو اجمللس، الذي يعينه املدير العام وفقاً للفقرة 

الدولة العضـــــو، اتار الرئيس اوـــــم الدولة إذا وقع االختيار يف اق اعني متتالني نداا باالوـــــم على اوـــــم نفس  (ج)
 العضو األخرى بىجراا القرعة مرة أو عدة مرات.

، هل التصـــــــــــويت بدون تســـــــــــويل األمساا حمل اإللك ونيةعندما جُيري املؤمتر أو اجمللس التصـــــــــــويت بالووـــــــــــائل و  -8
التصــــــويت برفع األيدي، وهل الصــــــوت االمسي حمل النداا باالوــــــم. ويف االة الصــــــوت االمسي، ال تطب  إجرااات نداا 
أمساا الدو  األعضــــــاا ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك. ويدرج صــــــوت كل دولة من الدو  األعضــــــاا املشــــــاركة 

 مسي يف حمضر اجللسة.التصويت اال يف

9-  
يعين لفظ "انتخــــاب"، فيمــــا يتعل  هبــــذه الالئ ــــة، اختيــــار أو تعيني وااــــد أو أكثر من األفراد أو الــــدو   (أ)

. ويف احلــاالت 22املــادة  من )ز(10الفقرة يف طبقــاً لإلجراا املبني  اجمللساألمــاكن. ويُنتخــ  أعضــــــــــــــــــاا  أو
 وااد ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالف ذلك. األخرى، ُيشغل أكثر من منص  انتخايب يف اق اع

من هذه  11لشــغل منصــ  انتخايب وااد، جيري االنتخاب بطريقة االق اع الســري وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة  (ب)
من منصــــــــ  انتخايب يف عملية انتخاب واادة، يتم االنتخاب بطريقة االق اع الســــــــري  أكثراملادة. ولشــــــــغل 

 من هذه املادة. 12وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة 
10-  
يعنيت املدير العام، وتُقبل الدو  األعضاا واألعضاا املنتسبة اجلدد، بطري  االق اع السري. وجتري أيضاً  (أ)

السري، إال يف االة االنتخاب الذي ال ينيد فيه عدد املرش ني على عدد  االنتخابات األخرى بطريقة االق اع
 املناص  الشاغرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة العامة الصرهة.

 يُفصل يف أي مو وع آخر عن طري  االق اع السري إذا رأى املؤمتر أو اجمللس ذلك. (ب)
 
  (ج)

املمثلني  أوإلجراا اق اع وري، يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنني من ااويب األصوات من بني املندوبني  (1)
أو مناوبيهم. ويف االة االق اع السري بصدد انتخاب، يكون ااوبا األصوات من املندوبني أو املمثلني 

 ومناوبيهم  ن ال تكون هلم مصل ة مباشرة يف االنتخاب.
جبات ااويب األصوات اإلشراف على إجرااات االق اع، وعد أوراق االق اع، والفصل يكون من وا (2)

 يف صالاية ورقة االق اع يف االة الشك، واعتماد نتيوة كل اق اع.
 جيوز تعيني نفس ااويب األصوات الق اعات أو انتخابات متتالية. (3)

اجمللس على أوراق االق اع باحلروف األوىل من امسه. يوّقع املوظف املرخص له من بني موظفي أمانة املؤمتر أو  (د)
ويكون املوظف املختص باالنتخابات مسؤوالً عن  مان تنفيذ هذا اإلجراا. وتسلم، يف كل اق اع، ورقة اق اع 

 بيضاا واادة لكل وفد له ا  التصويت.
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بطريقة تضمن السرية التامة عند إجراا اق اع وري، ُتقام مقصورة أو أكثر لالق اع، يتم اإلشراف عليها  (ه)
 لالق اع.

إذا أخّل أي مندوب بصالاية ورقة االق اع املعطاة له، جيوز له أن يطل ، قبل مغادرة دائرة مقصورة االق اع،  (و)
ورقة اق اع بيضاا جديدة، يسلمها له املوظف املختص باالنتخاب مقابل تسليمه ورقة االق اع امللغاة. وتبقى 

 لغاة يف ايازة املوظف املختص باالنتخاب.ورقة االق اع امل
 إذا غادر ااوبا األصوات القاعة اليت يوجد فيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعد األصوات، ال جيوز (ز)

 للمرش ني أو للمراقبني املعينني من قبلهم اضور عملية العد دون االش اك فيها. إال
ؤمتر أو اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على التصويت باالق اع ال جيوز ألعضاا الوفود، وال ألعضاا أمانة امل ( )

السري، أن يبواوا ألي شخص غري مسؤو  ببي معلومات من شبهنا أن ختل، أو يشك يف أهنا ختل 
 االق اع. بسرية

، املدير العام مسؤو  عن افظ ظيع أوراق االق اع يف مكان أمني، إىل أن يشغل املرش ون املنتخبون مناصبهم (ط)
 أو ملدة ثالثة أشهر من تاريخ االق اع، أيهما أطو .

على يف أي انتخاب لشــــــغل منصــــــ  انتخايب وااد، عدا منصــــــ  املدير العام، إذا أخف  مرشــــــح يف احلصــــــو  و  -11
إىل أن أغلبية األصــــــــــــوات املعطاة يف أو  اق اع، جتري اق اعات متتالية يف املوعد أو املواعيد اليت هددها املؤمتر أو اجمللس 

يف كّل عملية هصــــل مرشــــح على األغلبية املطلوبة، شــــريطة اوــــتبعاد املرشــــح الذي اصــــل على أقّل عدد من األصــــوات 
 اق اع يف اا  االنتخاب لشغل منص  انتخايب وااد يكون فيه أكثر من مرشَ ني اثنني.

 يف أي انتخاب لشغل أكثر من منص  انتخايب يف آن وااد، يطب  ما يلي: و  -12

( وتتشكل 2النصاب يف املؤمتر من غالبية الدو  األعضاا يف املنظمة ويف اجمللس من ثلثي أعضائه. ) تشكل (أ)
 األغلبية املطلوبة من أكثر من نصف عدد أعضاا اجمللس من الدو  األعضاا الذين يدلون ببصوات ص ي ة.

يراد شغله، مع إعطاا يديل كل ناخ ، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت وااد لكل منص  انتخايب  (ب)
 كل صوت ملرشح خمتلف، وتعترب ملغاة أي ورقة ال تنطب  عليها هذه الشروط.

اليت يعلن انتخاب املرش ني الذين هصلون على أكثر عدد من األصوات مبا يساوي عدد املناص  االنتخابية  (ج)
 ( السالفة.2ة الفرعية )أ()يراد شغلها شرط أن يكونوا قد اصلوا على األغلبية الالزمة ا ددة يف الفقر 

إذا مل يسفر االق اع األو  إال عن شغل بع  املناص  االنتخابية فقط، جيري اق اع ثان لشغل املناص   (د)
 الباقية، بنفس شروط االق اع األو . ويّتبع هذا اإلجراا إىل أن تشغل ظيع املناص  االنتخابية.

ل منص  وااد أو أكثر من املناص  االنتخابية بسب  إذا مل يتسن يف أي مرالة من مراال االنتخاب شغ (ه)
اصو  مرش ني اثنني أو أكثر على عدد متساو من األصوات جيرى اق اع منفصل بني هؤالا املرش ني 

 لت ديد من ينتخ  منهم طبقا ألاكام الفقرة الفرعية )ج( السالفة. ويعاد هذا اإلجراا عند الضرورة.
عدد ستبعد املرشح الذي هصل على أقل أي اق اع على األغلبية املطلوبة، ي إذا مل هصل أي من املرش ني يف (و)

 من األصوات يف ذلك االق اع.
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13-  
بعد إذا توزعت األصــــــوات بالتســــــاوي بصــــــدد مســــــبلة ال تتعل  باالنتخاب، جيرى اق اع ثاٍن يف جلســــــة تالية،  (أ)

يف وإذا ما تســـــــاوت األصـــــــوات  وـــــــاعة واادة على األقل من هناية االجتماع الذي تســـــــاوت فيه األصـــــــوات،
 االق اع الثا  أيضًا، يُعترب االق ا  مرفو ًا.

جيوز للرئيس، يف أي مرالة من مراال االنتخاب بعد إجراا االق اع األو ، تبجيل االق اعات األخرى مبوافقة  (ب)
 املؤمتر أو اجمللس.

 إال إلثارة نقطة نظام تتعل  بالتصويت.مبورد بدا التصويت ال جيوز ألي مندوب أو  ثل أن يقطع التصويت و  -14

15-  
 ألي مندوب أو  ثل أن يطعن يف نتيوة التصويت أو االنتخاب. (أ)
 إذا طعن يف نتيوة تصويت مت برفع األيدي أو نداا باالوم، فعلى الرئيس أن يسرع يف إجراا تصويت ثاٍن فورًا. (ب)
 الن النتيوة مباشرة.ال يصح الطعن يف التصويت برفع األيدي أو نداا باالوم إال عق  إع (ج)
جيوز الطعن يف التصويت باالق اع السري يف أي وقت يف مدى ثالثة أشهر من تاريخ إجراا االق اع أو حلني  (د)

 تسلم املرشح املنتخ  منصبه، أيهما أطو .
يف االة الطعن يف تصويت أو انتخاب باالق اع السري، يعمل املدير العام على إعادة ف ص أوراق االق اع  (ه)

يع السوالت ذات الصلة، ويوزع نتيوة الف ص ومعها الشكوى األصلية على ظيع الدو  األعضاا وظ
 املنظمة أو اجمللس اس  احلالة. يف

يعنّي املدير العام من بني موظفي األمانة مســــــــــــــــؤوالً لالنتخابات لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس يتوىل، و  -16
 م التالية:نائ  أو أكثر، مسؤولية املها مبساعدة
 التبكد من ص ة تنفيذ أاكام الدوتور والالئ ة العامة للمنظمة فيما يتعل  بىجرااات التصويت واالنتخابات؛ (أ)
 تويل ظيع ال تيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛ (ب)
 إوداا املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشبن ظيع األمور املتعلقة بىجرااات التصويت ونظامه؛ (ج)
 على إعداد أوراق االق اع والعمل على والمة افظها؛اإلشراف  (د)
 إبالغ رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوفر النصاب قبل إجراا أي تصويت؛ (ه)
 افظ ووالت نتائج ظيع االنتخابات والتبكد من تسويلها ونشرها ببمانة؛ (و)
 القيام بالواجبات األخرى ذات الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعل  بالتصويت واالنتخابات. (ز)

إذا أريد اختاذ قرار يف مســـبلة ال تتعل  بانتخاب أو ال تســـتلنم أغلبية الثلثني مبقتضـــى الدوـــتور أو الالئ ة، جيوز و  -17
 للرئيس أن يق   على املؤمتر أو اجمللس الفصل يف هذه املسبلة باالتفاق العام دون اللووا إىل تصويت رمسي.

ما طل  مندوب أو  ثل هذا التقســـــيم. فىذا ما ادث جيوز إجراا تصـــــويت منفصـــــل على أجناا أو تعديل إذا و  -18
اع اض، يكون الفصــــل يف مســــبلة التقســــيم للمؤمتر أو اجمللس. وباإل ــــافة إىل املندوب أو املمثل الذي يطل  التقســــيم، 

ق ا  جيوز أن يت دث مندوبان أو  ثالن يف تبييد اق ا  التقســـــيم واثنان  ـــــده. وإذا ووف  على التقســـــيم، فىن أجناا اال
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التعديل اليت يواف  عليها تطر  بعدئذ للتصــــــــــويت ككل. وإذا رفضــــــــــت ظيع األجناا اجلوهرية يف االق ا  أو التعديل،  أو
 يعترب االق ا  أو التعديل كله مرفو ًا.

للمؤمتر أو اجمللس أن هدد الوقت الذي ُيسمح به لكل مت دث، وعدد املرات اليت ميكن ألي مندوب أو  ثل و  -19
 دث فيها عن مســـبلة. وعندما تكون املناقشـــة حمدودة ويكون املندوب أو املمثل قد اوـــتنفد الوقت املخصـــص له، أن يت

 على الرئيس أن يدعوه دون إبطاا إىل مراعاة النظام.
يف ألي مندوب أو  ثل أن يطل ، يف أثناا مناقشــة أي مســبلة، الكالم إلثارة نقطة نظام، ويفصــل الرئيس فوراً و  -20

نظام. وألي مندوب أو  ثل أن يطعن يف قرار الرئيس، ويف هذه احلالة يطر  الطعن للتصــــويت يف احلا ، ويســـري نقطة ال
قرار الرئيس ما مل يُنق  ببغلبية األصـــــــــــــوات املعطاة. وال جيوز للمندوب أو املمثل الذي يطل  الكالم إلثارة نقطة نظام 

 أن يت دث يف جوهر املو وع اجلاري حبثه.
ب أو  ثل أن يق   يف أثناا مناقشــــــة أي مو ــــــوع، وقف اجللســــــة، أو تبجيلها، ويطر  هذا االق ا  ألي مندو و  -21

للتصويت يف احلا  دون مناقشة. وللرئيس أن هدد الوقت الذي ُيسمح به للكالم ملقدم اق ا  وقف اجللسة أو تبجيلها. 
ســــــــــــة أو تبجيلها أكثر من مرة يف أثناا مناقشـــــــــــة وال جيوز يف أي جلســــــــــــة أن يق   املندوب أو املمثل نفســــــــــــه وقف اجلل

 املشروع. ذات

ألي مندوب أو  ثل يف أثناا مناقشــــــة أي مو ــــــوع أن يق   تبجيل املناقشــــــة يف املو ــــــوع حمل الب ث. وجيوز و  -22
ر  فضــــــــــــــــالً عن مقدم االق ا  أن يت دث اثنان من املندوبني أو املمثلني يف تبييد االق ا  واثنان يف معار ــــــــــــــــته،   يط

 االق ا  بعد ذلك فوراً للتصويت. وللرئيس أن هدد الوقت املسمو  به للكالم هلؤالا املت دثني.
أي ألي منــدوب أو  ثــل أن يق   يف أي وقــت قفــل املنــاقشـــــــــــــــــة يف املو ــــــــــــــــوع حمــل الب ــث، وــــــــــــــــواا أبــدى و  -23

املناقشـــــة الثنني فقط  ن يعار ـــــون  ثل آخر رغبته يف الكالم أو مل يبدها. وُيســـــمح بالكالم عن اق ا  قفل  أو مندوب
يطر  االق ا  للتصــــــــويت فوراً. فىذا أيد املؤمتر أو اجمللس االق ا ، أعلن الرئيس قفل املناقشــــــــة. وجيوز للرئيس  االق ا ،  

 أن هدد الوقت املسمو  به للمت دثني مبقتضى هذه الفقرة.

على ظيع االق ااات األخرى اليت تكون معرو ــــــــــــة  تكون لالق ااات التالية أولوية، اســــــــــــ  ال تي  التايل،و  -24
 على اجللسة، باوتثناا نقاط النظام:

 
 وقف اجللسة؛ (أ)
 تبجيل اجللسة؛ (ب)
 تبجيل املناقشات يف املو وع حمل الب ث؛ (ج)
 قفل املناقشة يف املو وع حمل الب ث. (د)

غري يف االة إقرار أي اق ا  أو رفضــــــــــــــــه، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس و  -25
ذلك. ويســـمح بالكالم عن اق ا  إعادة النظر ملت دثني اثنني فقط  ن يعار ـــون اق ا  إعادة النظر،   يطر  بعد ذلك 

 للتصويت. فوراً 
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ى اق ا ، جيرى التصــــــــــــــــويــــت على التعــــديــــل أواًل. وعنــــدمــــا يُق   إدخــــا  عنــــدمــــا يُق   إدخــــا  تعــــديــــل علو  -26
عن أكثر على اق ا ، يصــــــــــــــوت املؤمتر أو اجمللس أوالً على التعديل الذي يعتربه الرئيس أكثر التعديالت بعداً  أو تعديلني

فىذا اقتضت جوهر االق ا  األصلي،   على التعديل األقل بعداً عنه، وهكذا اىت يتم التصويت على ظيع التعديالت. 
على تعديل أو أكثر، املوافقة على أاد التعديالت رف  تعديل آخر بالضرورة، ال ُيطر  األخري للتصويت، وإذا ما ووف  

ويعترب تعديالً لالق ا ، ما يتناو  باإل ـــــــــــافة أو احلذف أو التنقيح جنااً من  طر  االق ا  املعد  بعد ذلك للتصـــــــــــويت.
هذا االق ا ، وال يعترب تعديالً ما يلغي االق ا . وال جيرى التصــويت على تعديل يقوم على اوــتبدا  اق ا  بإخر إال بعد 

 أن يتم التصويت على االق ا  األصلي وأي تعديالت متعلقة به.
، ُيطر  أي اق ا  يدعو املؤمتر أو اجمللس إىل الفصــل بشــبن اختصــاصــه يف اق ا  مقدم له، 26الفقرة  مع مراعاةو  -27

 للتصويت قبل التصويت على االق ا  املقدم.

لءعضــاا املنتســبة احل  يف االشــ اك مع الدو  األعضــاا يف املداوالت املتعلقة باملســائل اخلاصــة بىدارة جلســات و  -28
يســـــــية وجلانه األخرى، وذلك طبقاً ألاكام الفقرات الســـــــابقة من هذه املادة، مع مراعاة القيود اخلاصـــــــة املؤمتر وجلانه الرئ

، 1الفقرة  14، واملادة 3الفقرة  13من الدوتور، واملادة  1الفقرة  3بالتصويت وشغل املناص  املنصوص عليها يف املادة 
 من الالئ ة العامة للمنظمة. 1الفقرة  15واملادة 
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 2الملحق 
 المواد المطبقة في إجراءات المجلس

 
من دوــــــــــــــــتور املنظمــة ويف املواد  5توجــد املواد الرئيســــــــــــــــيــة املتعلقــة هبيكــل اجمللس ووظــائفــه وإجراااتــه يف: املــادة  

يف من الالئ ــة العــامــة للمنظمــة، وكــذلــك الالئ ــة الــداخليــة للمولس. ومع ذلــك، فهنــاك أاكــام أخرى  25إىل  22 من
 للمنظمة هلا عالقة بذلك. وفيما يلي قائمة باملو وعات واألاكام املتعلقة هبا. ألواويةالنصوص ا

 
؛ والالئ ـــــة الـــــداخليـــــة 6-25الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة  جدول األعمال

 3للمولس 
 21؛ والالئ ة العامة للمنظمة 3-15و 14الدوتور  المعاهدات واالتفاقات

 1-5الدوتور  المناوبون
  الرئيس
 (؛8)ج()2-2؛ الالئ ة العامة للمنظمة 2-5الدوتور  تعيينه 

 (؛ ي)2-10الالئ ة العامة للمنظمة  
 ؛23الالئ ة العامة للمنظمة  

 ؛ الالئ ـة العـامـة للمنظمة 6-26الالئ ـة العـامـة للمنظمـة  وظائفه
 2-1الالئ ة الداخلية للمولس  ؛27-6

 ب(؛ الالئ ــــة العــــامــــة 1-23الالئ ــــة العــــامــــة للمنظمــــة  ترشي ه(
 44للمنظمة 

 أ(1-23الالئ ة العامة للمنظمة  مدة تعيينه( 
 ؛ الالئ ـــــة الـــــداخليـــــة 2-23الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة  ا  التصويت

 2-4للمولس 
  اللجان والهيئات

 ؛ الالئ ـــــة الـــــداخليـــــة 9-25الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة  خال  الدورة
 5للمولس 

 ؛26؛ الالئ ة العامة للمنظمة 6-5الدوتـــور  الدائمة 
 28الالئ ة العامة للمنظمة  ؛27الالئ ة العامة للمنظمة  
 ؛30؛ الالئ ة العامة للمنظمة 29الالئ ة العامة للمنظمة  

 ؛32؛ الالئ ة العامة للمنظمة 31الالئ ة العامة للمنظمة 
 34الالئ ة العامة للمنظمة 

 6الدوتور  اللوان األخرى 
 انظر الوظائف المهام

 انظر االنتخاب التشكيل
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 )ب(؛ انظر الدورات أيضا2-38الالئ ة العامة للمنظمة  االنعقاد
 انظر االتفاقيات واملعاهدات المعاهدات

؛ انظر أيضـــا االنتخاب، واإلجرااات خال  5-5الدوـــتور  قرارات المجلس
 االجتماعات، والتصويت

 انظر املمثلني المندوبون
)أ(؛ الالئ ــــة الــــداخليـــة 6-25الالئ ــــة العــــامــــة للمنظمــــة  لوثائقا

 6للمولس 
؛ انظر أيضــا اإلجرااات خال  22الالئ ة العامة للمنظمة  االنتخاب

 االجتماعات والنصاب والتصويت
 ــــــــــــــور  املؤمتر ـــــــــــــــ ؛ 7)ج(2-2؛ الالئ ة العامة للمنظمة 1-5الدوتـ

 )د(4-2الالئ ة العامة للمنظمة 
 ؛ الالئ ــــة العــــامــــة 12-9-12الالئ ــــة العــــامــــة للمنظمــــة  إجرااات االنتخاب

 )ز(10-22للمنظمة 
 ط(2-10الالئ ة العامة للمنظمة  توصيات اللونة العامة( 
 ؛ الالئ ة العامة للمنظمة 1-5؛ الدوــــــــتور 9-2الدوــــــــتور  العضوية واألهلية لالنتخابات

22-4 ،5 
 هـ(-)أ10-22الالئ ة العامة للمنظمة  ال شي ات 
  9، 1-22الالئ ة العامة للمنظمة  العضويةمدة 

  نفقات السفر لممثلي الدول
  ؛ الالئ ـــــة الـــــداخليـــــة 5-25الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة  النفقاتتسديد

 7للمولس 
 24؛ الالئ ة العامة للمنظمة 3-5الدوتور  الوظائف

 2-24الالئ ة العامة للمنظمة  أنشطة املنظمة احلالية واملرتقبة 
  3-24الالئ ة العامة للمنظمة  اإلدارية واملاليةاملسائل 
 4-24الالئ ة العامة للمنظمة  املسائل الدوتورية 
 1-24الالئ ة العامة للمنظمة  األغذية والنراعة االة 
 الــديبــاجــة؛ الالئ ــة العــامــة 24الالئ ــة العــامــة للمنظمــة  عامة مسائل ،

 5-24للمنظمة 
 ؛ الالئ ــة العــامــة للمنظمــة 1-7الالئ ــة العــامــة للمنظمــة  لدورات املؤمتر اإلعداد

 )ج(24-5
 انظر االنتخاب العضوية

 انظر االنتخاب الترشيحات
  االشتراك في الجلسات من قبل:
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 ج(؛ اجمللـــــد الثـــــا  8-25الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة  املنتسبة األعضاا(– 
 طاا، املرف ، القسم ألف  القسم

 12-25؛ الالئ ة العامة للمنظمة 5-7الدوتور  العام املدير 
 الـدوليـة )مبـا يف ذلـك األمم املت ـدة املنظمـات 

 والوكاالت املتخصصة
، الالئ ـــــة الـــــداخليـــــة 7-25الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة 

؛ 2-6؛ الالئ ــــــــة الــــــــداخليــــــــة للمولس 2-3للمولس 
 نونالقسم  -الثا   اجمللد

 ؛ اجمللـــــد الثـــــا  )ج(8-25الالئ ـــــة العـــــامـــــة للمنظمـــــة  األعضاا غري املمثلة يف اجمللس البلدان– 
 طاا، املرف ، القسم ألف القسم

 املنظمات األعضاا  
  41؛ الالئ ة العامة للمنظمة 3-2الدوتور  نص الشمو 
 42؛ الالئ ة العامة للمنظمة 7إىل  4-2الدوتور  االختصاصات 
  44؛ الالئ ة العامة للمنظمة 9-2الدوتور  تقلد املناص 
 ؛ 44؛ الالئ ــة العــامــة للمنظمــة 10إىل  8-2الــدوــــــــــــــــتور  اقوق األعضاا

 2-45الالئ ة العامة للمنظمة 
 انظر هذا العنوان النصاب 
 45؛ الالئ ة العامة للمنظمة 10-2الدوتور  التصويت 

 القســـــــــــــــم ؛ اجمللـد الثـا 10-25الالئ ـة العـامـة للمنظمـة  الدو  غري األعضاا ،
 طاا، املرف ، القسم باا

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

 2-2؛ الالئ ة الداخلية للمولس 1-45العامة للمنظمة 
 2-16الالئ ة العامة للمنظمة  المقررون

 6الالئ ة الداخلية للمولس  سجالت الوقائع
(؛ الالئ ـــة العـــامـــة 6)ج()2-2الالئ ـــة العـــامـــة للمنظمـــة  تقرير دورة المجلس

؛ 11-25)و(؛ الالئ ـــة العـــامـــة للمنظمـــة 5-24للمنظمـــة 
 2-6الالئ ة الداخلية للمولس 

 1-5الدوتور  الممثلون
 انظر االنس اب استقالة أعضاء المجلس

  الالئحة الداخلية
 4-5الدوتور  إقرارها 
 1-8الالئ ة الداخلية للمولس  تعديلها 
 2-8الالئ ة الداخلية للمولس  إيقافها 

 2 ، الالئ ة الداخلية للمولس25الالئ ة العامة للمنظمة  الدورات
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 انظر االنتخاب المدة
 13-25الالئ ة العامة للمنظمة  المسائل العاجلة

 1الالئ ة الداخلية للمولس  نائب الرئيس
؛ الالئ ـة 12؛ الالئ ــة العــامــة للمنظمــة 5-5الــدوــــــــــــــــتور  لتصويتا

 )انــظــر أيضـــــــــــــــــــــــا االشـــــــــــــــــ اك  4الــــــــداخــلــيــــــــة لــلــمــوــلــس 
 يف االجتماعات من قبل املنظمات األعضاا(

 9-7-22الالئ ة العامة للمنظمة  االنسحاب واالستقالة
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 3الملحق 
 رته الرابعة والستين بعد المائةدو في  ةستثنائياصفة للمجلس ب ةراضيافتجلسات عقد خاصة لإجراءات 

 
للمولس يف  ـــوا الرابعة والســـتني بعد املائة  لدورةعلى ا ةاوـــتثنائيصـــفة بنة يف هذا املل   اإلجرااات املبيّ تنطب   -1

ال يشكل و . اجمللس هذه دورةلعقد اف ا ي أولوب ما ي ت  عنها من و  19-كوفيد  ااتواا جائ ةاملتخذة هبدف التدابري 
 .القادمةدوراته اعتماد هذه اإلجرااات وابقة ألوالي  عمل اجمللس يف 

 
 وظائف المجلس

 
أي إىل على أي تغيري بالنســـــبة للمولس الرابعة والســـــتني بعد املائة لدورة عقد ااالف ا ـــــي لينطوي األوـــــلوب ال  -2

 يف هذه الوثيقة.بّينة من وظائف اجمللس املوظيفة 
 

 إجراء المداوالت
 
عن للتداو   Zoomن خال  منصـــة موـــُتعقد ظيع اجللســـات العامة للدورة الرابعة والســـتني بعد املائة للمولس  -3

داخل منصـــــة قدرات والوصـــــو  الإمكانية على قدم من املســـــاواة بنفس بون راقاملو اجمللس أعضـــــاا تمتع وـــــيو . طري  الفيديو
ومتّكن  اجمللسوإلقاا بيانات أمام يف االجتماع االف ا ــــــــــــــــي شــــــــــــــــاركني قدرهتم على رؤية املمبا يكفل ، Zoomاجتماعات 

 .اتخرين من رؤيتهم
 
عضـو ر اوـم دولة الالتايل: ]اوـم البالشـكل  Zoomهويتهم داخل منصـة فصـا  عن وـُيطل  من املشـاركني اإلو  -4

ملستقل وظيع املشاركني الرئيس ايؤدي إىل متكني هذا وفاجمللس[. يف لمراق  ل (Oللعضو، أو ) -( Mاملنظمة العضو[ ])
يف منصـــة ( Raise Hand) األيديوظيفة رفع وــــيســــتخدم املشــــاركون  ،لطل  الكلمةو ف على هوية املت دثني. من التعرّ 
Zoom. 

 
 ،من هذه املذكرة 25مع الفقرة  امتاشــــــــــــــــيً  ،وــــــــــــــــيقدم الرئيس من بنود جدو  األعما ، بندكل إ  اهناية نقعند و  -5

 .النقاإموجناً لالوتنتاجات والتوصيات املنبثقة عن 
 
الرابعة يف الدورة املشــــــاركني وــــــُتعرض مســــــودة اوــــــتنتاجات بنود جدو  األعما  على ظيع األعضــــــاا واملراقبني و  -6

إن و . Zoomمنصــة على  (share screen) مع اتخرين لشــاشــةمشــاركة اوظيفة باالوــتعانة بللمولس والســتني بعد املائة 
  على الشاشة يف الوقت احلقيقي.وتورى ة االوتنتاجات أي تعديالت على مسودّ 
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اجتماع ، يف Zoomعلى منصـــــــة  للمولس الرابعة والســـــــتني بعد املائةلدورة اوـــــــُتعقد اجتماعات جلنة صـــــــياغة و  -7
على  (share screen)مشـاركة الشـاشـة مع اتخرين وظيفة سـتخدم توـو منفصـل عن اجللسـات العامة للمولس. و خاص 
 .االوتنتاجات على أي تعديالت تعترب  روريةيسري إدخا  لت Zoomمنصة 

 
 جدول األعمال والجدول الزمني والوثائق

 
ــــــــع  ،19-اليت تطراها جائ ة كوفيدلظروف االوـــــــــــــــتثنائية إىل اا نظرً  -8 الرابعة  جدو  األعما  املؤقت للدورةخضـــــــ

إىل املؤمترات اإلقليمية للمنظمة دورات ظيع ها إرجاا مت يف ظلّ الظروف اليت براز إلتعديل لللمولس والســــــــــــــــتني بعد املائة ل
 الدورة ال تتناو  تقارير املؤمترات اإلقليمية.لذلك، فىن هذه . و 2020الثا  من عام نصف ال
 
عمتم يُ وكما .  فةً كا  لغات املنظمة الستبونشرها إعداد ظيع وثائ  الدورة  تبعة،ا للمماروة املوفقً  ،األمانةوتتوىل  -9

 .كّلها  لغات املنظمةباليوم عمل برنامج 
 

يســـــــتعان به وـــــــ ،للمولسالرابعة والســـــــتني بعد املائة  لدورةخاص با ةا مولاتف و اهلباوـــــــتخدام تطبي  يتا  ووـــــــ -10
 .نقاإللاملعرو ة لبنود لالنمين دو  اجلعلى تطرأ تغيريات بي ااطة علًما بلإل
 

أوــــلوب للمولس يف  ــــوا الظروف االوــــتثنائية و الرابعة والســــتني بعد املائة  مداوالت الدورةبســــيط ووــــعًيا إىل ت -11
قبل  راقبنياملو اجمللس على أعضـــاا خطًيا بنود جدو  األعما  لمقدمات يتم تعميم اف ا ـــية، وـــ عقد االجتماعات بطريقة

 .األقلثالثة أيام عمل على ب اجللسة اليت من املقرر مناقشة البند فيهاانعقاد 
 

ملماروـــــــــــة املتبعة، متاشـــــــــــًيا مع اللمولس الرابعة والســـــــــــتني بعد املائة الدورة مواعيد انعقاد جلســـــــــــات د وـــــــــــت دّ و  -12
بعد الظهر، أو يف وقت الا   17.30إىل الســاعة  14.30ا، ومن الســاعة صــبااً  12:30إىل الســاعة  9:30الســاعة  من
 األمر. اقتضىإذا 
 

خال  عشــــر دقائ  يف أي وقت تصــــل مدهتا إىل اوــــ ااة أخذ ف ة إىل  ةدعو الجيوز للرئيس املســــتقل للمولس و  -13
 .االجتماع

 
يف ظيع نظره اجمللس أن اتتم للمولس اجتماعاهتا بعد الرابعة والســــــتني بعد املائة  لدورةاتعقد جلنة صــــــياغة وــــــو  -14
 جدو  األعما .املدرجة على بنود ال
 

 وهللمولس الرابعة والســـــــــتني بعد املائة   على اجلدو  النمين للدورة املنطقة املطبّ وقيت اإلشـــــــــارة إىل أن ت درجتو  -15
لمنظمة، الرئيســــــــي لقر يف املاملنطقة ا التوقيت توقيت هذيعترب و (. 2ينتش+ر قيت غتو )التوقيت الصــــــــيفي ألوروبا الووــــــــطى 

 .حبضور املشاركني فعلًيا اجتماًعااالجتماع كما لو كان كان مويكون و 
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للدورة الرابعة والستني بعد االف ا ية لسات اجل لكلكافًة لغات املنظمة الست  بال ظة الفورية خدمات تا  وتو  -16
 .املائة للمولس

 
 الخطيةإجراء المراسالت 

 
)االة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثالثة والســـــــــــــــتني بعد  11جدو  األعما  وـــــــــــــــيتم تناو  بنود  -17

واالجتماعات الرئيســـــــــــــية األخرى يف ملنظمة األغذية والنراعة )اجلدو  النمين الجتماعات األجهنة الرئاوـــــــــــــية  12واملائة(، 
جــدو  األعمــا  ) 14و النراعــة(،)التطورات يف املنتــديــات اليت هتمّ واليــة منظمــة األغــذيــة و  13و (،2021-2020الف ة 

 (2020ديســــــــــــمربركانون األو   4 -نوفمربرتشــــــــــــرين الثا   30املؤقت للدورة اخلامســــــــــــة والســــــــــــتني بعد املائة للمولس )
االف ا ــــية خال  النقاشــــات من الوقت  نيدبتخصــــيص املهذا اإلجراا وــــيســــمح . و اخلطيةمراوــــالت ل لىجرااٍ بباالوــــتعانة 
أكثر مـــداوالت قتضــــــــــــــــي إجراا حمتوى جوهري قـــد يذات  و  األعمـــا درجـــة على جـــدأخرى مـــبنود لنظر يف للمولس ل
 .اوتفا ة

 
، تقدمي أي تعليقات وأوــــــــــــالة خطية إىل األمانة؛ طيةمبوج  إجراا املراوــــــــــــالت اخل ،وــــــــــــُيطل  من األعضــــــــــــااو  -18
 .خطية عند االقتضاا بردود دوننوّ ووي
 

وثائ   ة، أيالثة أيام عمل على األقلبث ولسالرابعة والســتني بعد املائة للم انعقاد الدورةقبل األعضــاا، تلقى وــيو  -19
 ،عمل، أي حبلو  يوم اجلمعة (2)  غضــــون يوميإوــــهامات يفذات الصــــلة، وطلًبا لتقدمي طية ببنود املراوــــالت اخلمرتبطة 

على تعّمم ووــــــ Council@fao.org-FAOإىل طية اخل متعليقاهتإروــــــا  وــــــُيطل  من األعضــــــاا و . 2020 متوزريوليو 3
 خطية. اعندما تقدم أمانة املنظمة ردودً علًما األعضاا ووي اط . إوهامات تردأي  واملراقبنياجمللس ظيع أعضاا 

 
صــــياغة اوــــتنتاجات موجنة للمعلومات،  طيهذا التباد  اخلباالوــــتناد إىل  ،الرئيس املســــتقل للمولستوىل وــــيو  -20

ســـــــــــــودة مبدراوـــــــــــــة اجمللس قوم وـــــــــــــيو . طيةىجراا املراوـــــــــــــالت اخلباالوـــــــــــــتعانة بتم النظر فيها يلبنود جدو  األعما  اليت 
 الفقرتني بّينة يفامل اتا مع اإلجرااشـــيً ااجلدو  النمين، ومتإليه يشـــري ما على حنو ه الوـــتنتاجات هذه يف اجتماع اف ا ـــي لا

 .  لمن هذا امل 6و 5

 
مســــــودة  يع بنود جدو  األعما ظبعد اختتام مناقشــــــة وــــــتعاا جلنة الصــــــياغة يف اجتماعها )اجتماعاهتا( كما  -21

 .طيةىجراا املراوالت اخلباالوتعانة باالوتنتاجات املتعلقة بالبنود اليت وتعاا 
 

 إجرااٍ  بواوـــــــــطة منظمة األغذية والنراعةالتطورات يف املنتديات اليت هتمّ والية وـــــــــيتم تناو  البند الدائم بشـــــــــبن و  -22
 الرابعة والســتني بعد املائةاجلدو  النمين للدورة على البند هذا  ال يدرجالبديل، ا األوــلوب . ونتيوة هلذخلطيةا التاوــلمر ل

إطار هذا البند عاا حتت تُ ملنتديات ذات الصــلة اليت عن ا يةمذكرات مفاهيم وــُتعممو  ته.للمولس يف اليوم األو  من دور 
من اخلطية الواردة األمانة يف جلســـــــــــة عامة للمولس. وميكن بعد ذلك توجيه التعليقات واألوـــــــــــالة تقدمه بدالً من عرض 
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ع إجراا املراوـالت متاشـًيا م، Council@fao.org-FAOواملراقبني إىل األمانة عن طري  الربيد اإللك و  اجمللس أعضـاا 
 .اخلطية

 
ما يتعل  ردو  األعما  واجلدو  النمين  يفنة يف هذه املذكرة، وــتطب  ظيع أوــالي  عمل اجمللس األخرى املبيّ و  -23

 مع املماروة املتبعة. اللمولس متاشيً  الرابعة والستني بعد املائةوالوثائ ، على الدورة 
 

 المدوالت التقارير ومحاضر
 

الذي  العتماداملعروض لتقرير الإعداد مشــــــروع  للمولس الرابعة والســــــتني بعد املائةالدورة جلنة صــــــياغة توىل وــــــت -24
 .ملماروة املتبعة، متاشًيا مع اعلى أعضاا اجمللس يف أقرب وقت  كن قبل اعتماد التقريرم ويعمّ 

 
الالئ ة الداخلية من  6ادة من امل 2فقرة للطبًقا للمولس  الســـــــــــــتني بعد املائةالرابعة و الدورة تقرير وـــــــــــــل وـــــــــــــريُ و  -25

 للمولس.
 

املعتمدة يف لة ملعدّ األوالي  ابشبن اجمللس  تواف  آرااللمولس  الرابعة والستني بعد املائةالدورة ل تقرير سو  يُ وو -26
 يف هذا املل  .واملعرو ة لدورة هذه ا

 
مع تتعارض قواعد  ةاجمللس على تعلي  أياتفاق للمولس  الرابعة والســـــتني بعد املائةتقرير الدورة ل يســـــوّ كما وـــــ -27

اليت تنص من الالئ ة الداخلية للمولس  2من املادة  3لفقرة اعلى وجه الت ديد ، و ةف ا ـــــــــــــــيبطريقة ا اتعقد االجتماع
وقع االختيار على مكان آخر بناا على قرار واب  من  تعقد كل دورة من دورات اجمللس يف مقر املنظمة، إال إذا"على أن 

 ."اجمللس أو طل  من أغلبية أعضائه
 

الئ ة من ال 6ادة من امل 1فقرة للطبًقا للمولس  الرابعة والســــــــــــــتني بعد املائةوــــــــــــــتتا  ا ا ــــــــــــــر احلرفية للدورة و  -28
 للمولس. ةالداخلي

 
، على هوحما ر االجتماع ما يتعل  بتقارير  نة يف هذه املذكرة، يفوتطب  ظيع أوالي  عمل اجمللس األخرى املبيّ و  -29

 مع املماروة املتبعة. امتاشيً للمولس  الرابعة والستني بعد املائةالدورة 
 

 إجراءات التصويت
 

الرابعة والســـتني  اق ا  بى ـــافة بند )بنود( إىل جدو  أعما  الدورةباجمللس من أعضـــاا م أي عضـــو دقتيف اا   -30
ىل إهذا البند )البنود( إ ــــــــــــــــافة جيوز  ،من الالئ ة العامة للمنظمة 25ادة من امل)ج(  6فقرة لباللمولس عمالً  املائةبعد 
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للتصـــويت  إجرااٍ من خال  هذا التصـــويت وجيرى جدو  أعما  الدورة بتصـــويت ببغلبية ثلثي أعضـــاا اجمللس على األقل. 
 .لةاملراوب
 

من خال  هذا  وُيطل  من األعضااو تعميم االق ا  على ظيع أعضاا اجمللس. ب إجراا التصويت باملراولةتم يو  -31
وــــــاعة.  24يف غضــــــون لك و  اإلربيد روــــــالة بال( عن طري  إروــــــا  امتناعال أو أو )نعم خطًيا تصــــــويتهم تقدمي  التعميم

نتائج التصـــــــويت عميم األمانة بتوـــــــتقوم و من األصـــــــوات اليت تلقتها األمانة. الت ّق  لرئيس املســـــــتقل للمولس ووـــــــيتوىل ا
ثلثي وافقة مب اتصــــــــويتً األمانة وااملا تتلقى . البوابة اخلاصــــــــة باألعضــــــــاا يف املنظمة ا مية بكلمة وــــــــرّ  من خال املراوــــــــلة ب

 .مسائل أخرى ةأي، 15البند إطار للمولس، حتت الرابعة والستني  دو  أعما  الدورةعلى جاألعضاا، يُدرج البند 
 

البند إطار حتت لمولس، الرابعة والســتني بعد املائة ل للمولس أيضــا إ ــافة بنود إىل جدو  أعما  الدورةجيوز و  -32
تعذر التوصــــــل إىل هذا التواف  يف اا  و للمماروــــــة املتبعة. طبًقا جدو  األعما  واجلدو  النمين، بتواف  اتراا اعتماد ، 1

 أعاله.املشار إليه ىجراا التصويت باملراولة ستعان ب، ييف اتراا
 

لتصويت ل ىجرااٍ بيستعان للمولس، الرابعة والستني إجراا أي تصويت آخر خال  الدورة األمر اقتضى يف اا   -33
 رفع األيدي أو نداا األمساا.التصويت باملراولة بدالً من ب


