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  مقدمة -أوال
احلاجة ، بصورة رمسية وغري رمسية 2020فرباير/شباط  27منذ  ،األعضاء يف منظمة األغذية والزراعةناقش ي -1
عدة عناصر، ومت التوصل إىل موقف مشرتك،  بشأنمشروع مدونة سلوك بشأن التصويت ومضمونه. وقد أحرز تقدم   إىل

ر  9ولكن ال تزال املواقف منقسمًة بشأن عناصر عدة أخرى. وخالل املشاورات غري الرمسية األخرية ( )، 2022مايو/أ
  واخلطوات التالية للعملية. ، مشروع مدونة سلوكاحلاجة إىل حول بلغت املناقشات طريًقا مسدوًدا

ويعرض هذا التقرير نبذة عامة عن الوالية املمنوحة، وجماالت توافق اآلراء، وجماالت انقسام املواقف، واخلطوات  -2
  ة.املقبل

  الوالية -نًيا
  املؤمتر -ألف

ن احلادية كلفت -3 بصياغة مشروع مدونة سلوك بشأن التصويت واألربعون والثانية واألربعون للمؤمتر اجمللس  الدور
  ومناقشته:
  ما يلي: إىل املؤمتر وأشار: وقع حادث أثناء انعقاد املؤمتر. الدورة احلادية واألربعون للمؤمتر  )أ(

يونيو/حزيران،  23أشار املؤمتر أنه خالل عملية االنتخاب ملنصب املدير العام للمنظمة يوم األحد  -28"
لتايل سريّة التصويت والفقرة  شهر أحد املندوبني ورقة االقرتاع اخلاصة به عالنية أمام اجللسة العامة منتهًكا 

ّن هذه احلادثة ال تشكك يف صالحية  12من املادة  10 من النصوص األساسية للمنظمة. وكان هناك إقرار 
  االقرتاع".

املسائل الدستورية  -ن للمؤمتر، حتت بند "املسائل القانونية واإلدارية واملالية الدورة الثانية واألربعو  وخلصت  )ب(
جراءات التصويت مبوجب املادة  -والقانونية  من الالئحة العامة  12مشروع مدونة السلوك اخلاصة 

  للمنظمة" إىل ما يلي:
املؤمتر جبهود الرئيس املستقل للمجلس من أجل تيسري مناقشات األعضاء حول مشروع مدونة  نّوه -71"

جراءات التصويت، وطلب ه مواصلة هذه املشاورات مع األعضاء بغية التوصل فِ لَ من خَ  السلوك اخلاصة 
تنظر فيه، وذلك إىل وضع مشروع النص بصيغته النهائية لعرضه على الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر لكي 

سية املختصة يف املنظمة."   بعد استعراضه من جانب األجهزة الر

  اجمللس -ء
قام اجمللس يف عدة دورات، مبناقشة كل من الوالية والتقدم احملرز. وخلص اجمللس خالل دورته الثانية والستني بعد  -4

  املائة، حتت بند "املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر" إىل ما يلي:
أشار اجمللس إىل املسائل الناشئة عن الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر وعن الدورة الثانية والستني بعد املائة للمجلس  -7"

ســية املعنية، و/أو النظر  اليت اقتضت املزيد من النظر. كما أشــار إىل أنه ســيتم اســتعراض هذه املســائل من قبل األجهزة الر
غري الرمسي املقبل الذي ســيعقده الرئيس املســتقل للمجلس مع رؤســاء ونواب رؤســاء اجملموعات اإلقليمية" فيها يف االجتماع 

سية مثل إجراءات التصويت، وأساليب العمل، والتمثيل اإلقليمي؛ ألوشـــملت هذه املســـائل عمليات متصلة  جهزة الر
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لزراعة اإليكولوجية، و  ت، والتنوع البيولوجي، فضال عن تلك املرتبطة  اجلوائز واملكافآت  وإنشاءمقاومة مضادات امليكرو
  املؤسساتية."

وخلص اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة، حتت بند "تقريـر الدورة التاسعة بعد املائة للجنة الشؤون  -5
  )" إىل ما يلي:2019أكتوبر/تشرين األول  22-21الدستورية والقانونية (

صادق اجمللس على تقرير الدورة التاسعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وال سّيما توصيات اللجنة  -12"
جراءات االقرتاع عمالً  ذا الصدد  12من املادة  10حكام الفقرة  املتعلقة " من الالئحة العامة للمنظمة"، وتطّلع 

أ) دراسة مقارنة بشأن القواعد وأفضل املمارسات املتبعة يف األمم املتحدة وسائر اهليئات ذات الصلة؛ (إىل: 
ج) ومناقشة هذه املسائل من جانب اجمللس (ومشاورات الرئيس املستقل للمجلس مع اجملموعات اإلقليمية؛   ب)(

ا األخرى، حسب امل  عن   قتضى".طريق جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلا
وخلص اجمللس خالل دورته الرابعة والستني بعد املائة حتت بند "تقرير الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الشؤون  -6

ر  29-28الدستورية والقانونية (   )" إىل ما يلي: 2020مايو/أ
، وقام على وجه اخلصوص صادق اجمللس على تقرير الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية -20"
  يلي:   مبا
جراءات االقرتاع اليت نصت عليها املادة  فيما أ)( من الالئحة العامة للمنظمة، صادق على طلب جلنة الشؤون  12يتعلق 

الدستورية والقانونية إىل اإلدارة إعداد مسودة مدونة سلوك لتيسري املشاورات اإلضافية اليت سيجريها الرئيس املستقل 
رة الثانية واألربعني بصيغتها النهائية قبل انعقاد الدو  مدونة السلوكللمجلس ولكي تنظر فيها اللجنة متهيًدا لوضع مسودة 

  للمؤمتر؛ 
إىل املرشحني واألعضاء  مدونة السلوك هذهواتفق مع رأي جلنة الشؤون الدستورية والقانونية حول ضرورة أن تتوجه  ب)(

بشكل عام ومع الالئحة العامة للمنظمة وأن تعّد من خالل عملية تشاركية بقيادة  12واألمانة وأن تتماشى مع املادة 
  ...)األعضاء (

  وخلص اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة، حتت بند "مدونة السلوك بشأن التصويت" إىل ما يلي:  -7
أثىن اجمللس على اجلهود اليت يبذهلا الرئيس املستقل للمجلس لقيادة عملية تشاورية مفتوحة وشاملة وشفافة من أجل  -42"

ت، وطلب من الرئيس املستقل للمجلس أن يواصل هذه املشاورات وضع مشروع مدونة السلوك بشأن إجراءات التصوي
  بغية وضع الصيغة النهائية هلذا املشروع قبل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر."

  التقدم احملرز -لثًا
أساس ا إىل الوالية املمنوحة من قبل املؤمتر واجمللس، عقدت تسع مشاورات غري رمسية. ونوقش التقدم على استنادً  -8

اجملموعات اإلقليمية للمنظمة ومت تعميم  ونواب رؤساء منتظم يف االجتماع غري الرمسي للرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء
ت االجتماع غري الرمسي للرئيس املستقل للمجلس واجمللس مع  مشروع خمطط ملدونة السلوك على اجملموعات اإلقليمية لغا

. وقد استمّد مشروع املخطط هذا مضمونه 2020سبتمرب/أيلول  24ليمية املعقود يف رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلق
ئق ذات الصلة لدى وكاالت أخرى ملنظومة األمم املتحدة، وال سيما منظمة الصحة العاملية. ودعيت  من املمارسات والو

مبا يساهم  مدونة السلوكمشروع س املستقل للمجلس بشأن ياجملموعات اإلقليمية إىل تقدمي مسامهات خطية إىل الرئ
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عملية صياغته. وقد نوقش هذا املخطط مرة أخرى خالل االجتماع غري الرمسي الذي عقده الرئيس املستقل للمجلس   يف
 24خطية حبلول  مسامهات ، وطُلب إىل اجملموعات اإلقليمية أن تقدم2020نوفمرب/تشرين الثاين  27يف 

لتيسري إنتاج مدونة السلوك املستكملة الواردة يف هذه الوثيقة. وقدمت ثالث جمموعات  2020األول   ديسمرب/كانون
ا عملية صياغة  جراء مشاورات بشأن املإقليمية مسامهات خطية اسرتشدت  شروع. ويف ضوء طلب اجمللس التعجيل 

جل الدورة الثانية عشرة بعد املائة عشرة وضع مدونة قواعد السلوك، واحلاجة إىل إنتاج الوثيقة ذات الصلة جبميع اللغات أل
ا اخلطية )، طُ 2021مارس/آذار  10-8للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( لب إىل اجملموعات اإلقليمية أن تقدم مسامها

  .2021يناير/كانون الثاين  22يف هذه الوثيقة يف موعد ال يتجاوز يوم اجلمعة  بشأن مدونة السلوك الواردة
تماع غري الرمسي مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة املعقود ويف االج -9
يناير/كانون الثاين، طلب الرؤساء ونواب الرؤساء إىل الرئيس املستقل للمجلس إجراء مشاورات غري رمسية مع كل   27  يف

ذها. وقد قام الرئيس املستقل للمجلس برفع تقريره للرؤساء ونواب إقليم ملناقشة التقدم احملرز واخلطوات املقبلة اليت ميكن اختا
املشاورات اإلقليمية، قدم الرئيس  املنبثقة عن. ويف تعقيباته 2022 آذار/مارس 3الرؤساء خالل االجتماع الرمسي املعقود يف 

  املستقل للمجلس ما يلي بشأن العملية واملضمون واخلطوات التالية: 
  العملية:   )أ(

لطريقة نفسها؛ )1(    االستعداد ملواصلة املشاورات، ولكن ليس 
  حلول وسط؛ يف التوصل إىلواملرونة  )2( 
  تشاركي وشامل؛ذات طابع وبقاء العملية حتت قيادة األعضاء و  )3( 
  ووجوب اشتمال مدونة السلوك على قيمة إضافية؛ )4( 
  واجمللس؛ووجوب بقاء مدونة السلوك يف نطاق الوالية املمنوحة هلا من قبل املؤمتر  )5( 
لنسبة إىل أهم املسائل؛ )6(    والرتكيز على إجياد مساحات تفاهم 
  واحلاجة إىل نظرة جديدة وإىل جتديد املواقف؛ )7( 
  وتطوير اقرتاح جديد للرئيس؛ )8( 
 )9( .   ووجوب أن يكون االقرتاح مركزًا وموجزًا، وأن يتناول أهم القضا

  املضمون:  )ب(
  ينبغي للمدونة أن تكون طوعية؛ )1( 
  صوص األساسية أو تفسرها؛أال تعدل الن وينبغي )2( 
  وأن تكون قائمة على املمارسات اجليدة داخل األمم املتحدة، ال سيما داخل الوكاالت املتخصصة؛ )3( 
ت  تنطوي علىاستشرافية وأن  مدونة السلوكوينبغي أن تكون  )4(  أفضل املمارسات املطبقة خالل االنتخا

  ي العاملي. األخرية للرئيس املستقل للمجلس ورئيس جلنة األمن الغذائ
  ز على عناصر تتعلق بعملية التصويت؛وتركّ  )5( 
ا توافق يف اآلراء أصًال؛  )6(    وتنطوي على بنود يوجد بشأ
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  وتركز على حل وسط للقضا الرئيسية: )7( 
 مبادئ السلوك؛  
 والسرية املطلقة للتصويت؛  
 .والشفافية يف عد األصوات  

  اخلطوات املقبلة:  )ج(
  اآلراء؛ملواصلة التوافق يف عقد مشاورات  )1( 
  الرؤية اجلديدة: االقرتاح اجلديد للرئيس. )2( 

دعم رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية النتائج اليت توصل إليها الرئيس املستقل للمجلس، وأيدوا تطوير و  -10
لية  اقرتاح جديد للرئيس   .كخطوة 

جرى تعميمه على األعضاء  اجمللسوضع اقرتاح للرئيس من قبل رئيس واستناًدا إىل هذه املشاورات غري الرمسية،  -11
. وأثناء اجلولة األوىل من املشاورات غري الرمسية بشأن اقرتاح الرئيس، وصلت األمور إىل طريق 2022أبريل/نيسان  22يف 

رت إحدى اجملموعات اإلقليمية وأحد األعضاء مسألة ما إذا كانت متابعة املشاورات غري الرمسية تستحق  مسدود. وأ
جراء املزيد من املشاورات استنادً العناء. وق ا إىل االقرتاح اجلديد للرئيس. وخلص الرئيس دم أعضاء آخرون مناشدة واضحة 

املستقل للمجلس إىل أنه سيضع تقريًرا للرؤساء ونواب الرؤساء، مبا يف ذلك جماالت توافق اآلراء واالختالف من أجل 
مسي للرؤساء ونواب الرؤساء هذا النهج وطلب احلصول على معلومات التماس مزيد من املشورة. وأيد االجتماع غري الر 

ا من التوجيهات بشأن اخلطوات خالل الدورة السبعني بعد املائة للمجلس. وميكن للمجلس أن يقدم مزيدً  اة شفهيً حمدث
  املقبلة اليت يتعني اختاذها.

  قضا التوافق واالختالف -رابًعا
جملاالت خالل املشاورات غري الرمسية  -12 بشأن عدة جماالت، مت التوصل إىل توافق غري رمسي يف اآلراء. وهو يتصل 

  التالية (انظر املرفق):
أعرب بعض األعضاء عن رغبتهم  .القسم األول (مقدمة) والقسم الثاين (حالة مدونة السلوك ونطاقها)  )أ(

القرتاع السر  مدونة السلوكأن تسري   يف ت اليت تتم  ي، ولكن الوالية اليت منحها على مجيع االنتخا
فق بصورة غري رمسية على الفقرات املؤمتر واجمللس ختص انتخاب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة. وقد اتُ 

  . على أن يتم إقرارها الحًقا ني،مالواردة يف هذين القس
ذلك،   ومع شرط إقرارمها الحًقا.، 5و 4فق بصورة غري رمسية على الفقرتني اتُ  املبادئ العامة):( القسم الثالث  )ب(

ه)إال يزال    ؛دراج مبدأ يتصل بتضارب املصاحل، قيد املناقشة (انظر اد
على أن يتم ): مت االتفاق على الفقرات بشكل غري رمسي، القسم الرابع (احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات  )ج(

شككت يف ما إذا كان ينبغي إدراج القسم ، على الرغم من أن اجملموعة اإلقليمية األفريقية إقرارها الحًقا
 سلوك درج هذا القسم الفرعي أيضا يف اقرتاح بشأن مدونةء (العاملون يف منظمة األغذية والزراعة). وقد أُ 

  صدر عن هذه اجملموعة اإلقليمية؛
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والفقرات املتصلة حباسيب األصوات  15و 14و 13): حققت الفقرات العامة القسم اخلامس (التصويت  )د(
  ا يف اآلراء؛ا عامً ، توافقً 35إىل  27من  الفقرة املراقبني،و 

) والقسم السابع (تعديل دونة السلوكمب الطوعي (االلتزام القسم السادساالتفاق بصورة غري رمسية على  مت  )ه(
  . شرط إقرارمها الحًقا)، مدونة السلوك

  املسائل التالية:بشأن ال تزال هناك اختالفات يف اآلراء و  -13
لدى النظر إىل و : انقسم األعضاء بشأن وجوب إدراج هذا املبدأ. جتنب تضارب املصاحل مبدأ إدراج  )أ(

ءات اإجر  ما خيص أن أحًدا منها أدرج هذا املبدأ يف بدواملنظمات الدولية األخرى التابعة لألمم املتحدة ال ي
  التصويت. 

جهزة التسجيل؛ ت): تركز املشاوراالقسم اخلامس، ألف (سرية االقرتاع  )ب(   على القواعد املتصلة 
ء (مقصورات االقرتاع  )ج(   ): تركز املناقشة على وصف مقصورات االقرتاع؛القسم اخلامس، 
): تركز املناقشات على ما إذا كان ينبغي عد األصوات يف القاعة القسم اخلامس، جيم (عد األصوات  )د(

  الكربى أو يف غرفة منفصلة؛
ا ال تتفق مع النص  له إىل اللجنة العامة للمؤمتر: ال تتضمن اقرتاحات الرئيس أي إشارة ةاإلشار   )ه( أل

عتماد هذا  بعة لألمم املتحدة  األساسي (تفسر النص األساسي) كما مل تقم أي منظمة دولية أخرى 
  النوع من القواعد. 

ملالحظة أن اقرتاح الرئيس ال يشتمل على فقرات مر  -14 حلمالت االنتخابية، وتسمية املرشحني، ومن اجلدير  تبطة 
ا تتجاوز الوالية املمنوحة من جانب املؤمتر واجمللس.ا كلمات أمام  املرشحنيإلقاء واملرافق، و    جمللس واملؤمتر، وذلك أل

  اخلطوات املقبلة -خامًسا
قشه الرؤساء ونواب الرؤساء واتفقوا عليه، سيقدم الرئيس املستقل  -15 الستناد ا شفهيا للمجلس تقريرً على حنو ما 

يتيح إمكانية إصدار املزيد من التوجيهات من جانب اجمللس. واستناًدا إىل مناقشات اجمللس، ستناقش سإىل هذا املشروع، 
دف حتديد أي من اخلطوات التالية ينبغي أو ميكن اختاذه. وبعد العطلة  اجملموعات اإلقليمية هذا التقرير يف أقاليمها 

  فية، سيناقش الرؤساء ونواب الرؤساء نتائج االجتماع غري الرمسي مع الرئيس املستقل للمجلس يف سبتمرب/أيلول.الصي
 

  Hans Hoogeveenالدكتور 
 الرئيس املستقل للمجلس
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1امللحق   
 

  مشروع اقرتاح الرئيس
 

  مدونة السلوك الطوعية بشأن التصويت
 

  : مدونة السلوك بشأن التصويت1القسم 

  مقدمة -أوال
") إىل تشجيع عملية صرحية وعادلة ومتكافئة وشفافة مدونة السلوكهذه (" الطوعية دف مدونة السلوك -1

النتخاب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ("املنظمة") مبوجب النصوص األساسية للمنظمة ("النصوص 
على أن يتم إقرارها (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، ة ("الالئحة العامة"). األساسية")، مبا فيها الالئحة العامة للمنظم

  )الحًقا

  حالة مدونة السلوك ونطاقها -نًيا
لسلوك احملالعبارة عن تفاهم توصلت إليه  هذه مدونة السلوكإن  -2 أن  ّبذدول األعضاء يف املنظمة. وهي توصي 

ص انتخاب املدير العام للمنظمة، وذلك لتعزيز خييف ما  تسميهم الدول األعضاء ن الذينو لدول األعضاء واملرشحتنتهجه ا
لتايل، فإن ذات طبيعة طوعية وليست  هذه مدونة السلوك إنصاف عملية االنتخاب ومصداقيتها وصراحتها وشفافيتها. و
ا.  . بيد أنه من املتوقع أن حيرتم األعضاء واملرشحون مضمو على أن يتم وافقة عليها بصورة غري رمسية، متت امل(ملزمة قانوً

  )إقرارها الحًقا
النصوص األساسية، ويف حال وجود أي التباس أو تعارض، تعود احلجية للنصوص  مدونة السلوكوال تعّدل  -3

  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، األساسية. 

  عامةال ئبادامل -لثًا
لقرارات  -4 لنصوص األساسية و سرها، مبا يف ذلك أنشطة احلملة االنتخابية، أن تسرتشد  ينبغي للعملية االنتخابية 

ملبادئ التالية:     ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر، و
 ،العدالة  
 ،واإلنصاف  
 ،والصراحة والشفافية  
 ،وحسن النية  
 والكرامة واالحرتام املتبادل واالعتدال،  
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  التمييز،وعدم  
 .واجلدارة  

  )على أن يتم إقرارها الحًقا (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية،
يف األوساط العامة وأن يسّهلوا  مدونة السلوك هذهوينبغي للدول األعضاء وألمانة املنظمة أن يرّوجوا لوجود  -5

(متت املوافقة بوابة أعضاء املنظمة. ل مثاملنظمة، ذات الصلة يف االطالع عليها، مبا يف ذلك من خالل قنوات االتصال 
 )على أن يتم إقرارها الحًقاعليها بصورة غري رمسية، 

  احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات -رابًعا
حلقوق وااللتزامات والصالحيات اليت ترسيها النصوص األساسية وقرارات املؤمتر. -6  تعرتف الدول األعضاء 

  )على أن يتم إقرارها الحًقااملوافقة عليها بصورة غري رمسية،   (متت
احلصرية اليت تنظم عمليات االنتخاب يف املنظمة.  يةالنصوص األساسية اليت تشكل املرجع مدونة السلوكوال تعّدل  -7

  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، 
حصًرا على إجراءات أو عمليات التصويت أثناء انتخاب املدير العام للمنظمة.  مدونة السلوكوتسري  -8

  )على أن يتم إقرارها الحًقااملوافقة عليها بصورة غري رمسية،   (متت

  األعضاء واملرشحون -ألف
ألخص يف ما يتعلق بعملية التصويت، أن تكون  -9 نه ينبغي لعملية انتخاب املدير العام، و تسّلم الدول األعضاء 

  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، عادلة وصرحية وشفافة ومنصفة. 

  منظمة األغذية والزراعة يفالعاملون  -ء
ألخص املعنينييتعّني على العاملني يف املنظمة،  -10 وااللتزامات  اتإجراءات التصويت، االمتثال للواجببدعم  و

حرتام مبادئ النزايف املنصوص عنها   األشخاص ة واحلياد واالستقالل إزاء مجيعهاملادة الثامنة من الدستور، واليت تقضي 
  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية،  .املرشحني ملنصب املدير العام للمنظمة

وخيضع العاملون يف املنظمة نفسهم أيًضا لاللتزامات املنصوص عليها يف النظام األساسي للموظفني ويف معايري  -11
على أن ا بصورة غري رمسية، (متت املوافقة عليهالسلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية، مبا يف ذلك التزامات احرتام السرية. 

  )يتم إقرارها الحًقا
ويتم التعامل مع أي إجراءات أو سلوكيات ال تتفق مع االلتزامات املذكورة أعاله وفًقا للوائح واإلجراءات اإلدارية  -12

أن يتم على (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، مبا يف ذلك اإلجراءات التأديبية، اليت تسري على املوظف املعين. 
  )الحًقا  إقراره

  التصويت -خامًسا
واحرتام نزاهة إجراءات التصويت وشرعيتها وكرامتها.  حبذافريها لنصوص األساسيةل متثالينبغي للدول األعضاء اال -13

داخل القاعة الكربى أم خارجها،  ذلك ، سواء أكانأي تصرف أو عملوبناء عليه، ينبغي للمندوبني واملرشحني جتنب 
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على أن يتم إقرارها (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية،  هدف إىل التأثري على نتيجة إجراءات التصويت. يوكأنه  يبدو  قد
  )الحًقا

من قبل املدير العام ألجل دورة املؤمتر، ويكون مسؤوًال عن ضمان االمتثال  مسؤول عن االنتخابيعّني موظف و  -14
من الالئحة العامة للمنظمة)  12، املادة 16ويت واالنتخاب (الفقرة ألحكام النصوص األساسية خالل إجراءات التص

  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، 
يف إجراءات  ذين يشاركونوخيضع املوظف املسؤول عن االنتخاب وسائر العاملني يف منظمة األغذية والزراعة ال -15

أعاله. وإن عدم االمتثال ألي من تلك  12ياد واحلفاظ على السرية الواردة يف الفقرة اللتزامات النزاهة واحل ،التصويت
ديبية.  على أن يتم (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، االلتزامات سيفضي إىل إجراءات إدارية قد تنطوي على تدابري 

  )إقرارها الحًقا

  التامة لالقرتاع السرية -ألف
لإلجراءات بغية ضمان السرية التامة  وأن متتثلينبغي للدول األعضاء أن حترتم واجب احلفاظ على سرية العملية  -16

  لالقرتاع.  
  وعليها االمتناع عن اإلبالغ عن اإلجراءات أو بّثها أثناء عملية التصويت. -17
مهية السرية التامة لالقرتاع وأن -18 ي عمليطلب منهم االمتناع عن  وينبغي لألمني العام أن يذّكر املندوبني   اإلتيان 

قد يؤدي إىل تقويض السرية التامة لالقرتاع، مبا يف ذلك إبراز أوراق االقرتاع اليت مت ملؤها أثناء ممارسة التصويت. وعلى 
لزامية عدم األمني العام كذلك أن يذكّ  القرتاع السري التام،  البوح ألي ر مجيع املسؤولني عن اإلشراف على أي تصويت 

ا أن ختل، أو ي ي معلومات من شأ لسرية التامة لالقرتاع. عتقدشخص غري حاصل على إذن،  ا ختل،    أ
الكامريات  ،شجع الناخبون على ترك أجهزة التسجيل، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصريُ : 1اخليار  -19
 التصويت أو يف القاعة اليت يتم فيها عد األصوات.  مكانخارج  ،اهلواتف اجلوالة أو الساعات الذكية  أو

قبل دخوله. ويتعني  تصويتال كانعلى الناخبني ترك أي أجهزة تسجيل إلكرتونية يف سلة عند مدخل م: 2اخليار 
إال يف حال حيازة الناخبني تعليمات خطية  ،على الناخبني أن يبّينوا حلاسيب األصوات عدم محلهم أي أجهزة إلكرتونية

م  من   .املسؤول عن االنتخاب يتوجب إبرازها للموظف ،حكوما
وعلى أي مندوب أو موظف يف األمانة مشارك يف اإلشراف على عد األصوات أن يرتك أي أجهزة تسجيل  -20

ي وسيلة من الوسائل اليت يراها املوظف  إلكرتونية خارج الغرفة اليت يتم فيها عد األصوات. وجيوز تطبيق هذا الشرط 
  تخايب مناسبة.االن
ا ضرورية لضمان التكتم على نتائج االقرتاع  -21 ي ترتيبات أخرى قد يرى املؤمتر أ وال ختل التدابري املذكورة أعاله 

  حىت اإلعالن الرمسي عن نتيجة االقرتاع.

  وشفافيتهالتصويت  ترتيبات -ء
والناخبني وموظفي األمانة الذين يشاركون يقتصر الوصول إىل مكان التصويت على حاسيب األصوات واملراقبني  -22

  بشكل مباشر يف دعم العملية االنتخابية.
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  االقرتاع مقصورات 1-
تقام مقصورة واحدة أو أكثر لالقرتاع، يتم اإلشراف  الثانية عشرة (هـ) من املادة10بناء على ما نصت عليه الفقرة  -23

  عليها بطريقة تضمن السريّة التامة لالقرتاع. 
أو األماكن األخرى اليت يسهل الوصول  القاعة الكربىوجيب ترتيب مكان التصويت وفصله بشكل كاف عن  -24

ألصوات من قبل أشخاص موجودين خارج مكان التصويت.   إليها، حبيث يتم احلؤول دون مراقبة اإلدالء 
  ل عملية التصويت. املمثلني خال قبل من ئيةالتصويت أن تكون مر  مكان وينبغي للمقصورات املوجودة يف -25
واليته اليت تنص على أن يشرف على مجيع األعمال وعمًال مبا درجت عليه املمارسة االعتيادية، ويف ضوء  -26

للمنظمة، بوسع اجمللس  عامة(ج) من املادة الرابعة عشرة لالئحة ال5التحضريية لدورات املؤمتر وينسقها مبوجب الفقرة 
، مع مراعاة املمارسات شأن الرتتيبات، مبا فيها ترتيبات ضمان السرية التامة لالقرتاعيرفع كذلك توصيات إىل املؤمتر ب  أن

  اجليدة األخرى واملقصورات املستخدمة يف منظومة األمم املتحدة 

  األصوات حاسبو 2-
االنتخاب. يف مباشرة  مصلحةال تربطهما  ،عّني رئيس املؤمتر حاسبني اثنني لألصوات من بني املندوبنيي -27
االقرتاع، وعد أوراق االقرتاع، والفصل يف صالحية ورقة االقرتاع  إجراءات األصوات اإلشراف على واجبات حاسَيب   ومن
(متت املوافقة عليها من الالئحة العامة للمنظمة).  12(ج) من املادة  10نتيجة كل اقرتاع. (الفقرة  اعتمادحالة الشك، و   يف

  )الحًقاعلى أن يتم إقرارها بصورة غري رمسية، 
وينبغي اختيار حاسب األصوات بطريقة عادلة ونزيهة. وال ينبغي للدول األعضاء أن حتاول التأثري يف اختيار  -28

  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، حاسب األصوات. 
أو مناوب. وينبغي  وينبغي اعتبار واجبات حاسب األصوات مستقلة ومنفصلة عن دوره كمندوب أو ممثل -29
ي أعمال أو تصرفات قد تؤثر   أن يؤدي حاسب األصوات واجباته بطريقة نزيهة وحمايدة متاما. وعليه االمتناع عن اإلتيان 

على الناخبني فتحملهم على التصويت لصاحل مرشح معّني أو ضده. وال جيب أن حياول حاسب األصوات اكتشاف نية 
  )على أن يتم إقرارها الحًقاقة عليها بصورة غري رمسية، (متت املوافالناخب أو خياره. 

وجيب أن يتمكن حاسب األصوات من الوصول إىل مكان االقرتاع بدون عوائق، كما جيب أن تكون هناك غرفة  -30
(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، لعّد األصوات يف مجيع األوقات للتأكد بصًر من اتباع اإلجراءات الصحيحة. 

  رجوع إليها)لل
االقرتاع ألي شخص غري مرخص له وينبغي أن حيافظ حاسب األصوات على سرية االقرتاع وأال يفشي نتيجة  -31

   )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية،  قبل اإلعالن الرمسي عن النتائج من قبل الرئيس.
األصوات مبعلومات من قبل األمانة بشأن الواجبات اليت يتعني االضطالع  ويف بداية املؤمتر، سيتم تزويد حاسَيب  -32

  )على أن يتم إقرارها الحًقا(متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية، ا. 
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   املراقبون 3-
(ز) من القاعدة الثانية عشرة 10مرشح أن حيضر عملية عد األصوات (الفقرة  جيوز ملرشح أو مدقق معني من قبل -33

 بصورة غري رمسية، (متت املوافقة عليهاوجيب أن يقدم كل مرشح اسم مدققه قبل دورة املؤمتر.  العامة للمنظمة).لالئحة 
  )على أن يتم إقرارها الحًقا

م إال مراقبة عملية العد. فال يشاركون يف العد. -34 (متت املوافقة عليها  وال جيوز للمرشحني أو للمراقبني الذين يعينو
  )على أن يتم إقرارها الحًقا بصورة غري رمسية،

وينبغي أن يصون املرشحون واملراقبون سرية االقرتاع وأال يفصحوا عن نتيجة االقرتاع ألي شخص غري مرخص له  -35
  )على أن يتم إقرارها الحًقا (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية،قبل اإلعالن الرمسي عن النتائج من قبل الرئيس. 

  عد األصوات -جيم
على رئيس املؤمتر وحاسيب األصوات التأكد من أن صندوق االقرتاع فارغ، وبعد إقفاله، ينبغي حلاسيب األصوات  -36

  تسليم املفتاح للموظف املسؤول عن االنتخاب. 
للغة  -37 وينادى كل وفد بدوره من قبل أمني االجتماع، حبسب الرتتيب األجبدي ألمساء اجملموعات اإلقليمية 

  اإلنكليزية.
مسائها تمت وحني -38   يضع كل منها ورقة االقرتاع اخلاصة به يف صندوق االقرتاع.  ،مناداة الوفود 
لتوقيع أمني االجتماع وأحد حاسيب األصو  كل عضو، يقومولبيان تسجيل صوت   -39  نياألول رفنياحل بكتابة أوات 

  من امسه على القائمة يف اهلامش قبالة اسم العضو املعين. 
ب االقرتاع مبلًغا أن عد األصوات سيبدأ.وعند اختتام املناد -40   اة، يعلن رئيس اجمللس إقفال 
يقوم حاسبو األصوات بعد األصوات  ،العامة للمنظمة القاعدة الثانية عشرة لالئحة(ز) من 10وحبسب الفقرة  -41

ثلني احلاضرين خالل االجتماع يف حضور الدول األعضاء وحتت مراقبتها. ويف حال انسحاب حاسيب األصوات من بني املم
لوسائل الفرصة ليف غرفة خمتلفة من أجل القيام بعد األصوات، ينبغي أن تتوفر ملمثلي الدول األعضاء  يشهدوا عملية العد 

  االفرتاضية. 
لتحقق من عدد املغلفات.  اوعندما يفتح املوظف املسؤول عن االنتخاب صندوق االقرتاع، يقوم حاسب -42 األصوات 

من مث يعلن بطالن عملية التصويت وضرورة إعادة  ،غ رئيس املؤمتر بذلكأكرب أو أقل من عدد الناخبني، يبلّ  العددوإذا كان 
  فتح صندوق االقرتاع.

ورقة االقرتاع ومن مث يعطيها إىل حاسب األصوات اآلخر.  مضمونيقرأ أحد حاسيب األصوات بصوت مرتفع و  -43
  القوائم املعدة هلذا الغرض.على أوراق االقرتاع يف  دونةاملوتدرج األصوات 

لرتتيب التايل: -44   وعند اكتمال عد األصوات، يعلن رئيس املؤمتر عن نتائج االقرتاع 
 لتصويت يف الدورة؛   عدد الدول األعضاء اليت هلا احلق 
  وعدد الغائبني؛  
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  وعدد حاالت االمتناع عن التصويت؛  
   وعدد أوراق االقرتاع غري الصاحلة؛  
 سجلة؛وعدد األصوات امل  
 وعدد األصوات اليت تشكل األغلبية املطلوبة؛  
  .لرتتيب التنازيل لعدد األصوات   وعدد أصوات املرشحني وعدد األصوات اليت ضمنها كل منهم 

  ويعلن رئيس املؤمتر القرار الناتج عن التصويت.  -45
أما القوائم اليت قام حاسبا األصوات بتسجيل نتائج التصويت عليها، بعد التوقيع عليها من قبل رئيس املؤمتر  -46

  واملوظف االنتخايب وحاسيب األصوات، فتشكل سجًال رمسًيا لعملية االقرتاع ويتم إيداعها يف حمفوظات املنظمة. 

  االلتزام الطوعي مبدونة السلوك  -سادًسا
لتقيد نيالدول األعضاء واملرشح تقّيد من احملبذ -47 م مبدونة السلوك هذه واحرتامها. وموظفو األمانة ملزمون   لتزاما

  )على أن يتم إقرارها الحًقا (متت املوافقة عليها بصورة غري رمسية،. أعاله 16التعاقدية حبسب ما تنص عليها الفقرة 

  تعديل مدونة السلوك  -سابًعا
(متت املوافقة . يف مدونة السلوك واإلجراءات املبينة فيها من جانب املؤمتر بناء على طلب اجمللسجتوز إعادة النظر  -48

  )على أن يتم إقرارها الحًقا عليها بصورة غري رمسية،


