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A 

 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 12من املادة  13و 12و 4و 3ات تعديل الفقر

 من الالئحة العامة للمنظمة

 

 (2013ديسمرب/كانون األول  6-2للمجلس )مقتبس من تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة 
 
 .الدورة السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةاجمللس تقرير  أقّر -19
 
 وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي: -20

[ أدنـاه " ]من الالئحـة العامـة للمنظمـة    12من املادة  13و 12و 4و 3تعديل الفقرات مشروع قرار املؤمتر بشأن " أقّر)هـ( 

 إحالته إىل املؤمتر العتماده؛ وطلب

 2015/__القرار 
 

 12من املادة  13و 12و 4و 3ات تعديل الفقر

 من الالئحة العامة للمنظمة
 

 إن املؤمتر،
 

اسـتمع اجمللـس إىل    ،2013أنه أثناء انعقاد دورة اجمللس السابعة واألربعني بعد املائة يف يونيـو/ حزيـران    إذ يستذكر

 ما يتعلق، من بني مجلة أمور، باالنتخابات والتصويت؛   املقرتحات املقدمة من الدول األعضاء يف
 



C 2015/LIM/2 2 

 

مـن   12مـن املـادة    12والفقـرة   12)ب( من املـادة   3اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة أّن أنه بالرغم من  وإذ يالحظ

خدمت مـرات عديـدة يف املا،ـي،    اسـت  قـد   املؤمتر من قبل يف آن واحدتعددة الالئحة العامة للمنظمة إلجراء انتخابات م

 ميكن تبسيط هذه اإلجراءات، مع األخذ باالعتبار اإلجراءات املتبعة يف انتخابات اجمللس؛
 

ول أن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أوصت يف دورتها السابعة والتسعني املنعقـدة يف أكتـوبر/ تشـرين األ    وإذ يالحظ

يف من الالئحة العامة للمنظمة، بقدر ما يتعلق األمر بإجراء االنتخابـات املتعـددة    12بإجراء تعديالت على املادة  2013

قـد   2013املؤمتر، وأن اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/ كانون األول  من قبل آن واحد

 ؛ةاملقرتح توافق على التعديال
 

 :1من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 12تعديل املادة  يقرر
 

 12املادة "

 النصاب القانوني وترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس واملؤمتر
 

)....( 

3- 

، تكون األغلبية الالزمة أكثر من نصـ   لشغل منصب انتخابي واحدالختاذ أي قرار، أو إلجراء أي انتخاب  ()أ

 األصوات املعطاة، إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة.عدد 
 

يف حالة إجراء االنتخاب من جانب املؤمتر لشـغل أكثـر مـن منصـب انتخـابي يف آن واحـد، تكـون األغلبيـة          ب()

د املطلوبة هي أصغر عدد من جمموع األصوات الالزمة النتخـاب مرحـحني ال يزيـد عـددهم علـى عـدد املقاعـ       

   :املطلوب حغلها إال إذا نص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، وحتسب هذه األغلبية حسب املعادلة التالية
 

 عدد األصوات املدىل بها
 

 1+ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األغلبية املطلوبة =
 

 1عدد املقاعد + 
 

 ‘"()مع عدم االعتداد بكسور األرقام الصحيحة
 

)....( 

4- 

                       
 حتتها خط وو،ع املائلة احلروف باستخدام اإل،افات وإىل خّط يتوسطه النص بكتابة احملذوفة العبارات إىل يشار  1
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يعين تعبري "األصوات املعطاة" يف حالة إجراء انتخاب لشغل أكثر من منصـب انتخـابي واحـد يف آن واحـد،      ب()

 جمموع األصوات اليت يدلي بها الناخبون جلميع املناصب االنتخابية.
 

)....( 

 : لشغل أكثر من منصب انتخابي يف آن واحد، يطبق ما يلي جيريه املؤمتريف أي انتخاب  -12
 
يتشكل النصاب يف املؤمتر من غالبيـة الـدول األعضـاء يف املنظمـة ويف اجمللـس مـن ثلثـي أعضـائه. وتتشـكل           )أ(

 األغلبية املطلوبة من أكثر من نص  عدد أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحة.
 
كل ناخب، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد حغله، مع إعطاء  يدلي )ب()أ(

 .كل صوت ملرحح خمتل ، وتعترب ملغاة أي ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط
 

 الـيت  أكثر عدد مـن األصـوات   األغلبية املطلوبةعلى  حيصلونالذين  حيصل املرححنييعلن انتخاب  )ج( أي مرحح )ب(

مبا يساوي عدد املناصب االنتخابية اليت يراد حـغلها   ( من هذه املادة)ب 3 أدلي بها كما هو حمدد يف الفقرة

 .حرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلبية الالزمة احملددة يف الفقرة الفرعية )أ( السالفة
 
إذا مل يسفر االقرتاع األول إال عن حغل بعض املناصب االنتخابية فقط، جيـري اقـرتاع ثـان لشـغل املناصـب       (د)-)ج

 يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية.الباقية، بشروط االقرتاع األول نفسها. 
 

 يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية د()
 

مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب حغل منصب واحد أو أكثر مـن املناصـب االنتخابيـة بسـبب     إذا  (هـ)

حصول مرححني اثنني أو أكثر على عدد متساو مـن األصـوات جيـرى اقـرتاع منفصـل بـني هـؤالء املرحـحني         

 د الضرورة.لتحديد من ينتخب منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية )ج( السالفة. ويعاد هذا اإلجراء عن
 
إذا مل حيصل أي من املرححني يف أي اقرتاع على األغلبية املطلوبة، يستبعد املرحح الذي حيصـل علـى أقـل      )و(

 عدد من األصوات يف ذلك االقرتاع. 
. 

إذا مل حيصل أحد املرححني يف أي اقرتاع على األغلبية املطلوبة، وحصل أكثر من مرحح على أقـل عـدد مـن     )و(

جيرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرحـحني، ويسـتبعد مـن حيصـل مـنهم علـى العـدد األقـل مـن          األصوات، 

 .األصوات
 
إذا حصل أكثر من مرحح مرة أخرى على أقل عدد من األصـــــوات يف االقـرتاع املنفصـل املنصـوص عليـه يف       )ز(

ؤالء املرححني حتـى يـتم اسـتبعاد    بالنسبة هل مثل هذا اإلجراء عند الضرورةالفقرة الفرعية )و( السابقة؛ يعاد 

واحد منهم، فإذا حصل نفس املرححني مجيعًا على أقل عدد من األصوات يف اقرتاعـني متتـاليني منفصـلني،    

 يستبعد واحد منهم بطريق القرعة.
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إذا حدث يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب فيما عدا االقرتاح املنفصل أن حصـل مجيـع املرحـحني البـاقني      )ح(

نفس عدد األصوات، فعلى رئيس املؤمتر أو اجمللس أن يعلن رمسيا أنه إذا أسفر االقرتاعان التاليان عـن  على 

توزيع األصوات بالتساوي مرة أخرى، فسوف يوق  االقرتاع ملدة حيددها ثم جيرى اقرتاعني آخرين. وإذا ما 

ساوي مرة أخرىـ حيدد املرحـح الفـائز   أسفر االقرتاع النهائي عقب إتباع هذا اإلجراء عن توزيع األصوات بالت

 .بطريق القرعة
 
 يف أي انتخاب جيريه اجمللس لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن واحد يطبق ما يلي -13
 
يتكون النصاب من ثلثي أعضاء اجمللس. وتتكون األغلبية من أكثـر مـن نصـ  عـدد أعضـاء اجمللـس الـذين         )أ(

 يدلون بأصوات صحيحة.
 

كل ناخب، ما مل ميتنع عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد حـغله مـع إعطـاء كـل      يدلي )ب(

 صوت ملرحح خمتل ، وأي ورقة اقرتاع ال تنطبق عليها هذه الشروط تعترب ملغاة
 
املرححون الذين حيصلون على أكثر عدد من األصوات يعلـن انتخـاب عـدد مـنهم مبـا يعـادل عـدد املناصـب          )ج(

االنتخابية املراد حغلها بشرط أن يكونـوا قـد حصـلوا علـى األغلبيـة الالزمـة احملـددة يف الفقـرة الفرعيـة )أ(          

 السالفة.
 

إذا مل يسفر االقرتاع األول إال عن حغل بعض املناصب االنتخابيـة فقـط، جيـرى اقـرتاع ثـان، بـنفس حـروط         )د(

يستمر إتباع هذا اإلجراء حتى يتم حغل مجيـع املناصـب   االقرتاع األول، لشغل املناصب االنتخابية الباقية. و

 االنتخابية.

إذا مل يتسن، يف أي مرحلة من مراحل االنتخـاب، حـغل منصـب أو أكثـر مـن املناصـب االنتخابيـة بسـبب         

حصول مرححني أو أكثر على عدد متساو من األصوات، فيجرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرحـحني لتحديـد   

 قا ألحكام الفقرة الفرعية )ج( السالفة.ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.من ينتخب منهم طب
 

ــادة          ــوص امل ــة لنص ــع الداخلي ــة واملراج ــرات الفرعي ــرى والفق ــرات األخ ــرقيم الفق ــاد ت ــة  12)يع ــة واحملذوف  املعّدل

 وفقًا لذلك(

 
 

 مد يف ...()اعت 

 


