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أوالً-

سلطات الرئيس

سلطات رئيس املؤمتر ونوابه وواجباتهم
يكووون الوورئيس مسووؤوال عوون سووا اجللسووات وااللت و ام
بالالئحووةو ويعطوي الكلمووةو ويطوورس املسووائل علووى املووؤمترو
ويعلن القرارات اليت يتم اختاذها.
وللوورئيس اإلشوورا الكاموول علووى املووداوالتو واختوواذ
القرارات بشأن النقاط النظامية.
وللرئيس أن يقرتس:
 حتديد الوقت الذي يسمح به للمتحدثنيو
 أن حيدد عدد املرات الويت جيووز فيهوا للمنودوب
التدخل يف املناقشة؛
 أن يقرتس قفل قائمة املتحدثني؛
 أن يوقف اجللسة أو يؤجلها؛
 أن يؤجل املناقشة أو يقفلها.
للمؤمتر أن حيودد الوقوت املسوموس بوه لكول متحود و
وعدد املرات اليت جيوز فيها ألي مندوب التدخل بشأن أيوة
مسألة .فإذا ما اتفق على هوذا التحديودو واسوتنفد املتحود
الوقووت املخصوو ،لووهو فعلووى الوورئيس أن يوودعو إىل مراعوواة
النظام.
وإذا وافق املؤمتر على أحد االقرتاحوات اننفوة الوذ رو
يصبح الرئيس مسؤوال عن االلت ام مبراعاتهوا بدقوةو وخاصوة
من حيث عدم جتاوز املتحد الوقت املخص.،

النصوص األساسية ذات الصلة

املادة  1-9مون الالئحوة العاموة للمنظموة :لورئيس املوؤمترو
عووالوة علووى السوولطات املخولووة لووه مبقتضووى املووواد األخوور
الواردة يف هذ الالئحةو أن يعلن افتتاس ل جلسوة عاموة يف
الوودورة وانتهاءهوواو ويوودير املناقشووات يف اجللسووات العامووةو
ويعمل فيها على ضمان مراعاة هذ الالئحةو ويعطي الكلمةو
ويطرس املسائل للتصويتو ويعلن القراراتو ويفصل يف النقاط
النظامية .وله  -مع مراعاة هذ الالئحة – اإلشورا الكامول
على املداوالت يف اجللسات .وله يف أثناء مناقشة أي موضووع
أن يقرتس على املؤمتر حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني
وعدد املرات اليت جيوز فيهوا ألي وفود أن يوتكلم بشوأن أي
مسألةو وأن يقفول قائموة املوتكلمنيو وأن يوقوف اجللسوة أو
يؤجلووهاو وأن يؤجوول املناقشووة أو يقفلووها بشووأن أي موضوووع
حمل البحث.

املووادة  20-12موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :للمووؤمتر أو
اجمللس أن حيدد الوقوت الوذي يسومح بوه لكول متحود و
وعدد املرات الويت ميكون ألي منودوب أو ثلول أن يتحود
فيها عن أي مسألة .وعندما تكوون املناقشوة حمودودة ويكوون
املندوب أو اململول قود اسوتنفد الوقوت املخصو ،لوهو فعلوى
الرئيس أن يدعو دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

مراعاة اللياقة يف املناقشة
ينبغي توجيه املالحظات لها للرئيسو ال للمندوبني.
وعلى املتحد أن يقصر حديلوه علوى املسوألة حمول املناقشوةو وأن يتجنوب األموور الشخصوية .وإذا اعتو الورئيس أن
مالحظات املتحد غا الئقةو إذا انت ذات طابع شخصي أو إذا انت تستهد النيل من مسعة فرد أو حكومة أو دولوةو
فيتعني عليه التدخل ودعوة املتحد إىل مراعاة النظام.
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حق الرد

النصوص األساسية ذات الصلة

مل تتضمن الالئحة العامة للمنظمة أي مواد معينة خاصة حبق الردو هلذا فقد قورر املوؤمتر يف دورتوه اللانيوة عشورة إتبواع
اإلجراء املستخدم يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ومبقتضى هذا اإلجراء إذا رغب أي مندوب أن يرد على نقد موجه إىل سياسة حكومتهو فمن املستحسن أن يفعول ذلو يف
مساء الذي صدر فيه هذا النقدوبعد أن تكون فرصة االشرتاك يف املناقشة قد أتيحت جلميع الراغبني.
وعلى هذا يعلن الرئيس يف نهاية اجللسة املسائية:
"بذل تنتهي أعمالنا اليومو ولكن قبل أن أعلن تأجيل اجللسةو أعطي الكلمة ملندوب  ...الذي طلب ثارسة حقه يف الرد".

االعرتاض على قرارات الرئيس

إذا طعن أحد الوفود يف قرار ال يقبله من قرارات الرئيس
بشأن مسائل إجرائية أو غاهوا مون املسوائل املماثلوةو فعلوى
الرئيس أن يسأل املندوب عما إذا ان يرغب يف تقديم اقرتاس
بديل .ويف حالة اإلجياب جيب تلنيوة االقورتاسو ثوم طرحوه
بعد ذل للتصويتو فإذا حصل على غالبية األصوات املعطاة
مت إقرار  .أما إذا رفض فيصوبح قورار الورئيس قائموا .رأنظور
أيضا القسم اخلاص "بنقاط النظام" يف الصفحة .)9

املادة  4-9من الالئحة العامة للمنظمة :خيضع الرئيس أثناء
أدائه لوظائفه لسلطة املؤمتر.

وعلى الرئيس دائما أن يعرض املسألة املطروحة بوضووس
تامو وأن يتأ د من أنها مفهومة فهما امال.
فإذا ما قامت صعوبة يف هذا الشأنو فقد يكون من املفيود
أن يطلب من األمني شرس املسألة.

نائب الرئيس

نائب الرئيس

ليس للرئيس أو لنائبه حوق التصوويت أثنواء رياسوتهما
للجلسة .وإمنا يصوت بدال منهما عضو آخر من وفديهما.

املووادة  2-9موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :يف حالووة غيوواب
الرئيس عن أي جلسة عامة أو عن جانب منهاو يتووىل أحود
نوابه الرياسةو وتكون لوه نفوس السولطات والواجبوات الويت
للرئيس.
املادة  3-9مون الالئحوة العاموة للمنظموة :لويس للورئيس أو
نائبه القائم بعمله حق التصوويتو وموع ذلو فلوه أن يعوني
مناوبا أو مساعدا أو مستشارا من وفد للتصويت بدال عنه.
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ثانياً -املنظمات األعضاء

النصوص األساسية ذات الصلة

االشرتاك يف االجتماعات وإعالن االختصاصات وحق التصويت
للمنظمة العضو احلقو بصفة عاموةو يف املشوار ة يف أي
اجتماع تعقد املنظموة ويكوون ألي دولوة مون األعضواء فيهوا
احلق يف املشار ة .غا أنه ال حيق للمنظمة العضوو االشورتاك
يف اللجنة العامة للمؤمترو أو جلنوة أوراق التفوويض أو جلنوة
الرتشيحات أو أي جهاز آخر له عالقة بعمل املؤمتر الداخلي
قد يقرر املؤمتر إنشاء .

املادة  9-2من الدستور :ما مل يذ ر غا ذل يف هذ املوادةو
للمنظمة العضو أن تشاركو فيموا يتعلوق باملسوائل الويت تقوع
ضمن اختصاصواتهاو يف أي اجتمواع تعقود املنظموةو مبوا يف
ذل و أي اجتموواع للمجلووس أو غووا موون األجه و ة ووال
األجه ة املقيدة العضوية املشار إليها أدنوا والويت يكوون ألي
دولة من الدول األعضاء فيها حق املشار ة .وال حيق للمنظمة
العضو التقدم للرتشيح يف االنتخاب أو التعويني عضوو يف أي
موون هووذ األجهوو ة أو يف أي أجهوو ة تنشووأ باملشووار ة مووع
املنظمووات األخوور  .وال حيووق للمنظمووة العضووو املشووار ة يف
األجه ة املقيودة العضووية وادوددة يف القواعود الويت أقرهوا
املؤمتر.
املادة  2-43من الالئحة العامة للمنظمة :ال حيق للمنظموات
األعضووواء أن تشوووارك يف جلنوووة أوراق التفوووويض أو جلنوووة
الرتشيحات أو اللجنة العامةو أو أي جهاز قود يقورر املوؤمتر
إنشاء وله عالقة بعمله الداخلي.

يتعني على املنظمة العضو أو دوهلا األعضاء أن حتوددو
قبل أي اجتمواع تعقود املنظموةو أيهمواو املنظموة العضوو أو
دوهلا األعضاءو هو اجلهة اليت متوار تلو االختصاصوات
فيما يتعلوق باملسوألة الويت يدرسوها هوذا االجتمواعو وموا إذا
انت املنظمة العضو أو دوهلا األعضاء هي اليت ستمار حق
التصوويت فيمووا يتعلوق بكوول بنود موون بنوود جوودول األعمووال
رانظور أيضوا القسوم اخلواص عون حقووق التصوويت اخلاصووة
باألعضاء واألعضاء املنتسبني يف الصفحة .)15

املووادة  2-42موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :حتوودد املنظمووة
العضو أو دوهلا األعضاءو قبل أي اجتماع للمنظموةو أيهمواو
املنظمة العضو أو دوهلا األعضاءو هو اجلهة اليت متار هذ
االختصاصووات بشووأن املسووألة املعينووة الوويت يدرسووها هووذا
االجتماعو وما إذا انت املنظمة العضو أو دوهلا األعضاء هي
اليت متار حق التصويت فيموا يتعلوق بكول بنود مون بنوود
جدول األعمال.
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النصوص األساسية ذات الصلة

وعندما يغطي بند من بنود جدول األعمال مسوائل تقوع
يف نطوواق االختصاصووات الوويت أحيلووت إىل املنظمووة العضوووو
ومسائل ظلت اختصاصاتها يف يود دوهلوا األعضواءو للمنظموة
العضووو ودوهلووا األعضوواء أن تشووارك يف املناقشووات .ويف هووذ
احلاالتو ال يراعي االجتماعو لد اختاذ لقراراتوهو سوو
وجهات نظر الطر الذي له حوق التصوويت وعنودما تودر
وجهات نظر الطر الذي ليس له حق التصويت يف التقريرو
ينبغي اإلشارة أيضا يف التقرير إىل أنها وجهات نظور الطور
الذي له حق التصويت .ويتعني على الورئيسو قبيول افتتواس
االجتماع رمسيا أن يطلع االجتماع على إعالن االختصاصوات
وحقوق التصويت املقدم من املنظمة العضو أو دوهلوووا األعضاء
مبقتضى املادة .2-42

املادة  3-42من الالئحة العامة للمنظمة :ويف احلاالت الويت
يغطي فيها بند من بنود جدول األعمال مسائل تقع يف نطواق
اختصاص املنظمة العضوو والودول واألعضواء فيهواو للمنظموة
العضو والدول األعضاء فيها املشار ة يف املناقشوات .ويف هوذ
احلاالت يراعوي االجتمواع عنود اختواذ قراراتوهو موداخالت
الطر الذي له حق التصويت فقط.

وألي دولة عضو أن تطلبو يف أي وقت مون األوقواتو
من املنظمة العضوو أو دوهلوا األعضواء تقوديم معلوموات أ لور
تفصيال تبني من منهماو املنظمة العضو أو دوهلا األعضاء هوي
اجلهة اليت متار االختصاصات فيما يتعلق مبسألة معينوةو
ويووتعني علووى املنظمووة العضووو أو دوهلووا األعضوواءو يف هووذ
احلالةو أن تقدم معلومات تكميلية.

املادة  1-42من الالئحة العامة للمنظمة :ألي دولة عضوو يف
املنظمة أن تطلب من املنظمة العضو أو دوهلا األعضاء أن تقدم
معلومات تبني من منهماو املنظمة العضو أو دوهلوا األعضواءو
هو اجلهة اليت متار االختصاصوات بشوأن مسوألة معينوة.
ويتعني على املنظمة العضو أو دوهلوا األعضواء أن تقودم هوذ
املعلومات بناء على هذا الطلب.
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ثالثاً  -االقرتاحات والتعديالت
االقرتاحات والتعديالت أثناء اجتماعات املؤمتر

النصوص األساسية ذات الصلة

قوود جوورت العووادة علووى معاجلووة االقرتاحووات املتعلقووة
مبوضوع من موضوعات جدول األعمال يف اللجنة الرئيسية أو
اللجنة املتفرعة اليت أحيل إليها هوذا املوضووعو إال إذا وان
املوضوع سيبحث يف اجللسة العامة

املادة  1-11من الالئحة العامة للمنظمة :تقودم االقرتاحوات
املتعلقة بأي بند من بنود جدول األعمال أو حتال إىل اللجنة
الرئيسية أو اللجنة اليت يسند إليها حبث هذا البندو إال إذا
وان مون املقورر حبووث هوذا البنود يف اجتماعوات عامووة دون
إحالته مسبقا على إحد اللجان الرئيسية أو غاها.
املادة  2-11من الالئحة العامة للمنظمة :تقودم االقرتاحوات
والتعديالت تابة وتسلم إىل األمني العام للمؤمتر الذي يتووىل
ترتيب توزيعها وثائق من وثائق املؤمتر.
املادة  3-11من الالئحة العامة للمنظمة :ال جيري االقورتاع
على أي اقرتاس إال إذا وزعت نسخ منه قبل االقورتاع بوأربع
وعشرين ساعة على األقلو وذل ما مل تقرر اجللسوة العاموة
أو اللجنة الرئيسية أو اللجنة املختصة خوال هوذا .وجيووز
لرئيس املوؤمتر أو لورئيس إحود اللجوان املعنيوة أن يسومح
باالقرتاع على تعديالت حتى ولو مل تكن هذ التعديالت قود
وزعت أو إذا انت قد وزعت قبل االقرتاع عليها بأقول مون
أربع وعشرين ساعة.
املادة  4-11من الالئحة العامة للمنظمة  :جيوز سوحب أي
اقرتاس يف أي وقت قبل بدء التصويت عليهو بشرط أي يكون
االقوورتاس قوود عوودل وجيوووز ألي عضووو أن يعيوود تقووديم هووذا
االقرتاس الذي سبق سحبه.

جيوز إجوراء تصوويت منفصول علوى أجو اء اقورتاس أو
تعديل .وجيوز أن يتم ذل بناء على طلب أي مندوب .موا
أن للرئيس أن يقرتس ذل على املؤمتر.

املادة  19-12مون الالئحوة العاموة للمنظموة :جيووز إجوراء
تصويت منفصل على أجو اء اقورتاس أو تعوديل إذا موا طلوب
مندوب أو ثلل هذا التقسيم .فإذا ما حد اعورتاض يكوون
الفصل يف مسألة التقسيم للمؤمتر أو اجمللوس .وباإلضوافة إىل
املندوب أو اململل الذي يطلوب التقسويمو جيووز أن يتحود
مندوبان أو ثلالن يف تأييد اقرتاس التقسيم واثنان ضد  .وإذا
ووفق على اقورتاس التقسويم فوان أجو اء االقورتاس أو التعوديل
اليت تتم املوافقة عليهوا بعدئوذ تطورس للتصوويت كول .وإذا
رفضووت مجيووع األج و اء اجلوهريووة يف االقوورتاس أو التعووديل
يعت االقرتاس أو التعديل له مرفوضا.

تسلم االقرتاحات والتعديالت على االقرتاحات مكتوبوة
لألمني العام الذي يوزع نسخا منها على املندوبني.
وال جيوز طرس أي اقرتاس للتصويت إال بعد مضوي يووم
امل على توزيع ن ،هذا االقورتاسو موا مل يقورر االجتمواع
خال ذل  .ومع هذا جيووز للورئيس أن يسومح بالتصوويت
على تعديالت االقرتاحاتو حتى ومل تكون هوذ التعوديالت
قد وزعت مقدما.

جيوز ملقدم االقورتاس أن يسوحب اقرتاحوه يف أي وقوت
قبل بدء التصويت عليهو بشط أن ال يكون االقرتاس قد عدل.
وجيوز لعضو آخر أن يعيد تقديم االقرتاس.

التصويت على االقرتاحات والتعديالت

وال جيوز أن يتحد يف موضوع التصويت املنفصل على
تل األجو اء سوو أربعوة منودوبنيو اثنوان مؤيودان واثنوان
معارضان.
وال يعين التصويت على االقرتاس اجمل أ عدم التصويت
عليه كل رإال إذا رفضت مجيع أج ائه).
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إعادة النظر يف االقرتاحات

النصوص األساسية ذات الصلة

جيوز إعطاء الكلموة ملتحودثني اثونني فقوط للوتكلم ضود
إعووادة النظوور يف اقوورتاس يكووون قوود مت رفضووه .ثووم جيووري
التصويت بعد ذل على االقرتاس بإعادة النظر.

املادة  26-12من الالئحة العامة :يف حالة إقرار أي اقورتاس
أو رفضهو ال جيوز إعادة النظور فيوه يف نفوس الودورة موا مل
يقرر املؤمتر أو اجمللس غا ذل  .ويسمح بالكالم عن اقورتاس
إعادة النظر ملتحدثني اثنني فقط ثن يعارضون اقرتاس إعوادة
النظرو ثم يطرس بعد ذل فورا للتصويت.

هذ القاعدة مهمةو وجيب اجلمع بينها وبوني موا ورد
يف الصفحتني السابقتنيو وتتحد هذ القاعدة عن الرتتيوب
الذي جيب مراعاته عند التصوويت علوى تعوديالت منفصولة
رأي عند تعدد التعديالت املقرتحوة) .وجيوب علوى الورئيس
تطبيق هذ القاعدةو وتفساها يف لا من احلواالت .وعليوه
دائما أن يبني قراراته بوضوس تام دون إغراق يف الشرس.

املووادة  27-12موون الالئحووة العامووة :عنوودما يقوورتس إدخووال
تعديل علوى اقورتاسو جيوري التصوويت علوى التعوديل أوال.
وعندما يقرتس إدخال تعديلني أو أ لور علوى اقورتاس بصووت
املؤمتر أو اجمللس أوال علوى التعوديل الوذي يعتو الورئيس
أ لر التعديالت بعدا عن جوهر االقورتاس األصوليو ثوم علوى
التعديل األقل بعدا عنهو وهكوذا حتوى يوتم التصوويت علوى
مجيع التعديالت .فإذا اقتضت املوافقة على أحد التعوديالت
رفض تعديل آخر بالضرورةو ال يطرس األخا للتصويتو وإذا
ما ووفق على تعديل أو أ لر طرس االقرتاس املعودل بعود ذلو
للتصويت .ويعتو تعوديال لالقورتاس موا يتنواول باإلضوافة أو
احلووذ أو التنقوويح جوو ءا موون هووذا االقوورتاس .وال جيووري
التصويت على تعديل الستبدال اقرتاس بآخر إال بعود أن يوتم
التصويت على االقرتاس األصلي وأي تعديالت متعلقة به.

تتنوواول هووذ املووادة اختصوواص املووؤمتر باملوافقووة علووى
االقرتاحات إذ جيب أوال البت يف اختصواص املوؤمتر بوإقرار
اقرتاس مقدم له قبل املناقشة يف موضوع هذا االقرتاس.

املووادة  28-12موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :مووع مراعوواة
الفقرة 27و فان أي اقرتاس بقرار يدعو املؤمتر أو اجمللوس إىل
الفصل بشوأن اختصاصوه يف اقورتاس مقودم لوه يوتعني طرحوه
للتصويت قبل التصويت على االقرتاس املقدم.

جيوووز إقوورار أيووة مسووألة ووال االنتخابووات بوودون
تصويتو إذا ما اقرتس الرئيس ذل .

املادة  18-12من الالئحة العامة للمنظموة :إذا أريود اختواذ
قرار يف مسألة ال تتعلق بانتخاب أو ال تستل م أغلبية الللولني
مبقتضى الدستور أو هذ الالئحةو جيووز للورئيس أن يقورتس
على املؤمتر أو اجمللس الفصل يف هذ املسألة باملوافقة العاموة
دون االلتجاء إىل تصويت رمسي.

تعديل االقرتاحات

اختصاص املؤمتر أو اجمللس

املوافقة العامة على االقرتاحات

وال جيوووز تطبيووق هووذا اإلجووراء عنوودما تكووون أغلبيووة
اللللني واجبة إلقرار املسألة رأنظر أيض ا القسوم اخلواص عون
شروط األغلبية يف الصفحة .)15
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رابع ًا -نقاط النظام
نقطة النظام هي سؤال أو طلب يوجه للورئيس ويتنواول
مسألة إجرائيوة .ويوتعني علوى الورئيس أن جييوب عليوه أو
يفصل فيه فورا.
والقاعدة أن نقاط النظام ال تتناول إال املسائل التالية:
رأ) اختصاص املؤمتر بتناول مسألة ما؛
رب) اإلجراء املتبع أو الواجب إتباعه؛
ر ) تطبيوووق دسوووتور املنظموووة أو الئحتهوووا العاموووة
فيما يتعلق باملسألة قيد البحث؛
رد) الكيفية اليت تدار بها املناقشة؛
رهو) ادافظة على النظام؛
رو) معلومات عن املوضوع قيد البحث؛
رز) الرتتيبووات املاديووة ر رتتيووب املقاعوودو والرتمجووة
الفورية وغاهما)؛
رس) الوثائق والنصوص املرتمجة باملوضوع قيد البحث.

النصوص األساسية ذات الصلة

املادة  21-12من الالئحوة العاموة للمنظموة :ألي منودوب أو
ثلل أن يطلبو يف أثناء مناقشوة أي مسوألةو الكوالم إلثوارة
نقطة نظاميةو ويفصل الرئيس فورا يف النقطة النظاميوة .وألي
مندوب أو ثلل أن يطعن يف قرار الرئيسو وفى هوذ احلالوة
يطرس الطعن للتصويت يف احلالو ويسري قرار الرئيس موا مل
ينقض بأغلبية األصوات املعطاةو وال جيوز للمندوب أو اململل
الذي يطلب الكالم إلثارة نقطة نظامية أن يتحود يف جووهر
املوضوع اجلاري حبله.

وعلى املندوب الوذي يريود إثوارة نقطوة نظوام أن يقوف
ويرفع الالفتة اليت حتمل اسم بلد  .وال جيوز له أن يتحد
يف جوهر املوضوع قيد البحث.
وللوورئيس أن يقضووي بووأن السووؤال أو الطلووب لوويس
نقطة نظام.
وللمندوب أن يطعون يف أي قورار للورئيس بصودد نقطوة
نظووامو ويطوورس هووذا الطعوون فووورا للتصووويتو دون السووماس
ألحد بالتحد .
وأثناء التصويت ال جيوز للمندوبني أن يقطعوا التصويت
إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.

املووادة  15-12موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :مبجوورد بوودء
التصويت ال جيوز ألي مندوب أو ثلول أن يقطوع التصوويت
إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.
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خامساً-

اإليقاف والتأجيل وقفل باب املناقشة
وقف اجللسة أو تأجيلها

ألي مندوب أن يقرتس وقف اجللسة أو تأجيلوهاو رولوو
أنه جيوز أيضا للرئيس أن يتقدم به) .ويعين اإليقوا وقوف
اجللسة بصفة مؤقتة وحيدد الرئيس مدة اإليقا .
أما تأجيل اجللسة فمعنا انتهاؤها وتأجيل املناقشة إىل
وقت آخر حيدد الرئيس.
واالقرتاس بإيقا اجللسة أو رفعها يطورس التصوويت يف
احلال دون مناقشة.

النصوص األساسية ذات الصلة

املادة  22-12من الالئحوة العاموة للمنظموة :ألي منودوب أو
ثلل أن يقرتس يف أثناء مناقشة أي موضوعو وقوف اجللسوةو
أو تأجيلهاو ويطورس هوذا االقورتاس للتصوويت يف احلوال دون
مناقشة .وللرئيس أن حيدد الوقت الذي يسمح به للكالم ملقدم
اقرتاس وقف اجللسة أو تأجيلها .وال جيووز يف أي جلسوة أن
يقرتس املندوب أو اململل نفسه وقف اجللسة أو تأجيلها أ لور
من مرة يف أثناء مناقشة ذات املوضوع.

فإذا مل حيوظ بوالقبولو فوال جيووز للمنودوب نفسوه أن
يتقدم به مرة أخر يف اجللسة نفسهاو ما مل يتغا املوضووع
قيد البحث.

تأجيل املناقشة أو قفلها

تنواول القسوم السوابق اجللسواتو ويتنواول هوذا القسووم
املناقشات.
يعين تأجيل املناقشة اإلرجواء املؤقوت ملناقشوة موضووع
معووني إىل وقووت آخوورو حيوودد عووادة ضوومن اقوورتاس تأجيوول
املناقشة .فإذا مل حيدد موعد فيفرتض أن ذل يعوين تأجيول
املناقشووة إىل جلسووة أخوور  .وعلووى الوورئيس أن يوضووح هووذ
النقطة قبل بدء التصويت على تأجيل املناقشة.
ويعووين إقفووال املناقشووة وقووف مجيووع املناقشوات حووول
املوضوع اددد حتى بقية اجللسة.
ألي مندوب أن يقرتس تأجيل املناقشة أو قفلها رولو أنه
جيوز أيضا للرئيس أن يتقدم بهذا االقرتاس).
وليس للورئيسو يف حالوة اقورتاس التأجيولو أن يعطوي
الكلموووة أل لووور مووون منووودوبني اثووونني لتأييووود االقووورتاس
واثنني ملعارضته.

املادة  23-12من الالئحوة العاموة للمنظموة :ألي منودوب أو
ثلل يف أثناء مناقشة أي موضوع أن يقورتس تأجيول املناقشوة
يف املوضوع حمل البحث .وجيوز فضال عن مقودم االقورتاس أن
يتحوود اثنووان موون املنوودوبني أو املمووللني يف تأييوود االقوورتاس
واثنووان يف معارضووتهو ثووم يطوورس االقوورتاس بعوود ذل و فووورا
للتص وويت .وللوورئيس أن حيوودد الوقووت املسووموس بووه للكووالم
هلؤالء املتحدثني.
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النصوص األساسية ذات الصلة
أمووا يف حالووة قفوول املناقشووةو فووال يسوومح بووالكالم إال
ملندوبني اثنني للمعارضة.

املادة  24-12من الالئحة العاموة للمنظموة :ألي منودوب أو
ثلل أن يقرتس يف أي وقوت قفول بواب املناقشوة يف املوضووع
حمل البحثو سواء أبد أي مندوب أو ثلول آخور رغبتوه
يف الكالم أو مل يبدها .ويسمح بالكالم عن اقورتاس قفول بواب
املناقشة الثنني ثن يعارضون االقورتاسو ثوم يطورس االقورتاس
للتصويت فورا .فإذا أيد املؤمتر أو اجمللوس االقورتاسو أعلون
الرئيس قفل باب املناقشةو وجيوز للرئيس أن حيدد الوقوت
املسموس به للمتحدثني مبقتضى هذ الفقرة.

إذا مت تقديم أ لر من اقرتاس واحد فيما يتعلق بوقف
أو تأجيل أو قفل اجللسات أو املناقشاتو فيكون ترتيب
األسبقية فيما بينها ما هو حمدد يف هذ املادة.

املووادة  25-12موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :تكووون
لالقرتاحات التالية أولوية حسب الرتتيوب التوالي علوى
مجيع االقرتاحوات األخور الويت تكوون معروضوة علوى
اجللسةو باستلناء النقاط النظامية:

وعلى الرئيس أن يطرس بعدئذ االقرتاس للتصويت.
وعند قفل املناقشة بهذ الكيفيةو ال جيوز ألي منودوب
أن يعيد فتح املناقشة بصدد جوهر املسألة حمل املناقشة.

ترتيب األسبقية بني االقرتاحات

رأ) وقف اجللسة؛
رب) تأجيل اجللسة؛
ر ) تأجيل املناقشة يف املوضوع حمل البحث؛
رد) قفل باب املناقشة يف املوضوع حمل البحث.
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سادساً -املواد اخلاصة بالتصويت
مدة اإلخطار الالزمة للتصويت على بعض املسائل
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املادة  4-20رمن الدستور) :ال يودر أي اقورتاس بتعوديل
تعديل الدستور
الدستور يف جودول أعموال أي دورة للموؤمتر موا مل يرسول
رمدة اإلخطار هي  120يوما)
املدير العام إخطارا به للودول األعضواء واألعضواء املنتسوبة
قبل افتتاس الدورة مبائة وعشرين يوما على األقل
املووادة  1-49موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :مووع مراعوواة
وقف العمل بالالئحة اليت اعتمدها املؤمتر
أحكام الدستور جيوز بأغلبية ثللي األصوات املعطاة يف أي
رمدة اإلخطار هي  24ساعة)
جلسة عامة للموؤمترو وقوف العمول بوأي موادة مون املوواد
السوابقةو بشورط أن يبلو اإلخطووار بواقرتاس وقوف العموول
بالالئحة للمندوبني قبل اجللسة اليت سيقدم فيها االقرتاس
بأربع وعشرين ساعة على األقل.
املادة  2-49مون الالئحوة العاموة للمنظموة :جيووز يف أي
تعديل الالئحة اليت اعتمدها املؤمتر
جلسة عامة للمؤمتر إقرار أي تعوديالت أو إضوافات علوى
رمدة اإلخطار هي  24ساعة)
هذ الالئحة بأغلبية ثللي األصوات املعطاة بشرط أن يبلو
اإلخطووار بوواقرتاس التعووديل أو اإلضووافة للمنوودوبني قبوول
اجللسة اليت سوينظر فيهوا هوذا االقورتاس بوأربع وعشورين
ساعة على األقلو وأن يكون املؤمتر قود تلقوى تقريورا عون
االقرتاس من اللجنة املختصة.
املادة  2-15رمن الالئحة املالية) :للمؤمتر أن يعودل هوذ
تعديل الالئحة املالية
الالئحة بنفس الطريقة املنصووص عليهوا لتعوديل الالئحوة
رمدة اإلخطار هي  24ساعة)
العامة للمنظمة رأنظر املادة .)49
االقرتاحات والتعديالت املعروضة على اجللسوات العاموة املوووادة  2-11مووون الالئحوووة العاموووة للمنظموووة :تقووودم
رجيووب توزيعهووا يف العووادة قبوول مناقشووتها أو التصووويت االقرتاحووات والتعووديالت تابووة وتسوولم إىل األمووني العووام
للموؤمتر الوذي يتووىل ترتيوب توزيعهوا وثوائق مون وثوائق
عليها).
املؤمتر.
املووادة  3-11موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :ال جيووري
االقوورتاع علووى أي اقوورتاس إال إذا وزعووت نسووخ منووه قبوول
 24ساعة على األقلّ من موعد االقرتاعو وذل ما مل تقورر
اجللسووة العامووة أو اللجنووة الرئيسووية أو اللجنووة املختصووة
خال هذا .وجيوز لرئيس املؤمتر أو لرئيس إحد اللجان
املعنية أن يسمح باالقرتاع على تعديالت حتى ولو مل تكن
هذ التعديالت قد وزعوت أو إذا انوت قود وزعوت قبول
 24ساعة على األق ّل من موعد االقرتاع.
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النصوص األساسية ذات الصلة

املادة  2-19من الالئحوة العاموة للمنظموة :يبعوث املودير
العام بوأي طلوب مون هوذا القبيول فوور وصووله إىل الودول
األعضاءو ويدرجه يف جدول أعمال الدورة التاليوة للموؤمتر
الوويت تبوودأ بعوود ثالثووني يومووا علووى األقوول موون توواريخ
تسلم الطلب.

طلبات انضمام دول أو أعضاء منتسبة جدد
رمدة اإلخطار  30يوم ا قبل افتتاس دورة املؤمتر).

إجراءات الرتشيح

جتووري تسوومية املرشووحني بواسووطة الوودول األعضوواء أو املادة  5-12من الالئحة العامة للمنظمة :يوتم ترشويح أي
مرشح ملنصوب انتخوابي جيوري شوغله مبعرفوة املوؤمتر أو
بواسطة مندوبيها.
اجمللس بواسوطة منودوبها أو ثللوهاو موا مل يون ،علوى
خال ذل يف الدستور أو يف هذ الالئحة .وحيدد اجلهاز
الذي يقوم بالتعيني إجراءات الرتشيح موع مراعواة موا هوو
وادر يف هذ الالئحة بشأن إجراءات الرتشيح.

النصاب

ال ميكن فتح اجللسة ما مل يتوافر النصاب.
ويتكون النصاب يف اجللسة العامة من أ لر مون نصوف
الدول األعضاء.
قبوول الشووروع يف التصووويت أو االنتخوواب جيووب علووى
الرئيس أن يتحقق مرة أخر من توافر النصاب.

يتكون النصاب إلجراء مناقشة وللتصويت على املسائل
اإلجرائية رما عدا اقرتاحات قفل املناقشة) يف جلنة رئيسوية
للمؤمتر من ثلث الدول األعضواءو أموا عنود التصوويت علوى
املسائل املوضوعية وعلى اقرتاحات قفول املناقشوة فسويتكون
النصاب من أ لر من نصف الدول األعضاء.

يتكون النصاب يف اللجان املتفرعة من اللجان الرئيسية
من أ لر من نصف أعضاء هذ اللجان.

املادة  2-12من الالئحة العامة للمنظمة:
رأ) يتكون النصاب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضواءو
ويف اجمللس من أغلبية أعضاء اجمللسو إال إذا ن،
على خال ذل يف الدستور أو هذ الالئحة.
رب) قبل الشروع يف التصويت أو االنتخابو يعلن الرئيس
عدد املندوبني أو اململلني احلاضرين .وإذا وان عودد
احلاضورين أقول مون العودد الوالزم لبلووا النصووابو
ال جيري التصويت أو االنتخاب.
املادة  5-13من الالئحة العامة للمنظمة :ختضع اإلجراءات
يف اللجنة الرئيسية  -ما أمكن  -ألحكام املادة  .12ويتكون
النصاب من ثلث أعضاء اللجنة عند النظور يف بنوود جودول
أعماهلووا وعنوود اختوواذ قوورارات بصوودد املسووائل اإلجرائيووة
باسوتلناء االقورتاس بقفول املناقشوة يف البنود حمول املناقشووة.
ويتكووون النصوواب موون غالبيووة أعضوواء اللجنووة عنوود اختوواذ
قرارات بصدد املسائل املوضووعية وعنود اختواذ قورار بصودد
اقرتاس بقفل املناقشة يف البند حمل املناقشة.
املادة  4-14من الالئحة العامة للمنظموة :يتكوون النصواب
لكل جلنة مون اللجوان املتفرعوة مون اللجوان الرئيسوية مون
أغلبية أعضائها .وتتخوذ القورارات يف ول جلنوة مون هوذ
اللجان بأغلبية األصوات املعطواة .وال يكوون ألي عضوو مون
أعضاء هذ اللجان أ لر من صوت واحد.
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ألغراض حتديد النصاب قبيل افتتاس إحود الودوراتو
ال حيسب وفد املنظمة العضو إال يف احلالة الويت يكوون مون
حقه التصويت على البنود األول مون جودول األعموال الوذي
ستدرسه هذ اجللسة بعينها من االجتماع الذي يطلوب فيوه
النصاب .وإذا نشأت احلاجة إىل النصاب خوالل اجللسوةو
مللما حيد عنود الودعوة إىل التصوويتو حتسوب املنظموة
العضو عندما يكون البند موضوع النقوا يف ذلو الوقوت أو
الذي تتعلق به الدعوة للتصويتو من البنود اليت أسند فيها
حووق التصووويت هلووذ املنظمووة العضووو .ويف هووذ احلوواالتو
حتسب املنظمة العضو على أنها متلول عوددا مون األصووات
يعووادل عوودد دوهلووا األعضوواء الوويت حيووق هلووا التصووويت
يف االجتماع.

النصوص األساسية ذات الصلة

املادة  1-45من الالئحة العامة للمنظموة :ألغوراض حتديود
النصابو على حتديد النصابو على النحو الوارد يف الفقرة
2رب) من املادة 12و حيسب وفد املنظمة العضوو يف احلالوة
اليت يكون من حقه فيها التصويت يف االجتماع الذي جيري
فيه حتديد النصاب

حقوق التصويت لألعضاء واألعضاء املنتسبني

لكل دولة عضو صوت واحدو ولكنها تفقد هذا احلوق يف املادة  4-3من الدستور :لكل دولة عضو صوت واحد فقوط.
وليس للدولة العضوو املتخلفوة عون دفوع اشورتا اتها املاليوة
ظل ظرو معينة.
للمنظمة أن تتمتع حبق التصويت يف املوؤمتر إذا بلو مقودار
متأخراتهووا مووا يعووادل أو ي يوود علووى مقوودار االشوورتا ات
املستحقة عليها عون السونتني التقوومييتني السوابقتني .وموع
ذل جيوز للمؤمتر أن يسمح هلذ الدولة العضوو بالتصوويت
إذا اقتنع بأن عج ها عن الدفع يرجع لظرو خارجة عون
إرادتها.
املووادة  8-2موون الدسووتور :متووار املنظمووة العضووو حقوووق
متار املنظمات األعضاء حقوق التصوويت علوى أسوا
املناوبوووة موووع دوهلوووا األعضووواء الووويت هوووي أعضووواء يف العضوية على أسا املناوبة مع الدول األعضاء .فيهوا الويت
هوووي أعضووواء يف منظموووة األغذيوووة وال راعوووة يف جمووواالت
منظمة األغذية وال راعة.
اختصاصها وفقا للقواعد اليت حيددها املؤمتر.
ويف ضوء هذا املبدأ املشار إليه أعال بشأن ثارسة حقوق املادة  10-2مون الدسوتور :موا مل يوذ ر غوا ذلو يف هوذا
التصويت علوى أسوا املناوبوةو للمنظموة العضوو احلوق يف الدستور أو القواعد اليت يضعها املؤمترو وبغوض النظور عون
أصوات متعددة لدوهلا األعضاء بشأن املسائل اليت تقع ضمن املادة 4-3و للمنظمة العضو أن تتمتعو يف املسائل اليت تقع
يف نطوواق اختصاصوواتهاو أثنوواء أي اجتموواع تعقوود املنظمووة
اختصاصاتها.
ويكون هلا فيه حق االشرتاكو بعودد مون األصووات يعوادل
عوودد دوهل وا األعضوواءو الوويت حيووق هلووا التصووويت يف هووذا
االجتموواع .ويف حالووة ثارسووة املنظمووة العضووو حلقهووا يف
التصووويتو ال متووار دوهلووا األعضوواء حقوقهووا يف ذلوو
والعكس بالعكس.
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ال حيووق للمنظمووات األعضوواء أن تشوورتك يف التصووويت
على املناصوب الويت تشوغل باالنتخوابو وال أن تتووىل أيوة
مناصب يف املؤمتر أو اجمللس أو أي من أجه تهوا الفرعيوة.
ويعين ذل أنوه لويس للمنظموة العضوو احلوق يف اقورتاس أو
تلنية أي مرشحني هليئة مكتب قبل هذ االجتماعات.

النصوص األساسية ذات الصلة

املووادة  2-45موون الالئحووة العامووة :ال تشوورتك املنظمووات
األعضاء يف التصويت على املناصب اليت تشغل باالنتخواب
واليت يرد تعريفها يف الفقرة 9رأ) من املادة .12

املادة  3-43من الالئحة العامة :ال تتوىل املنظمات األعضاء
أي منصب من مناصب املؤمتر أو أي من أجه ته الفرعية.
املادة  44من الالئحة العاموة :ال تتووىل املنظموات األعضواء
أي منصب من مناصب اجمللس أو أي من األجه ة الفرعية
التابعة له.

ال حيق للمنظموة العضوو أن تشورتك يف التصوويت علوى
املي انيووة .وال يشوومل ذلو جموورد التصووويت علووى مسووتو
املي انيووةو بوول و ووذل عمليووات التصووويت األخوور املتصوولة
املادة  6-18من الدستور .].. [ :وال تصوت املنظمة العضو
باملوافقة على املي انية.
على املي انية.
املادة  1-3من الدستور ]...[ :ويكون لكول عضوو منتسوب
حق االشرتاك يف مداوالت املؤمتر دون أن يشغل أي منصب
ال جيوز لألعضاء املنتسبني االشرتاك يف التصويت.
أو يكون له حق التصويت.
املووادة  29-12موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :لألعضوواء
املنتسبني احلق يف االشرتاك مع الدول األعضاء يف املداوالت
املتعلقة باملسائل اخلاصوة بوإدارة جلسوات املوؤمتر وجلانوه
الرئيسية وجلانوه األخور و وذلو طبقوا ألحكوام الفقورات
السووابقة موون هووذ املووادةو مووع مراعوواة القيووود اخلاصووة
بالتصويت وشغل املناصب املنصوص عليها يف الفقرة  1مون
املادة  3من الدستورو والفقرة  3مون املوادة 13و والفقورة 1
من املادة 14و والفقرة  1من املادة  15مون الالئحوة العاموة
للمنظمة.

شروط األغلبية
األغلبية العادية هي أ لر من نصوف عودد األصووات
املعطاة .راالستلناءات مبينة أمام الفقرة 3ر ) مون املوادة 12
الواردة فيما يلي).
تقتضي االنتخابات املتعددة رلشغل أ لور مون منصوب
انتخابي يف آن واحد) أغلبية خاصة.

املادة 3-12رأ) من الالئحوة العاموة للمنظموة :الختواذ أي
قرار أو إلجراء أي انتخاب لشغل منصوب انتخوابي واحود
تكون األغلبية الالزمة أ لر من نصف عدد األصوات املعطاة
إال إذا ن ،على خال ذل يف الدستور أو هذ الالئحة.

املادة 3-12رب) مون الالئحوة العاموة للمنظموة :يف حالوة
إجراء االنتخاب من جانب املؤمتر لشغل أ لر مون منصوب
انتخابي يف آن واحد تكون األغلبية املطلوبة هي أصغر عدد
من جمموع األصوات الالزموة النتخواب مرشوحني ال ي يود
عددهم على عدد املقاعد املطلوب شوغلها إال إذا نو ،علوى
خال ذل يف هذ الالئحةو وحتسب هذ األغلبية حسب
املعادلة التالية:
1+
األغلبية املطلوبة = عدد األصوات املعطاة
عدد املقاعد 1+
رمع عدم االعتداد بكسور األرقام الصحيحة)
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أغلبية اللللني:
فيما يلي احلاالت اليت تتطلب أغلبية ثللي األصووات
املعطاة إلصدار قورار مووون املوؤمتر بشورط أن يكوون جممووع
عودد األصوات االجيابية والسلبية املعطواة أ لور مون نصوف
عدد الدول األعضاء باملنظمة:








قبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة جدد.
املوافقة على املعاهدات واالتفاقيات.
املوافقووة علووى االتفاقيووات الوويت ت و م بووني املنظمووة
واحلكومات األعضاء.
القرارات اخلاصة حبجم املي انية.
إصدار التوصيات للحكومات األعضاء.
إدرا موضوعات جديدة يف جدول أعمال املؤمتر بعد
التصديق عليه من املؤمتر.
تعديل الالئحة العامة للمنظمة أو وقف العمل بها.

النصوص األساسية ذات الصلة
املادة 3-12ر ) من الالئحوة العاموة :موع مراعواة أحكوام
املووادة  20الفقوورة  1موون الدسووتورو عنوودما تكووون األغلبيووة
املطلوبة إلصدار قرار من املوؤمتر مبقتضوى الدسوتور أو هوذ
الالئحة هي ثللا عدد األصواتو فيجب أن يكوون جممووع
األصوات االجيابية والسلبية املعطاة أ لور مون نصوف عودد
الدول األعضاء باملنظمةو وإذا مل تستو هذ الشروط يعت
االقرتاس مرفوضا.

ويف حالووة التعووديالت الوويت يدخلووها املووؤمتر علووى
الدستور تكون األغلبية املطلوبة هي ثللوا األصووات املعطواةو
بشرط أن تكون هذ األغلبيوة أ لور مون نصوف عودد الودول
األعضاء باملنظمة.
ويف حالة موافقة اجمللس على االتفاقيات أو املعاهدات
واالتفاقيات التكميلية وإضافة موضووعات إىل جودول أعموال
اجمللس يف أثناء الدورةو تكون األغلبيوة املطلوبوة هوي ثللوا
أعضاء اجمللس رأي ما ال يقلّ عن  33من املؤيّدين من بوني
أعضاء اجمللس).

عدم احلصول على األغلبية املطلوبة

اإلجووراء الواجووب إتباعووه يف حالووة توزيووع األصوووات
بالتساوي ربصدد مسوألة غوا االنتخواب) ثوا يونجم عنوه
جتمد املوقف.

املادة 14-12رأ) من الالئحة العاموة للمنظموة :إذا وزعوت
األصوات بالتساوي بصدد مسألة ال تتعلق بانتخابو جير
اقرتاع ثان يف جلسة تالية بعد ساعة واحدة على األقول مون
نهايووووة االجتموووواع الووووذي تسوووواوت فيووووه األصووووواتو
وإذا ما تساوت األصوات يف االقورتاع اللواني أيضواو يعتو
االقرتاس مرفوضا.
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النصوص األساسية ذات الصلة
اإلجراء الواجب إتباعوه يف حالوة الفشول يف احلصوول
على األغلبية يف انتخاب ملكان واحد.

املادة  11-12من الالئحة العامة للمنظمة :يف أي انتخواب
لشغل منصب انتخابي واحدو عدا منصب املدير العوامو إذا
أخفق مرشح يف احلصول علوى أغلبيوة األصووات املعطواة يف
أول اقرتاعو جتري اقرتاعات متتاليوة يف املوعود أو املواعيود
اليت حيددها املؤمتر أو اجمللس إىل أن حيصل مرشح علوى
األغلبيووة املطلوبووة شووريطة القيووامو يف أي انتخوواب لشووغل
منصووب انتخووابي يتقوودم فيووه أ لوور موون مرشووحني اثووننيو
باستبعاد املرشح الذي حيصل على أقل عدد مون األصووات
يف ل اقرتاع.

أما اإلجراء الواجب إتباعه يف حالة الفشل يف احلصول على األغلبية املطلوبة يف انتخواب متعودد فقود ورد يف الفقورة
من املادة  12رالصفحة  )23ويف الفقرة  13من املادة  12ر.)24
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تأجيل االقرتاع يف االنتخابات
جيوز تأجيل االقرتاع اللاني أو االقرتاعات املتتالية بعد املادة 14-12رب) من الالئحة العامة للمنظمة :يف أي
مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األولو
إجراء االقرتاع األول.
جيوز للرئيس تأجيل االقرتاعات األخر مبوافقة املؤمتر
واجمللس.

إثارة النقاط النظامية أثناء التصويت
ال جيوز قطع التصويت إال إلثارة نقطوة نظاميوة تتعلوق املووادة  15-12موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :مبجوورد بوودء
التصويت ال جيوز ألي مندوب أو ثلل أن يقطوع التصوويت
بالتصويت.
إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.

تعريف لفظ "انتخاب"
االنتخاب هو اختيار أو تعيني لفرد أو دولة أو مكان.

املادة 9-12رأ) مون الالئحوة العاموة للمنظموة :يعوين لفوظ
"انتخاب" فيما يتعلق بهذ الالئحة اختيار أو تعيني واحود
أو أ لوور موون األفووراد أو الوودول أو األمووا ن .ويووتم انتخوواب
أعضوواء اجمللووس طبقووا لإلجووراء املووبني يف املووادة  22فقوورة
10رز) .ويف احلوواالت األخوور يشووغل أ لوور موون منصووب
انتخووابي يف اقوورتاس واحوود مووا مل يقوورر املووؤمتر أو اجمللووس
خال ذل .
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تعريف عبارات األصوات املعطاة واالمتناع واألصوات امللغاة
تعنى عبوارة "األصووات املعطواة" األصووات املؤيودة أو
املعارضووةو أو يف حالووة االنتخوواب فإنهووا تعووين األصوووات
املعطاة ملرشح معني مستويف إجراءات الرتشيح .وال حيتسب
االمتناع أو األصوات امللغاة " أصوات معطاة".

املادة 4-12رأ) من الالئحة العاموة للمنظموة :تعوين عبوارة
"األصوووات املعطوواة" ألغووراض الدسووتور وهووذ الالئحووةو
األصوات االجيابية والسلبيةو وال يدخل فيها االمتناع عون
التصويت أو األصوات امللغاة.

يف حالووة إجووراء انتخوواب لشووغل أ لوور موون منصووب
انتخووابي واحوود يف آن واحوودو حتتسووب األصوووات الوويت
حيصل عليها ل منصب عملية تصويت مستقلة .روهكوذا
إذا أريد شغل مخسة أما ن انتخابية يف آن واحدو فإن ل
ناخب يدلي مسة أصوات يف ورقة اقرتاع واحدة).

املادة 4-12رب) من الالئحة العامة للمنظمة :يعنوى تعوبا
"األصوات املعطاة" يف حالة أجراء انتخاب لشغل أ لور مون
منصب انتخابي واحد يف آن واحد جممووع األصووات الويت
يدلي بها الناخبون جلميع املناصب االنتخابية.

تلغى أية ورقة اقرتاع حتمل انتخابا لفورد أو دولوة أو
مكان مل يرشح ترشيحا صحيحا.

املووادة 4-12رد)ر )1موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :تعتو
ملغاة أي ورقة اقرتاع حتمل أصواتا لعدد من املرشحني ي يد
على عدد املقاعد الشاغرة املطلوب شغلهاو أو حتمول صووتا
لفرد أو دولة أو مكان مل يرشح ترشيحا صحيحا.

يف حالة االنتخاب لشغل أ لر من منصب انتخوابي يف
آن واحدو تعود ملغواة األصووات الويت اختوارت عوددا مون
املرشحني ي يد على عدد املقاعد الشاغرة املطلووب شوغلهاو
أو عووددا موون املرشووحني يقوول عوون عوودد املقاعوود الشوواغرة
املطلوب شغلها.

املووادة 4-12رد)ر )2موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :تعتو
ملغوواة أيضووا أي ورقووة اقوورتاع حتموول أصوووات ا لعوودد موون
املرشحني يقل عن عدد املقاعد الشاغرة املطلوب شغلها عند
إجراء انتخاب لشغل أ لر من منصب انتخابي واحد.

ال جيوز أن حتمل أوراق االقرتاع أي إشوارة أو عالموة
غا تل اليت تتطلبها أغراض التصوويتو وفقوا للتعليموات
الواردة يف ورقة االقرتاع.

املادة 4-12رد)ر )3من الالئحة العاموة للمنظموة :ال جيووز
أن حتمل ورقة االقرتاع أي إشارة أو عالمة غا تلو الويت
تتطلبها أغراض التصويت.

ومع هذا تعود ورقوة االقورتاع صوحيحة إذا موا انتفوى
الش يف نية الناخبو وعندما تسوتوفى الشوروط الوواردة يف
الفقرة 4رد) البنود  1و 2و 3من املادة .12

املووادة 4-12رد)ر )4موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :طبقووا
للبنود  1و 2و 3السابقة تعت ورقة االقرتاع صحيحة عندما
ال يكون هناك ش يف نية الناخب.

يف حالة التصويت برفع األيديو أو التصويت مبنواداة
األمسوواءو أو بووواالقرتاع السوووريو يسووجل االمتنووواع عووون
التصويتو ما هو مبني يف الفقرة 4ر ) من املادة .12

املووادة 4-12ر ) موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :يسووجل
االمتناع عن التصويت على الوجه التالي:
 -1يف حالة التصويت برفع األيديو يقتصر التسجيل على
املندوبني أو اململلني الذين يرفعون أيديهوووووم ردا على
استفسار الرئيس عن حاالت االمتناع عن التصويت؛
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 -2يف حالة التصويت مبناداة األمسواءو يقتصور التسوجيل
على املندوبني أو اململلني الذين يردون بلفظ "امتناع"؛
 -3يف حالة االقرتاع السريو يقتصر التسجيل علوى أوراق
االقوورتاع الوويت تووودع يف صووندوق االقوورتاس إمووا بيضوواء
وإما مؤشرا عليها "امتناع".
 -4يف حالووة التصووويت بالوسووائل اإللكرتونيووةو يقتصوور
التسووووجيل علووووى املنوووودوبني أو املمووووللني الووووذين
يبينون "االمتناع".

واجبات املسؤول عن االنتخابات
واجبات املوظف املسؤول عن االنتخابات.
املادة  17-12من الالئحة العامة للمنظمة :يعني املدير العام من بني موظفي األمانة مسؤوال لالنتخابات لكول دورة
من دورات املؤمتر أو اجمللس يكون مسؤوالو مبساعدة نائب أو أ لرو عن املهام التالية:
رأ)
رب)
ر )
رد)
رهو)
رو)
رز)

التأ د من صحة تنفيذ أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بإجراءات التصويت واالنتخابات؛
تولي مجيع الرتتيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛
إسداء املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشأن مجيع األمور املتعلقة بإجراءات التصويت ونظامه؛
اإلشرا على إعداد أوراق االقرتاع والعمل على سالمة حفظها؛
إبالا رئيس املؤمتر أو اجمللس بتوافر النصاب قبل إجراء أي تصويت؛
حفظ سجالت نتائج مجيع االنتخابات والتأ د من تسجيلها ونشرها بأمانة؛
القيام بالواجبات األخر ذات الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت واالنتخابات.

الطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب

اإلجراء الواجب إتباعه وحدود الوقت املسموس به للطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب.
املادة  16-12من الالئحة العامة للمنظمة:

رأ) ألي مندوب أو ثلل أن يطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب.

رب)
ر )
رد)
رهو)

إذا طعن يف نتيجة تصويت مت برفع األيدي أو مبناداة األمساءو فعلى الرئيس أن يشرع بإجراء تصويت ثان فورا.
ال يصح الطعن يف التصويت برفع األيدي أو مبناداة األمساء إال عقب إعالن النتيجة مباشرة.
جيوز الطعن يف التصويت باالقرتاع السري يف أي وقت يف مد ثالثة أشهر من تواريخ إجوراء االقورتاع أو حلوني تسولم
املرشح املنتخب ملنصبه أيهما أطول.
يف حالة الطعن يف تصويت أو انتخاب باالقرتاع السريو فعلى املدير العام أن يعمل علوى إعوادة فحو ،أوراق االقورتاع
ومجيع السجالت ذات الصلةو وأن يوزع نتيجة الفح ،ومعها الشكو األصلية على مجيع الدول األعضاء باملنظمة أو
اجمللس حسب احلالة.
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أنواع التصويت
املادة  6-12من الالئحة العامة للمنظمة :جير التصويت برفع األيدي أو مبناداة األمساء أو باالقرتاع السري

إجراءات التصويت مبناداة األمساء
جير التصويت مبناداة األمساء فيما يلي:
 بناء على طلب مندوب.
 عندما تقتضى أغلبية اللللني.
وجير التصويت مبناداة التصوويت حسوب الرتتيوب
اهلجائي ألمساء الدول األعضاءو وحيودد الورئيس اسوم أول
دولة ينادي عليها عن طريق القرعة.

طريقووة التصووويت برفووع األيوودي ومبنوواداة األمسوواء.
رويالحظ أنه يف التصويت مبناداة األمساء يف قاعة اجللسات
العامة سيظهر رد ل مندوب على لوحة هربائية للتأ يود
من أن إجابته مسعت وسجلت تسجيال صحيحا).

املادة  7-12من الالئحة العامة للمنظمة:
مع مراعاة أحكام الفقرة  10من هذ املادةو جير
رأ)
التصويت نداء باالسم بناء على طلوب منودوب أو ثلول أو
عندما تل م أغلبية اللللني مبوجب الدستور أو هذ الالئحةو
وجير التصويت مبناداة األمساء بنداء أمساء مجيوع الودول
اليت هلا حق التصويت حسب الرتتيوب األجبودي .وحيودد
الوورئيس اسووم أول دولووة ينوواد عليهووا عوون طريووق القرعووة.
وجييب مندوب أو ثلل ول دولوة عضوو "نعوم" أو "ال" أو
"امتناع" .وفى نهاية أي تصويت مبناداة األمساء يناد مون
جديد على اسوم الدولوة العضوو الويت مل جيوب منودوبها أو
ثللووهاو ويسووجل صوووت وول دولووة عضووو مشوورت ة يف أي
تصويت مبناداة األمساء يف مضبطة اجللسة.
رب) حتصى األصووات وتسوجلو يف حواليت التصوويت
برفع األيدي أو مبناداة األمساءو بواسطة أو بإشرا املوظف
املسؤول عن االنتخاب يف املوؤمتر أو اجمللوسو الوذي يعينوه
املدير العام وفقا للفقرة  17التالية.
إذا وقووع االختيووار يف اقرتاعووني متتوواليني مبنوواداة
ر )
األمساء على اسم نفوس الدولوةو خيتوار الورئيس اسوم دولوة
أخر بإجراء القرعة مرة أو عدة مرات.

االقرتاع السري
يستخدم االقرتاع السري يف احلاالت التالية:
 لتعيني رئيس اجمللس؛
 لتعيني املدير العام رأنظر أدنا )؛
 لقبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة؛
 النتخاب أعضاء اجمللس؛
 جلميع االنتخابات األخر ما مل يكن االنتخواب
حمل منافسة؛
 إذا طلبت أغلبية املؤمتر ذل
بووالرغم موون أن االنتخابووات تقتضوي يف العووادة أجووراء
تصويتو إال أنه جيوز يف حاالت معينة وبشرط أن ال ي يود
عدد املرشحني على عدد املناصب الشاغرةو إمتام االنتخاب
باملوافقة العامة الصرحية بناء على إقرتاس من الرئيس.

املادة 10-12رأ) من الالئحة العاموة للمنظموة :يوتم تعويني
رئوويس اجمللووس واملوودير العووامو وقبووول الوودول األعضوواء
واألعضاء املنتسبة اجلدد وانتخاب أعضاء اجمللسو بطريق
االقرتاع السوري .وتوتم أيضوا االنتخابوات األخور بطريوق
االقرتاع السريو إال يف حالة االنتخاب الوذي ال ي يود فيوه
عدد املرشحني على عدد املناصب الشواغرةو فعندئوذ جيووز
للرئيس أن يعرض علوى املوؤمتر أو اجمللوس إمتوام التعويني
باملوافقة العامة الصرحية
املادة 10-12رب) من الالئحة العامة للمنظمة :يتم الفصول
يف أي موضوووع آخوور عوون طريووق االقوورتاع السووري إذا رأ
املؤمتر أو اجمللس ذل .
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جيوز شغل عدة مناصب انتخابيوة يف انتخواب واحود
رانتخاب متعدد).

املووادة 9-12رب) موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :لشووغل
منصب انتخابي واحود جيور االنتخواب بطريوق االقورتاع
السري وفقا ملا هو وارد يف الفقرة  11من هذ املادة .ولشوغل
أ لر من منصب انتخابي يف عمليوة انتخواب واحودة يتسوم
االنتخوواب بطريووق االقوورتاع السووري وفقووا ملووا هووو وارد يف
الفقرتني  12و 13من هذ املادة.

تعيني حاسيب األصوات

املادة 10-12ر ) من الالئحة العامة للمنظمة:

إلجووراء اقوورتاع سووريو يعووني رئوويس املووؤمتر أو
-1
اجمللس اثنني من حاسيب األصووات مون بوني املنودوبني أو
املمووللني أو منوواوبيهم .ويف حالووة االقوورتاع السووري بصوودد
انتخابو يكون حاسبا األصوات مون املنودوبني أو املموللني
ومناوبيهم ثن ال تكون هلم مصلحة مباشرة يف االنتخاب.
يكون من واجبوات حاسويب األصووات اإلشورا
-2
علووى إجووراءات االقوورتاع وعو ّد أوراق االقوورتاعو والفصوول يف
صالحية ورقة االقرتاع يف حالة الش و واعتماد نتيجة ول
اقرتاع.
جيوز تعيني نفس حاسيب األصوات القرتاعات أو
-3
انتخابات متتالية.
أوراق االقرتاع

املووادة 10-12رد) موون الالئحووة العامووة للمنظمووة :يوقووع
املوظف املرخ ،له من بني موظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس
علووى أوراق االقوورتاع بوواألحر األوىل موون امسووه .ويكووون
املوظف املخت ،باالنتخابات مسؤوال عن ضمان تنفيوذ هوذا
اإلجراء .وتسلم يف ل اقرتاع ورقة اقرتاع بيضاء واحدة لكل
وفد له حق التصويت.

مقصورات التصويت

املادة 10-12رهو) من الالئحة العامة للمنظمة :عند أجوراء
اقرتاع سر و تقام مقصورة أو أ لر لالقورتاع يوتم اإلشورا
عليها بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتاع.

جيوز تغيا أوراق االقرتاع امللغاة

املادة 10-12رو) من الالئحة العامة للمنظمة :إذا أخل أي
مندوب بصالحية ورقة االقرتاع املعطاة لهو فيجوز لوه قبول
مغادرة دائرة مقصورة االقرتاع أن يطلب ورقة اقورتاع بيضواء
جديوودة يسوولمها لووه املوظووف املخووت ،باالنتخوواب مقابوول
تسليمه ورقة االقرتاع امللغاةو وتبقى ورقة االقرتاع امللغواة يف
حيازة املخت ،باالنتخاب.
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حضور عملية عد األصوات

املادة 10-12رز) مون الالئحوة العاموة للمنظموة :إذا غوادر
حاسووبا األصوووات القاعووة الوويت يوجوود فيهووا املنوودوبون أو
اململلون ليقوما بعدّ األصواتو فوال جيووز إال للمرشوحني أو
للمووراقبني املعيوونني موون قبلووهم حضووور عمليووة العوود دون
االشرتاك فيها.

ادافظة على سرية االقرتاع

املادة 10-12رس) مون الالئحوة العاموة للمنظموة :ال جيووز
ألعضوواء الوفووودو وال ألعضوواء أمانووة املووؤمتر أو اجمللووس
املسؤولني عن اإلشرا على التصويت بواالقرتاع السوري أن
يبوحوا ألي شخ ،غا مسؤول بأي معلوموات مون شوأنها
أن ختل أو يش يف أنها ختل بسرية االقرتاع.

حفظ أوراق االقرتاع يف مكان أمني.

املادة 10-12رط) من الالئحة العامة للمنظمة :املودير العوام
مسؤول عن حفظ مجيع أوراق االقرتاع يف مكان أموني إىل أن
يشغل املرشحون املنتخبون مناصبهم أو ملدة ثالثة أشهر مون
تاريخ االقرتاع أيهما أطول.

تعيني املدير العام
يطلب إجراء خاص لتنظيم االقرتاعات التالية يف التصويت على تعيني املدير العام
املادة  2-37من الالئحة العامة للمنظمة :ينتخب املدير العام بأغلبية األصوات املعطاة .ويتبع اإلجراء التالي إىل أن حيصول
أحد املرشحني على األغلبية املطلوبة:
رأ)
رب)
ر)
رد)
رهو)
رو)
رز)
رس)

جير اقرتاعان بني املرشحني مجيعا؛
يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع اللاني؛
جتر بعد ذل اقرتاعات متتاليةو وفى ل مرة يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد مون األصووات إىل أن
يتبقى ثالثة مرشحني فقط؛
جير اقرتاعان بني املرشحني اللالثة املتبقيني؛
يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد مون األصووات خوالل االقورتاع اللواني املوذ ور يف الفقورة الفرعيوة رد)
أعال ؛
جير اقرتاع أو اقرتاعات متتاليةو إذا اقتضى األمرو بني املرشحني الباقيني إىل أن حيصل أحدهما على األغلبية
املطلوبة؛
إذا تساو اثنان أو أ لر من املرشحني يف احلصول على أقل عدد من األصوات يف أحد االقرتاعات املشار إليهوا يف
الفقوورتني الفوورعيتني رب) أو ر ) أعووال و جيوور اقوورتاع أو اقرتاعووات منفصوولةو إذا اقتضووى األموورو بووني هووؤالء
املرشحنيو ويستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات يف هذا االقرتاع أو يف هذ االقرتاعات؛
وإذا تساو اثنان من املرشحني يف احلصول على أقل عدد من األصوات يف ثاني االقرتاعني املشار إليهما يف الفقورة
الفرعية رد) أعال و أو إذا حصل املرشحون اللالثة مجيعا علوى أعوداد متسواوية مون األصووات يف هوذا االقورتاعو
جتر اقرتاعات متتالية بني املرشحني اللالثة إىل أن حيصل مرشح واحد على أقل عدد من األصواتو ويتبع بعد
ذل اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية رز) أعال .
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إجراء االنتخابات املتعددة بواسطة املؤمتر
البد من اإلدالء باألصوات لكول منصوب مون املناصوب
املراد شغلها.
االمتناع عن التصويت جيب أن يشمل مجيع املناصب
املووراد التصووويت عليهووا يف ورقووة االقوورتاع – وال يسوومح
باالمتناع عن التصويت بالنسبة لبعض املناصب.

املادة  12-12من الالئحة العامة للمنظمة :يف أي انتخواب
جيريه املؤمتر لشغل أ لر من منصب انتخوابي واحود يف آن
واحد يطبق ما يلي:
رأ) يدلي ل ناخبو ما مل ميتنع لية عون التصوويتو
بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغلهو موع إعطواء
ل صوت ملرشح خمتلفو وأي ورقة ال تنطبق عليهوا هوذ
الشروط تعت ملغاة.

جيووري انتخوواب املرشووحني الووذين حيصوولون علووى
األغلبيووة مووا هووو وارد يف الفقوورة 3رب) موون املووادة .12
رانظر الصفحة )15

رب) أي مرشح حيصل على األغلبية املطلوبة من األصوات
املعطاة طبقا ملا جاء يف الفقورة 3رب) مون هوذ املوادة يعلون
انتخابه.

جيوور اقوورتاع ثووان واقرتاعووات تاليووة بالنسووبة لبقيووة
املرشحني حتى يتم شغل مجيع املناصب.

ر ) إذا مل يسووفر االقووورتاع األول إال عووون شوووغل بعوووض
املناصب االنتخابية فقطو جير اقرتاع ثانو بونفس شوروط
االقرتاع األولو لشغل املناصب الباقية.
رد) يتبع هذا اإلجراء حتوى يوتم شوغل مجيوع املناصوب
االنتخابية.

إذا مل يووتم انتخوواب مرشووح يف أي اقوورتاعو فيسووتبعد
املرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات.

رهو) إذا مل حيصل أي مون املرشوحني يف أي اقورتاع علوى
األغلبية املطلوبةو يستبعد املرشوح الوذي حصول علوى أقول
عدد من األصوات يف ذل االقورتاع ثوم جيور اقورتاع آخور
بني بقية املرشحني طبقا للفقرة الفرعية ر ) السابقة.

إذا حصوول أ لوور موون مرشووح علووى أقوول عوودد موون
األصواتو جتور اقرتاعوات منفصولة بيونهم لتحديود مون
يستبعد منهم.

رو) إذا مل حيصوول أحوود املرشووحني يف أي اقوورتاع علووى
األغلبية املطلوبةو وحصل أ لر من مرشح على أقل عدد من
األصواتو جيور اقورتاس منفصول بوني هوؤالء املرشوحنيو
ويستبعد من حيصل منهم على العدد األقل من األصوات.

إذا أسفر ملل هذين االقرتاعني املنفصولني عون تعوادل
األصووووواتو جتوووور القرعووووة لتحديوووود أي املرشووووحني
يتعني استبعاد .

رز) إذا حصل أ لر من مرشح مرة أخر علوى أقول عودد
موون األصوووووووات يف االقوورتاع املنفصوول املنصوووص عليووه يف
الفقوورة الفرعيووة رو) السووابقة؛ يعووادل االقوورتاع املنفصووول
بالنسبوووة هلؤالء املرشحني حتى يتم استبعاد واحد مونهمو
فإذا ما حصل نفس املرشوحني مجيعوا علوى أقول عودد مون
األصوات يف اقرتاعني متتاليني منفصلنيو يتم استبعاد واحد
منهم بطريق القرعة.
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إذا حصل مجيع املرشحني الباقني على عدد األصوات
نفسها يف ثالثة اقرتاعاتو جيوب علوى الورئيس أن يوقوف
االقوورتاع لفوورتة .فووإذا حوود بعوود هووذا اإليقووا أن أسووفر
االقرتاعان التاليان عن تعادل األصوات مرة أخر و فيختار
املرشح عن طريق القرعة.

رس) إذا حد يف أي مرحلة من مراحول االنتخواب فيموا
عدا االقرتاس املنفصول أن حصول مجيوع املرشوحني البواقني
على نفس عدد األصواتو فعلى رئويس املوؤمتر أو اجمللوس
أن يعلن رمسيا أنه إذا أسفر االقرتاعان التاليان عون توزيوع
األصوات بالتساوي مرة أخر و فسو يوقف االقرتاع ملودة
حيددها ثم جير اقرتاعني آخرين .وإذا ما أسوفر االقورتاع
النهووائي عقووب إتبوواع هووذا اإلجووراء عوون توزيووع األصوووات
بالتساوي مرة أخر فيحدد املرشح الفائ بطريق القرعة.

إجراءات االنتخابات املتعددة بواسطة اجمللس

يُنتخب املرشحون الذين حيصلون على األغلبيةو علما
أ ّن األغلبية هي أ لر من نصف أعضاء اجمللس الذين يدلون
بأصوات صحيحة.

املادة  13-12من الالئحة العامة للمنظمة :يف أي انتخواب
جيريه اجمللس لشغل أ لر من منصب انتخابي واحد يف آن
واحد يطبق ما يلي:
رأ) يتكون النصواب مون ثللوي أعضواء اجمللوس وتتكوون
األغلبية من أ لر مون نصوف عودد أعضواء اجمللوس الوذين
يدلون بأصوات صحيحة.

يُدىل باألصوات لكلّ منصب مون املناصوب الويت يُوراد
شغلها .ويكون االمتنواع عون التصوويت بالنسوبة إىل مجيوع
املناصووب االنتخابيووة علووى ورقووة االقوورتاع  -وال يُسوومح
باالمتناع عن التصويت على بعض املقاعد.

رب) يدلي ل ناخبو ما مل ميتنع عن التصويتو بصوت
واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله مع إعطاء ل صوت
ملرشح خمتلوفو وأي ورقوة اقورتاع ال تنطبوق عليهوا هوذ
الشروط تعت ملغاة.
ر ) املرشووحون الووذين حيصوولون علووى أ لوور عوودد موون
األصوات يعلن انتخاب عدد منهم مبا يعادل عدد املناصوب
االنتخابية املراد شغلها بشرط أن يكونووا قود حصولوا علوى
األغلبية الالزمة ادددة يف الفقرة الفرعية رأ) السالفة.

جير اقرتاع ثانٍ وعمليات اقرتاع الحقة ملا تبقى مون
مرشحني إىل أ ّن يت ّم شغل املناصب االنتخابية.

رد) إذا مل يسووفر االقووورتاع األول إال عووون شوووغل بعوووض
املناصب االنتخابية فقطو جير اقرتاع ثانو بونفس شوروط
االقرتاع األولو لشغل املناصب االنتخابية الباقيوة .ويسوتمر
إتبوواع هووذا اإلجووراء حتووى يووتم شووغل مجيووع املناصووب
االنتخابية.
رهو) إذا مل يتسنو يف أي مرحلة مون مراحول االنتخوابو
شغل منصب أو أ لر من املناصب االنتخابية بسبب حصول
مرشحني أو أ لر على عدد متساو مون األصوواتو فيجور
اقرتاع منفصل بوني هوؤالء املرشوحني لتحديود مون ينتخوب
منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية ر ) السوالفة .ويعواد هوذا
اإلجراء عند الضرورة.

