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 من الالئحة العامة للمنظمة": دراسة مقارنة بشأن القواعد وأفضل املمارسات يف األمم املتحدة وسائر اهليئات ذات الصلة 12من املادة   10"إجراءات االقرتاع عماًل أبحكام الفقرة  

 ذا اجلدول.عنية، واليت مت حتديدها يف املالحظات اخلتامية هلالقواعد الرمسية للمنظمة املعنية. وما مل تتم اإلشارة على عكس ذلك، تدل اإلشارات إىل الالئحة الداخلية املعمول هبا يف املنظمة املابخلط املائل إىل توجيهات غري ملزمة قانونًيا. وتشري مجيع النصوص األخرى إىل يشري النص 
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أشهر  6( يدعو األمني العام الدول األعضاء، 1- 168 الدعوة لتسمية املرشحني
 على األقل قبل افتتاح املؤمتر، إىل تسمية املرشحني. 

قبل انتهاء املدة بعشرة أشهر يقوم اجمللس إببالغ الدول  -2
املتعاقدة أبنه سيشرع يف تعيني األمني العام. وينبغي أن 

 يتضمن هذا البالغ أيضاً ما يلي: 
 59و 58)ح( و  54أ( اسرتعاء االنتباه إىل أحكام املواد: 

 تفاقية. من اال
ب( حتديد املؤهالت واخلربة والقدرات اليت يتوقع أن يثبتها  

 املرشحون.
ج( بيان آخر موعد لوصول أمساء املرشحني ملنصب األمني 
العام إىل الرئيس. وحيدد هذا املوعد مبا يتيح للدول املتعاقدة  

 فرتة ثالثة أشهر كاملة للرد.
على مجيع  يوزع الرئيس أمساء املرشحني فور استالمها -3

 الدول املتعاقدة. 
يدعو اجمللس املرشحني يف موعد مناسب قبل  -4

االنتخاب إىل تقدمي آرائهم وأفكارهم يف جلسة للممثلني،  
 وإىل الرد على أي أسئلة تطرح عليهم.

يتم استالم الرتشيحات ملنصب املدير العام   -1 
يف مكتب رئيس اجلهاز الرائسي عند أو قبل 

ز الرائسي، وجيب أن يكون موعد حيدده اجلها
هذا املوعد قبل شهرين على األقل من اتريخ 

 االنتخاب. 
من أجل النظر يف هذه الرتشيحات، جيب  -2

تقدميها من قبل دولة عضو يف املنظمة أو من 
 دولة عضو يف اجلهاز الرائسي.

 […] 

يوزع الرئيس الرتشيحات املقدمة وفقاً  -7
الذاتية للشروط املذكورة أعاله مع السري 

والبياانت، وابللغات الرمسية اليت يتم تقدميها 
فيها، على أعضاء اجلهاز الرائسي والدول 

األعضاء غري املمثلة يف اجلهاز الرائسي لعلمها، 
وذلك يف أقرب وقت عملي بعد استالمها. 
وتكون البياانت اليت مت استالمها يف نفس 

 ويتم الوقت الذي مت فيه قبول الرتشيحات مقبولة
 توزيعها. 

 اجمللس التنفيذي 

 الرتشيح ملنصب املدير العام  – 58املادة 

قبل انتهاء مدة شغل منصب املدير العام بستة أشهر  -1
على األقل، أو يف حالة خلو املنصب يف أي وقت آخر، 

يدعو اجمللس التنفيذي الدول األعضاء يف أقرب وقت 
ممكن إىل أن تقرتح أمساء أشخاص ميكن النظر يف 

رشيحهم ملنصب املدير العام، ويطلب منها يف الوقت ت
نفسه أن تزوده ببيان مفصل ملؤهالت هؤالء األشخاص 

 وخربهتم. 

حتظر املمارسات غري األخالقية مثل الوعود  -8    السلوك خالل احلملة االنتخابية 
دمات واهلدااي وما إىل ذلك، اليت يقدمها أو واخل

 املدير العام. يدعمها املرشحون ملنصب 
يتخذ املدير العام التدابري املناسبة لتذكري  -9

موظفي املكتب بقواعد ومعايري السلوك اليت 
هتدف إىل ضمان احلياد يف ما يتعلق ابلعملية 

االنتخابية، وكذلك العقوابت اليت ميكن فرضها 
على موظفي املكتب يف حال عدم احرتام هذه 

 التدابري القواعد. ويتخذ املدير العام أيضاً 
املناسبة ملنع استخدام موارد منظمة العمل 

الدولية ألغراض احلمالت االنتخابية لصاحل أي 
مرشح أو لدعمه، ولتنظيم سلوك موظفي منظمة 

العمل الدولية الذين يرتشحون ملنصب املدير 
 العام. 

  

تعقد جلسات االستماع مع املرشحني يف  -12  .  جلسات االستماع 
جلسة خاصة للجهاز الرائسي تعقد قبل 

االنتخاابت. ويسحب رئيس اجلهاز الرائسي 
ترتيب احلضور يف جلسات االستماع بشكل 
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عشوائي، ويتم إبالغ املرشحني ابلتاريخ والوقت 
التقرييب جللسات االستماع قبل أسبوع واحد 

اع كل مرشح وجيب مسعلى األقل من اجللسة. 
على حدة ويُدعى املرشح إىل تقدمي عرض إىل 

اجلهاز الرائسي. ويطرح اجلهاز الرائسي األسئلة 
بعد العرض على املرشح الذي جييب عليها.  
وحيدد املوظفون املسؤولون الوقت املخصص 

للمرشحني لتقدمي عرضهم وتلقي األسئلة 
واإلجابة عليها. ويتم ختصيص وقت متساٍو 

 رشحني. جلميع امل

 ( تكون االنتخاابت ابالقرتاع السري.7- 174 اإلجراءات االنتخابية 
 ( يبني كل وفد املرشح الذي يصوت له:4- 184

 ابلوسائل اإللكرتونية؛ أو  أ(
" يف املربع Xعلى بطاقة االقرتاع بوضع عالمة " ب(

املقابل السم املرشح، وذلك يف حالة استخدام  
 . إجراء االنتخاببطاقات االقرتاع يف 

ابستثناء االنتخاابت املنصوص عليها  
، جتري مجيع االنتخاابت 40يف املادة 

ابالقرتاع السري ما مل يقرر جملس 
احملافظني غري ذلك يف انتخاب 

يتجاوز عدد املرشحني فيه عدد  ال
 املناصب االنتخابية املراد شغلها.  

  52 املادة 

لتعيني األمني العام، ينظر اجمللس يف جلسة 
خاصة يف توصيته للجمعية العامة ويصوت 

 ريعليها ابالقرتاع الس

 املؤمتر العام 

  104 املادة

يقرتح اجمللس التنفيذي على املؤمتر العام بعد تداول األمر 
يف جلسة خاصة اسم املرشح ملنصب املدير العام للمنظمة،  

ويقدم له يف الوقت نفسه مشروع عقد حتدد فيه شروط 
 تعيني املدير العام وراتبه وبدالته ووضعه. 

  105 املادة

العام يف هذا االقرتاح ويف مشروع العقد يف ينظر املؤمتر 
 جلسة خاصة مث يتخذ قراره ابالقرتاع السري.

 

 اجمللس التنفيذي

 إجراءات خاصة –حادي عشر 

ينظر اجمللس التنفيذي يف جلسة خاصة يف مجيع   -2
الرتشيحات اليت تقرتح على هذا النحو وكذلك يف 
ينظر يف  الرتشيحات اليت يقرتحها أعضاء اجمللس، على أال

أي ترشيح ما مل يكن مشفوعاً ببيان مفصل ملؤهالت 
 املرشح وخربته. 

يكون اختيار الشخص الذي يرشحه اجمللس التنفيذي   -3
 ابالقرتاع السري.

يبلغ رئيس اجمللس املؤمتر العام اسم الشخص الذي  -4
 يرشحه اجمللس. 

 

 التصويت  -عاشراً 

 االقرتاع السري  – 54املادة 
جيري اختيار مرشح ملنصب املدير العام ابالقرتاع  -1

 السري. 
 

األغلبية املطلوبة واإلجراءات يف حال 
 عدم احلصول على األغلبية 

( تتكون األغلبية من أكثر من نصف عدد 1- 115
 الوفود احلاضرة واملصوتة. 

يعني جملس احملافظني الرئيس   -2 ينتخب األمني العام بغالبية أصوات أعضاء اجمللس.   -5
مبوافقة ثلثي جمموع األصوات على 
األقل. ويف حالة وجود أكثر من 

جيب أن حيصل املرشح على أصوات أكثر  -11
من نصف عدد أعضاء اجلهاز الرائسي الذين 

 حيق هلم التصويت لكي يتم انتخابه. 

 37املادة 

إذا كان جيب انتخاب شخص واحد فقط 
ومل حيصل أي مرشح على األغلبية يف 

 التنفيذي اجمللس

  56املادة
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( ينتخب كل مرشح حيصل على أغلبية 5- 187
 أعاله(.  115األصوات )أنظر الرقم 

( يف حالة عدم حصول أي مرشح يف االقرتاع 9- 191
األول على األغلبية الالزمة من األصوات، جُيرى اقرتاع 

آخر أو اقرتاعان، عند االقتضاء، بعد انقضاء فرتة 
ست ساعات على األقل بني االقرتاعني اعتباراً من 

 ن النتائج، إال إذا قرر املؤمتر خالف ذلك.إعال

( يف حالة عدم حصول أي مرشح، بعد  10- 192
االقرتاع الثالث، على األغلبية الالزمة من األصوات، 
جيرى اقرتاع رابع، بعد انقضاء اثنيت عشرة ساعة على 

إعالن النتائج، إال إذا قرر املؤمتر خالف ذلك، 
على أكرب عدد يتنافس فيه املرشحان اللذان حصال 

 من األصوات يف االقرتاع الثالث. 

( يف حالة تساوي عدد األصوات مع ذلك 11- 193
بعد االقرتاع الثالث بني عدة مرشحني حبيث يتعذر 
اختيار املرشَحني اللذين جيرى التصويت عليهما يف 

االقرتاع الرابع، جُيرى اقرتاع إضايف، وعند اللزوم 
انقضاء فرتتني متتاليتني كل اقرتاعان إضافيان، بعد 

منهما ست ساعات على األقل، اعتباراً من إعالن 
النتائج، إال إذا قرر املؤمتر خالف ذلك، وذلك 

الختيار أحد املرشحني الذين حصلوا على نفس 
 العدد من األصوات.

( يف حالة تساوي األصوات يف االقرتاعني 12- 194
عاله، يتم  أ 193اإلضافيني املشار إليهما يف الرقم 

 انتخاب أكرب املرشحني املتنافسني سناً. 

مرشح وعدم حصول أي مرشح على 
العدد الالزم من األصوات يف االقرتاع 
األول، جيرى اقرتاع اثن ال يشرتك فيه 

املرشح الذي انل أقل عدد من 
األصوات. ويكرر هذا االجراء حىت 

رشحني ثلثي جمموع  ينال أحد امل
األصوات على األقل أو يقرر اجمللس 

وقف االقرتاع الختاذ القرار بشأن 
موعد آخر. وعلى كل حمافظ يديل 

أبصوات العضو الذي ميثله، أن يديل 
  هبا لصاحل شخص واحد فقط.

 

مذكرة إعالمية عن إجراءات وطرائق 
تعيني رئيس الصندوق الدويل للتنمية  

 الزراعية 

  41من املادة  2وكما ينص البند   -14
من النظام الداخلي جمللس احملافظني، 
فإنه يف حال عدم حصول أي مرشح 
على العدد الالزم من األصوات )ثلثا  
جمموع األصوات( يف االقرتاع األول، 
جيرى اقرتاع اثن ال يشرتك فيه املرشح 

 الذي انل أقل عدد من األصوات.
وتكرر اإلجراءات املشار إليها   -15

ني ثلثي  أعاله حىت ينال أحد املرشح
جمموع األصوات على األقل، أو يقرر 

اجمللس وقف االقرتاع ويتخذ قراراً 
 (. 2-41بشأن موعد آخر )املادة 

… 

ويف املوعد احملدد لالنتخاب، يتم إجراء  -13
أي عدد من االقرتاعات الالزمة لتحديد أي من 

املرشحني قد حصل على األغلبية املطلوبة 
 ( أعاله. 11)مبوجب املادة 

 

14 - 

( بعد كل اقرتاع، يتم استبعاد املرشح الذي 1)
 حصل على أقل عدد من األصوات. 

 

أقل عدد ( إذا حصل مرشحان أو أكثر على 2)
من األصوات يف نفس الوقت، فإنه يتم 

 استبعادهم مع بعض. 
 

إذا حصل املرشحون الباقون يف االقرتاع  -15
بينهم على نفس عدد األصوات ومل ينتج اقرتاع 

إضايف عن أغلبية ألي منهم، أو إذا بقي مرشح 
واحد ولكنه مل حيصل على األغلبية املطلوبة 

اقرتاع إضايف يقدم ( أعاله يف 11مبوجب املادة )
فيه امسه أو امسها إىل اجلهاز الرائسي لتصويت 

هنائي، فإنه جيوز للجهاز الرائسي أتجيل 
االنتخاابت وحتديد موعد هنائي جديد لتقدمي 

  الرتشيحات.

االقرتاع الثاين عادة االقرتاع األول، يقتصر 
على املرشحني اللذين حصال على أكرب 

عدد من األصوات. وإذا انقسمت 
األصوات يف االقرتاع الثاين ابلتساوي،  
يؤجل االنتخاب إىل أول فرصة الحقة 

مناسبة خالل نفس الدورة للمجلس، ويف 
حالة تعادل آخر، يقرر الرئيس بني 

 املرشحني من خالل السحب ابلقرعة. 
 

 مكرر  37ادة امل

يف حال وجود أربعة مرشحني أو أكثر 
ملنصب األمني العام، وإذا مل حيصل أي 
مرشح، يف االقرتاع األول واالقرتاعات 

، 37التالية، على األغلبية وفقاً للمادة 
جيرى عدد من االقرتاعات املتتالية، وال 

يدرج املرشح الذي حيصل على أقل عدد 
مة  من األصوات يف كل منها يف قائ

 املرشحني لالقرتاع التايل. 
 

 مكررا اثنياً  37املادة 

يف احلاالت اليت حيصل فيها مرشحان أو 
أكثر على نفس العدد من األصوات يف 
أقل مرتبة مشرتكة، جُيرى اقرتاع يف جولة 
إعادة بينهما ويتم استبعاد املرشح الذي 
حيصل على أقل عدد من األصوات من 

 االقرتاعات التالية. 

عندما جيري االنتخاب لشغل منصب واحد يعلن  -1
انتخاب أي مرشح حيصل يف االقرتاع األول على أغلبية 

مطلقة من األصوات املدىل هبا )أي على أكثر من 
 نصفها(. 

فإذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية مطلقة يف االقرتاع  -2
أي مرشح األول أجريت اقرتاعات أخرى وأعلن انتخاب 

حيصل على أغلبية مطلقة من األصوات املدىل هبا. فإذا  
أجريت أربعة اقرتاعات ومل حيصل أي مرشح على أغلبية 
مطلقة أجري اقرتاع أخري على املرشحني اللذين حصال 
على أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع الرابع. ويعلن 

انتخاب املرشح الذي حيصل على أغلبية األصوات املدىل 
 ا. هب
 […] 

وإذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس عدد  -5
األصوات يف االقرتاع النهائي أو يف اقرتاع التصفية، فعلى 

 الرئيس أن خيتار بينهم عن طريق القرعة.

إجراء االقرتاع، مبا يف ذلك تدابري  
 احلفاظ على السرية 

( يفضل إجراء التصويت ابستخدام نظام 8- 175
نظام مالئم وإذا مل يقرر املؤمتر إلكرتوين إذا توفر 

 خالف ذلك.

( عندما تستخدم بطاقات االقرتاع، يسمي  9- 176
الرئيس املؤمتر قبل بدء التصويت شخصاً من كل 
منطقة من بني أعضاء الوفود احلاضرة ملراجعة فرز 

األصوات. ويقوم رئيس املؤمتر بتسليم هؤالء 
األشخاص قائمة الوفود اليت حيق هلا التصويت وقائمة  

 املرشحني. 
… 

ع البيضاء امتناعاً عن ( تعترب بطاقات االقرتا 6- 188
التصويت. وتعترب ابطلة وال حتسب بطاقة االقرتاع اليت 

توجد عالمة على أكثر من مربع فيها أو اليت حتمل 
" داخل املربع أو حتمل أي xأي عالمة غري عالمة "

يبحث جملس احملافظني يف تعيني  -1 . 
الرئيس يف جلسة خاصة وجيري 

 .  1-38التصويت طبقاً للمادة 

مذكرة إعالمية عن إجراءات وطرائق 
نمية  تعيني رئيس الصندوق الدويل للت 

 الزراعية 

ستقام مقصورات للتصويت   -8
للسماح جلميع احملافظني، أو يف حال 

غياهبم للمحافظني املناوبني، أو يف 
حال غياب االثنني، ألعضاء الوفود، 

 لالقرتاع بسرية اتمة. 
سيعرض رئيس جملس احملافظني  -9

اإلجراءات احملددة املزمع اتباعها. 
وسيتسلم كل عضو مغلفاً حيتوي على 

ورقة أو أكثر من أوراق االقرتاع اليت 

 31املادة  

يكون لكل عضو صوت واحد. وألغراض 
 من االتفاقية وهذه املواد: 62املادة 

تعين عبارة "األعضاء احلاضرين  أ()
واملصوتني" األعضاء الذين يدلون 

بصوت إجيايب أو سليب. ويعترب 
األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت 

أو الذين يدلون بصوت غري صاحل  
 غري مصوتني؛ 

)ب( تعين عبارة "األعضاء 
احلاضرين" األعضاء احلاضرين يف 

االجتماع، سواء أدلوا بصوت إجيايب 
أو سليب، أو امتنعوا عن التصويت،  

دلوا بصوت غري صاحل، أو أهنم مل أو أ
يشاركوا يف التصويت. ويعترب  

 اجمللس التنفيذي

  55 املادة

قبل بدء التصويت يعني الرئيس فارزين اثنني لألصوات  -1
 للتدقيق يف األصوات املدىل هبا. 

عندما يتم فرز األصوات ويقدم فارزا األصوات تقريرمها   -2
إىل الرئيس، يعلن الرئيس عن نتائج االقرتاع، مع مراعاة أن 

 التايل: التصويت يسجل على النحو 
)أ( من جمموع عدد أعضاء اجمللس يستنزل ما يلي، عند  

 االقتضاء: 

 عدد األعضاء الغائبني؛  -

 عدد بطاقات االقرتاع البيضاء؛  -

 عدد بطاقات االقرتاع الباطلة.  -

https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-Briefing-appointment-of-the-President-e.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-Briefing-appointment-of-the-President-e.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-Briefing-appointment-of-the-President-e.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-Briefing-appointment-of-the-President-e.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-Briefing-appointment-of-the-President-e.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-Briefing-appointment-of-the-President-e.pdf
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عالمة خارج املربعات. وال حتسب أصوات الوفود 
  املمتنعة عن التصويت عند إحصاء أغلبية األصوات.

… 

( عندما يستكمل إحصاء األصوات، يُعلن 8- 190
 رئيس املؤمتر نتائج االقرتاع حسب الرتتيب اآليت:

 عدد الوفود اليت حيق هلا التصويت؛  -
 عدد الوفود املتغيبة؛  -
 عدد املمتنعني عن التصويت؛  -
 عدد بطاقات االقرتاع الباطلة؛ -
 عدد األصوات املسجلة؛ -
 تشكل األغلبية املطلوبة؛عدد األصوات اليت  -
عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح  -

 حسب الرتتيب التصاعدي لعدد األصوات؛
 اسم املرشح املنتخب، إذا ُوجد.  -

سيدون عليها عدد األصوات املعادل 
 جملموع عدد األصوات املستحقة هلذا

العضو. وسيدون عدد األصوات 
املستحقة لألعضاء على كل مغلف.  

مللحق الثالث هبذه املذكرة  ويوضح ا
حساب حقوق تصويت الدول  طريقة

األعضاء. ويرجى من ممثل الدولة  
العضو التثبت من أوراق االقرتاع فور 

والتوقيع على استالمه هلا؛ وإذا  تلقيها 
مل تكن هذه األوراق متناسبة مع عدد 

األصوات املدرج على املغلف، فإن 
ممثل العضو إخطار املسؤولني   على
ود مثل هذا التباين على الفور قبل بوج

 التوقيع. 
سينادي سكرتري الصندوق على  -10

الدول األعضاء يف الصندوق وفقا  
للرتتيب األجبدي ابللغة اإلنكليزية. 

احملافظ، أو الشخص اآلخر  وعلى
الذي ميثل الدولة العضو واملكلف 

ابإلدالء بصوته، أن يتقدم حنو مقدمة  
إحدى اجللسات العامة إىل  قاعة

مقصورات التصويت، وإدراج اسم 
مرشحه املفضل يف احليز املخصص 

ورقة من أوراق االقرتاع  لذلك يف كل
)أنظر النموذج الوارد يف امللحق 

الرابع(. وعلى كل حمافظ يديل بصوت 
اليت ميثلها أن يديل   الدولة العضو

ابلصوت لصاحل شخص واحد فقط 
من النظام  41من املادة  2)البند 

احملافظني، أنظر امللحق  الداخلي جمللس
األول(، ومن مث عليه التقدم إىل  

 صندوق االقرتاع إليداع أوراق اقرتاعه. 
وسيبقى جملس احملافظني يف  -11

جلسة رمسية خالل عملية التصويت، 
ويرجى من الوفود أن تبقى يف القاعة 

اإلدالء أبصواهتا. كما حيبذ أن  قبل
د اإلدالء أبصواهتا. وإذا تبقى أيضا بع

ما اضطرت الوفود إىل مغادرة القاعة،  
يرجى من احملافظني واملندوبني البقاء  

على مقربة حبيث يتسىن هلم العودة إىل 
رئيس  مقاعدهم بسرعة عندما يعلن

املشاركون يف اجللسة الذين مل حيضروا 
اجللسة اليت جيري فيها التصويت غري 

 حاضرين. 
ال تنطبق األحكام السابقة إال إذا مت 

النصاب القانوين املنصوص عليه يف املادة 
)ب(* من االتفاقية يف االجتماع الذي  19

 التصويت.  مت فيه 
عضواً من أعضاء اجمللس  26* يشكل 

 النصاب القانوين. 
… 

 36 املادة

يتم تعيني فارزين لألصوات، ابالقرتاع 
السري، بناء على اقرتاح الرئيس، من الوفود 

احلاضرة، وسيشرعان يف التدقيق يف 
األصوات املدىل هبا. وتُبلغ مجيع األصوات 

 اجمللس. غري الصاحلة املدىل هبا إىل 
 

)ب( ميثل العدد الباقي عدد األصوات املسجلة. وتكون 
 األغلبية املطلوبة أكثر من نصف هذا العدد.

اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة   –الرتتيبات العملية 
 2017، 202للرتبية والعلم والثقافة، الدورة 

سيتم التصويت خالل جلسة خاصة للمجلس يف هناية   •
كل يوم عمل حىت يتم استيفاء الشروط الواردة يف املادة 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 56

 من النظام الداخلي.  55جيري التصويت وفقاً للمادة  •

لن يسمح ابستخدام اهلواتف احملمولة أثناء عملية  •
 التصويت. 

يف بداية اجللسة اخلاصة، سيتم إقامة مقصورتني  •
وسيتم وضع صندوق  Xللتصويت يف وسط الغرفة 

   االقرتاع أمام الرئيس.

اجمللس، يتم اختيار فارزين لألصوات من بني أعضاء  •
 للتدقيق ابألصوات املدىل هبا. 

يتم التصويت وفقاً للرتتيب األجبدي ابللغة الفرنسية  •
   عضواً. 58السم كل عضو من األعضاء البالغ عددهم 

يتقدم كل عضو، عندما يدعوه الرئيس، إىل مقصورة  •
 التصويت ومعه مغلف وورقة اقرتاع توفرمها األمانة.  

الرئيس عن العضو عند دعوة أحد األعضاء، سيعلن  •
 التايل الذي سيصوت ويطلب منه االستعداد.

يف داخل مقصورة التصويت، جيب على العضو أن يشري  •
بوضوح إىل تصويته عن طريق وضع عالمة يف املربع 

 املقابل للمرشح املختار. 

يتم طي ورقة االقرتاع ووضعها داخل املغلف أثناء  •
 تواجده يف مقصورة االقرتاع.

العضو إىل صندوق االقرتاع ويديل بصوته عن يتوجه  •
 طريق وضع املغلف فيه.

عندما يديل مجيع األعضاء أبصواهتم على النحو   •
الواجب، سيدعو الرئيس فارزي األصوات للتدقيق 

 ابألصوات املدىل هبا. 

 يسجل الفارزان نتيجة التصويت ويقدماها إىل الرئيس.  •

تح كل بغية ضمان أقصى درجة من الشفافية، سيتم ف •
 .Xمغلف حتت الكامريا وعرضها على الشاشة يف الغرفة 

، يعلن 55يف حالة استيفاء الشروط الواردة يف املادة  •
 الرئيس النتيجة. 

يف حالة عدم استيفاء الشروط املنصوص عليها يف املادة   •
، يعلن الرئيس عن احلاجة إىل املتابعة يف جولة اثنية  56

 . من التصويت ستتم يف اليوم التايل
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اجمللس استئناف اجللسة قبل إعالن 
 نتيجة التصويت. 

وسيتوىل مهمة عد األصوات يف  -12
الغرض ثالثة  غرفة خمصصة هلذا 

مدققني يعينهم رئيس جملس احملافظني 
قائمة من القوائم الثالث؛ وسيتم  لكل

دعم هؤالء املدققني يف مهمتهم 
مبوظفني من الصندوق، كما يعينهم  

الصندوق حتت إشراف سكرتري  رئيس
الصندوق. وبعد اكتمال عملية عد 
األصوات، يسجل جمموع األصوات 

حصل عليه كل مرشح على  الذي
 حيفة تعداد يوقعها كل مدقق. ص
وإثر دعوة اجمللس إىل االنعقاد،  -13

تسلم صحيفة التعداد املوقعة إىل رئيس  
 اجمللس الذي يقوم إبعالن النتيجة. 

يستمر التصويت اإلضايف يف جلسة خاصة إىل أن يتم  •
 . 56استيفاء شروط املادة 

، يعلن الرئيس يف 56ما أن يتم استيفاء شروط املادة  •
 جلسة عامة، عن نتائج التصويت. 

مث يتم اعتبار هذا الشخص كمرشح اجمللس ملنصب  •
 املدير العام للمنظمة. 

ينقل الرئيس توصية اجمللس التنفيذي يف اجللسة اخلاصة   •
خالل الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام، بشأن البند 

 من جدول أعماله.  12-1

 

  القواعد العامة للمؤمترات واجلمعيات واالجتماعات يف االحتاد االحتاد الدويل لالتصاالت،  1

. ومتشياً مع القرار املتخذ يف GC 42/L.5/Rev.1" نظر جملس احملافظني يف االقرتاح اخلاص بنظام التصويت اآليل يف الصندوق، على النحو الوارد يف الوثيقة  44، الفقرة  2019فرباير/شباط  15-14ما مل يرد خالف ذلك. ملحوظة: كما يتضح من تقرير جملس احملافظني يف الدورة الثانية واألربعني،  الداخل جمللس احملافظني ظامالنالصندوق الدويل للتنمية الزراعية،   2
وما يليها من تقرير مكتب  62ت، أنظر الفقرة سبق النظر يف فرز األصوا ( ذات الصلة، يوافق جملس احملافظني على أن تقيم األمانة جدوى النظام اآليل للتصويت على أساس املبادئ الواردة يف هذه الوثيقة". وقدGC 41/L.9، وتقرير مكتب جملس احملافظني )الوثيقة XLI/202، على النحو الوارد يف القرار 2018فظني يف فرباير/شباط الدورة احلادية واألربعني جمللس احملا

  .(GC 41/L.9)الوثيقة  2017لتنمية الزراعية، ديسمرب/كانون األول تقرير مكتب جملس احملافظني بشأن استعراض املمارسة القائمة للعملية املؤدية إىل تعيني رئيس الصندوق الدويل لجملس احملافظني بشأن استعراض املمارسة 
 ( وعدهلا يف دورته الثانية عشرة بعد الثالث مائة. 1988يونيو/حزيران  –لعمل الدويل واليت اعتمدها اجلهاز الرائسي يف دورته األربعني بعد املائتني )مايو/أاير امللحق الثالث خلالصة القواعد املنطبقة على اجلهاز الرائسي ملكتب امنظمة العمل الدولية،   3

 IMODOCS.( ميكن احلصول عليها عند التسجيل يف 2018ملنظمة البحرية الدولية، النظام الداخلي للمجلس، النصوص األساسية، اجمللد األول )طبعة ا  4
 . 2019، طبعة  النظام الداخلي للمؤمتر العام، والنظام الداخلي للمجلس التنفيذياألمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،  منظمة  5
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