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فيهقا عققد   يتوجقب  الثانية عارة من الالئحة العامة للمنظمة على ثالث حقاالت  املادة من ( أ) 11الفقرة تنص  -2

؛ املقدير العقام  تعيني ( 2)؛ الرئيمل املستقل للمجلملتعيني ( 1) :اقرتاع سر ، حتى عندما يكون هناك مرشح واحد فقط

 :نتسبني، على النحو التالياملعضاء اروارعضاء اإلضافيني قبو  ( 2)و
 

ارعضاء املنتسبة اجلدد وانتخقاا أعضقاء   الدو  رئيمل اللمل واملدير العام وقبو  الدو  ارعضاء و يتم تعيني"

وتتم أيضا االنتخابات ارخرى بطريق االقرتاع السر ، إال يف حالة االنتخقاا   .اللمل بطريق االقرتاع السر 

 ز للقرئيمل أن يعقرض علقى املقؤمتر    الذ  ال يزيد فيه عدد املرشحني على عدد املناصب الااغرة، فعندئقذ جيقو  

 ."أو اللمل إمتام التعيني باملوافقة العامة الصرحية

 

أو  االقرتاع السر  يف تلك احلقاالت القثالث   متطلبتعليق باأن  نصًا صرحيًاالالئحة العامة للمنظمة ال تتضمن - 1

 .التناز  عنه

 

نظرت جلنة خاصقة  قد ف. إىل اخلمسيناتأن يعيدها ممارسة إجراء اقرتاع سر  لااغر غري متنازع لتتبع ميكن - 6

يف مثقل  أم ال إجقراء اققرتاع سقر     كان يتعني طلب فيما إذا ، 1516أناأها اللمل يف عام  ،أساليب االنتخاابمعنية 

 ترغقب كقون هنقاك مناسقبات    تقد "إاّل أنه ، يًادعمومًا ليمل القيام بذلك جموكان رأ  اللجنة اخلاصة أنه . 1هذا الظرف

. إلزاميًااالقرتاع السر  أن يكون جيب حلماية هذا احلق، و ؛2"متتنع عن التصويتأو  ًاسلبيتصّوت دولة عضو أن فيها 

املقدير  ولمجلقمل  ل القرئيمل املسقتقل  اقرتاع سر  النتخاا إجراء بحكمًا يقضي على ذلك، اقرتحت اللجنة اخلاصة  وبناًء

 .ارعضاء املنتسبنيو نيضافيارعضاء اإلقبو  لو العام وأعضاء اللمل

 

إجقراء  ملنظمة منقذ أمقد طويقل هقي     يف ااملمارسة املّتبعة ال زالت أعاله، على أساس نص الالئحة العامة املذكور - 7

، علقى  احلقا   وهق  اقد كان هقذ و. فقط هناك سوى مرشح واحدلو مل يكن و، حتى رئيمل اللملاقرتاع سر  النتخاا 

مققدار الوققت املسقت ر  يف    كقان  ويف أحيان، . 2111و 2117و 2112و 1555و 1551و 1551ارعوام  يف ،سبيل املثا 

أعيقد  مناقاات بني القدو  ارعضقاء، ومقن وققت آلخقر      بع  النتيجة متوقعة، موضوع  تكون إجراء اقرتاع سر ، حني

 .املمارسةهذه ولقاعدة ه اكفاءة هذحبث 

 

بعقد اقرتاع سقر   بع  ضيق عن عّبر بع  الوفود ، 1582يف الدورة الثانية والعارين للمؤمتر املنعقدة يف عام - 8

 ،نياملنقدوب يف ذهقن  وكقان  . االنتخقاا الاقاغرة القيت متق  ب   املناصقب  كعدد هناك العدد نفسه من املرشحني يكون  حني

 .لمجلقمل ل املسقتقل  رئيملالق أققل، انتخقاا    وإىل حقدّ  اإلجراءات ارساسية النتخاا أعضقاء اللقمل،   يف ذلك الوقت،

 عقدم إضقاعة الوققت   ، وبالتقالي  [التصقويت ]ب ية اإلسقراع يف إجقراءات   "ارحكام  ستعرضيلمجلمل أن ينب ي ل هعلى أنواتفق 

                                                           
تاقرين الثقاني   /نقوفم   22-2القدورة التاسقعة للمقؤمتر    ) C 57/36بالوثيققة   1 املرفقق تقرير جلنة اللمل اخلاصة املعنية بأساليب االنتخابقات،    1

1517). 
 .25، الفقرة C 57/36بالوثيقة  1 املرفقتقرير جلنة اللمل اخلاصة املعنية بأساليب االنتخابات،   2
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فيمقا يتعلقق   خصوصًا ملسألة، أن تراجع جلنة الاؤون الدستورية والقانونية اوجوا على ووافق اللمل بدوره  3."الثمني

الققرتاع  اميقزة  بقني   موازنة جلنة الاؤون الدستورية والقانونيةبعد و. وأعضاء اللمل الرئيمل املستقل للمجلملبانتخاا 

الوققت   وبني الضقرر النقاجم عقن إضقاعة     دون أ  قيد أو حرج،ا ارعضاء عن خيارهالدو  أن تعرا  أ  إمكان ،السر 

غقري أنهقا    .ت قيري للنظقام  وليمل من الضرور  إحداث أ  على حنو كاف مصانة أن مصاحل ارعضاء خلصت إىل الثمني، 

( 4أو أعضقاء اللقمل  )الرئيمل املسقتقل للمجلقمل    الصلة بسهولة حلذف اإلشارة إىل  ذاحلكم الحظت أنه ميكن تعديل 

تاقرين الثقاني   /واتفق اللمل يف دورته السادسقة والثمقانني املنعققدة يف نقوفم     . كماختذ قرار سياسي بت يري احلما إذا 

أ  ت قيري يف ذلقك الوققت وأيقد رأ       أنه ليمل من الضرور  إحقداث على مع جلنة الاؤون الدستورية والقانونية  1582

 ،نهايقة اليف و 5.قيام به بسقهولة الفيمكن ، ًامناسبمثل هذا سيكون  يف حا  قرر املؤمتر أن إجراًءأنه الذ  يذهب اللجنة 

 .طبيعة السياسية لالنتخابات املذكورةلاإلجراءات، نظرًا لرأى ارعضاء أنه ال ينب ي ت يري 

 

االجتمقاع املاقرتك   طلقب اللقمل إىل   فقد . مرة أخرى راجعةقيد املكانت املسألة ، 1555و 1557بني عامي - 5

مقرتحات ارمانة باأن إجراءات وأساليب عمقل دورات املقؤمتر، مبقا يف ذلقك     عدد من للجنيت ال نامج واملالية مراجعة 

وققدمت  . واسع لوجهات النظر باأن هذه املسألةاملارتك تباد   الجتماعجرى يف ا، 1558أيلو  /سبتم يف و. التصويت

الاقاغرة املقراد شق لها، أو     عدد املقاعدمع عدد املرشحني ما يتساوى عند ًامتطلباالقرتاع ن يكون أال ينب ي  هأنبتوصية 

مرة أخرى، بعقد ماقاورات   جلنة الاؤون الدستورية والقانونية رأت و. عندما يكون هناك مرشح واحد فقط ملنصب واحد

ققدر مقا   وخصوصقًا ب قرر أواًل علقى الصقعيد السياسقي،    تقليمية، أن هذه املسألة ينب ي أن اإلموعات الغري ر ية مع 

رأ  جلنة الاقؤون الدسقتورية والقانونيقة مواصقلة     من  وكان. واملدير العامالرئيمل املستقل للمجلمل بانتخاا ارمر يتعلق 

ت جلنقة الاقؤون الدسقتورية والقانونيقة يف ذلقك      وأوصق . 6بقاالقرتاع السقر   اإلضقافيني  الدو  ارعضقاء  قبو  اختاذ قرار 

عقدد املرشقحني مقع عقدد املقاعقد       يتسقاوى ما عند لملالجراء اقرتاع سر  النتخابات أعضاء إلالوقت، أنه ال حاجة 

راء والتعديالت القيت اقرتحتهقا   اآل، بعد املائة ةالسادسة عار، يف دورته 1555 حزيران/واللمل يف يونيأّيد و. الااغرة

مقن خقال  الققرار     ،، وافق املؤمتر يف دورته الثالثني1555تارين الثاني /نوفم يف و .جلنة الاؤون الدستورية والقانونية

كلمقا كقان عقدد املرشقحني مسقاويًا لعقدد       صقرحية  انتخاا أعضاء اللمل مبوافقة عامقة  يكون اقرتاح أن على ، 2/55

مل يوافقق  و. 7ينفقرد املعضقاء  ارجراءات التصويت أن تكفل اماية حققو   ينب ي إل هأناملؤمتر على د وأّك. املقاعد الااغرة

 نيإضققافيأعضققاء أو قبققو  أو الققرئيمل املسققتقل للمجلققمل  انتخققاا املققدير العققامعلققى  ت ققيرياتإحققداث املققؤمتر علققى 

 .وأعضاء منتسبني

 

                                                           
 سقلبًا أثنقاء اققرتاع سقر  كقان فيقه مرشقح        كانت هناك حاالت امتنع فيها عدد كبري عن التصقويت أو صقّوت  . C 83/REP، الوثيقة 271الفقرة   3

 .واحد فقط 
، تطّلب انتخاا املؤمتر رعضاء اللمل إجراء اقرتاع سقر  يف حقاالت مل يكقن فيهقا عقدد املرشقحني أكق  مقن عقدد املناصقب           1555حتى عام   4

 .االنتخابية املراد ش لها
 CL 86/REP، الوثيقة 181إىل  172الفقرات   5
 CL 116/5، الوثيقة 16و  12الفقرتان   6
 C 99/REP، الوثيقة 122إىل  121الفقرات   7
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على الرغم من االعتبقارات السياسقية    هعضاء أناربع  وجهة نظر  تكان ،2112عام املؤمتر املنعقدة يف دورة - 11

، 1555و 1558 يأخقرى يف عقام  ، ومقرة  1582و 1582يف عقامي  و 1517و 1511ارعقوام  بني يف الفرتة اليت طرحت 

مبوافققة عامقة بقداًل مقن بقاالقرتاع      الرئيمل املستقل للمجلمل ميكن أن ينتخب الرئيمل املستقل للمجلمل، منصب وطبيعة 

بالتالي تصبح املسقألة مسقألة ققرار سياسقي     و. هناك مرشح واحد فقط هلذا املنصبيكون فيها اليت االت احلالسر ، يف 

ليست هناك يرى اللمل الحقًا أنه والة اليت ترى فيها جلنة الاؤون الدستورية والقانونية ويف احل. من جانب ارعضاء

لمنصقب،  لوجقود مرشقح واحقد فققط     يف حقا   الرئيمل املستقل للمجلقمل  نهاية حاجة إلجراء اقرتاع سر  النتخاا اليف 

 .الوثيقةبهذه  1الوارد يف امللحق ماروع قرار املؤمتر ميكن النظر يف 
 

 انتخاب أعضاء اجمللس- ثالثًا
 

 أعضقاء اللقمل  النتخقاا  إجراءات التصقويت  أنه ميكن تعديل على توافق غري ر ي ه قد أخذ ي ز يبدو أن- 11

، من املادة الثانية عارة من الالئحقة العامقة   12الفقرة املادة الثانية عارة ومن ( ا) 2الفقرة الفرعية يف  ااملنصوص عليه

أكثقر  تنطبق هذه اإلجراءات عندما ينتخب املؤمتر مرشحني لاق ل  و. متكررة اقرتاعاتب ية جتنب أو تقليل احلاجة إىل 

اإلجراءات القيت  بق  أعضقاء اللقمل  النتخقاا  املؤمتر إجراءات تصويت مة ءواكن ممتو. من منصب انتخابي يف آن واحد

اإلجقراءات منصقوص   ومثقل هقذه   . صب انتخابي يف آن واحقد أكثر من منانتخابات لا ل جير  اللمل عندما  هايتبع

 . الئحة العامةمن ال املادة الثانية عارةمن  12الفقرة  عليها يف

 

إجقراءات االنتخقاا   ذكر أن املقؤمتر وضقع   تقديم معلومات أساسية، من حيث الهتمام، جلدير بامن اقد يكون - 12

ويف ذلقك الوققت،   . 1517و 1511عقامي  بقني  يف الفقرتة  من جانب املؤمتر لا ل أكثر من منصب انتخابي يف آن واحقد  

نتخقب املقؤمتر عقدة    يأ  عنقدما  )أنه يف حالة إجراء انتخابقات متعقددة    8أساليب االنتخاابجلنة خاصة معنية أكّدت 

. "بأصقوات  أكثر من نصف عقدد القدو  ارعضقاء القيت تقدلي     " ارغلبية املطلوبةال ميكن أن تكون ، (آن معًامرشحني يف 

يكقون فيهقا   حقاالت  ما قد يفضقي إىل  املرشحني، باملقارنة مع ارعضاء املااركني يف التصويت عدد لك  نظرًا  ذلكوكان 

أكق  مقن    9بأصوات تدلينصف عدد الدو  ارعضاء اليت من على عدد من ارصوات أعلى  نصلوني الذين حيرشحعدد امل

                                                           
؛ (مذكرة املدير العقام )االنتخابات املتعددة يف منظمة ارغذية والزراعة ، 16؛  جلنة الاؤون الدستورية والقانونية، ورقة العمل رقم C57/36الوثيقة  8

 .1518تارين ارو  /أكتوبر 27والقانونية، روما  الدستورية الاؤون للجنة اروىل الدورة ، تقريرCL 29/11الوثيقة 
للمقاعقد  ( وتركيقا  الروسقي  واالحتقاد  وهن اريقا  قق ص، )كان هناك أربعة مرشقحون  .  2112حزيران /يف يونيو املؤمترحدث مثا  على ذلك يف دورة  9

 .صقوتا  121 مقن  لقزوم أغلبيقة   إىل عاقرة  الثانيقة  مقن املقادة  ( ا) 2 الفرعية الفقرة يف عليها املنصوص الصي ة أدى تطبيق. الثالثة اليت يتعني ش لها

غقري أن   (.أصوات 111) وق ص( صوتا 112) وهن اريا( صوتا 121) ومل ينتخب كل من تركيا .منتخبا وأعلن صوتا 122 على الروسي حصل االحتاد

 اقرتاع إلجراء حاجة هناك كانت. 81وبالتالي كان العدد ارك  من نصف ارعضاء الذين أدلوا بأصوات صحيحة  صحيحة، بلدًا أدلت بأصوات 161

 املتمثققل عضققوًا بأصققوات صققحيحة، فكققان العققدد 111أدىل يف هققذا االقققرتاع الثققاني . الثققنني مققن املقاعققد املتققوفرة الثالثققة البلققدان هققذه بققني ثققان

. وانتخبقا  (تاصقو أ 115) على وهن اريا( صوتا 116) على حصلت تركيا. أصوات 112أدى تطبيق الصي ة إىل لزوم أغلبية من . 78بأكثر من النصف 

الالزم املتمثل بأكثر من نصف ارعضقاء القذين أدلقوا     مجيعهم إىل العدد املرشحون أخرى، وصل مرة. تنتخب صوتًا ومل 81 إاّل على ومل حتصل ق ص

 ..بأصوات صحيحة
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املقادة  مقن  ( ا) 2يف الفقرة الفرعية وردت املؤمتر صي ة خاصة اعتمد للجنة اخلاصة واقرتحت اف. عدد املناصب الااغرة

 : تنص على ما يلي الثانية عارة من الالئحة العامة
 

تكقون ارغلبيقة   يف حالة إجراء االنتخاا من جانب املؤمتر لاق ل أكثقر مقن منصقب انتخقابي يف آن واحقد،       "

املطلوبة هي أص ر عدد من جمموع ارصوات الالزمقة النتخقاا مرشقحني ال يزيقد عقددهم علقى عقدد املقاعقد         

 :إال إذا نص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، وحتسب هذه ارغلبية حسب املعادلة التالية ،املطلوا ش لها
 

 عدد ارصوات املدىل بها

 1+  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق = ارغلبية املطلوبة

 1+ عدد املقاعد 
 

 ."(الناجتة عن ذلكمع عدم االعتداد بكسور اررقام )

 

قابقل للفهقم   غقري   ًامرهقق بدا احلفاظ على نظام ما إذا كان من املرغوا باأن باحثات بعد ذلك، جرت بع  امل- 12

مقن املقادة   ( ا) 2الواردة يف الفقرة الفرعية  أن الصي ةهي وصل إليها النتائج اليت ُت وكانت. أم إعادة النظر فيه بسهولة

نظقرًا لضقرورة التوصقل إىل    و. مناسبة إلجقراء انتخابقات املقؤمتر وضقمان نزاهقة النظقام      وضعت عتبة عالية الثانية عارة 

االنتخابقات  من املادة الثانية عارة، تضمنت ( ا) 2املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية  بالصي ةملقدمة اارغلبية املطلوبة 

ختصقيص يقوم    املؤمتراعتاد ولسنوات عديدة، . اقرتاعات متتاليةيف بع  ارحيان عضاء اللمل راملؤمتر اليت جيريها 

عقدد  القيت يكقون فيهقا    يف عدد املناسبات ض افاخنن التااور اإلقليمي، كان هناك بسبب حتّسولكن . كامل لالنتخابات

ويف املاضقي  . حاجقة إلجقراء اققرتاع سقر     فيهقا  كانقت  والقيت  املناصب االنتخابية املراد ش لها عدد  من  رشحني أكملا

2112عققام  حزيققران/يونيققوومققرة أخققرى يف دورة املققؤمتر يف  2115عقققد اقققرتاع سققر  يف عققام القريققب، 
يف دورة و. 10

ارغلبيقة اخلقاص املنصقوص    متطلقب  سبب اقرتاعني بأوروبا عن  انتخاا أعضاء اللمل ، تتطلب2112 حزيران/يونيو

 .للوقتهادرًا جراء واعت  ذلك اإل ،ةعار ةمن املادة الثاني (ا) 2عليه يف الفقرة الفرعية 

 

اإلجراء املنصقوص عليقه   متها بءموا، وةعار ةاملادة الثانيمن  12الفقرة ميكن إجناز إجراء مبسط واضح بتبسيط - 12

 فبققدر  .اللقمل القيت جيريهقا   تعقددة  املالنتخابقات  من الالئحة العامقة للمنظمقة ل   ةعار ةالثاني املادةمن  12الفقرة يف 

ما ال يكون هناك فار  بني االنتخابات يف املؤمتر واالنتخابات يف اللمل، ال يكون هناك أ  م ر لفققرتني مسقتقلتني،   

 عقدد مقن ارصقوات      الذين حيصلون على أكنياملرشحيعلن عن انتخاا ف. و ميكن دمج هاتني الفقرتني يف فقرة واحدة

، شرط أن يكونوا قد حصقلوا علقى ارغلبيقة الالزمقة     ،عدد املناصب االنتخابية املراد ش لهاحبيث يكون عددهم مساويًا ل

 تعقديالت يققرتح  ماقروع ققرار    2 املرفقيتضمن و .أكثر من نصف عدد أعضاء اللمل الذين يدلون بأصوات أ  أصوات

                                                           
 ثالثقة  هنقاك  كانقت  1551، عقام  ويف. الار  اردنقى   أعضاء النتخاا واقرتاع آخر آسيا أعضاء اقرتاع واحد النتخاا هناك كان ،2112 عام يف  10

 روروبقا  واثنقان  أربعقة اقرتاعقات آلسقيا    هناك كانت ،1552 عام ويف. آلسيا وواحد الكارييب البحر ومنطقة الالتينية رمريكا وأربعة روروبا اقرتاعات

وجقرت  . الكقارييب  البحقر  ومنطقة الالتينية رمريكا واثنان اقرتاعان آلسيا هناك كان ،1551 عام ويف .الكارييب البحر ومنطقة الالتينية رمريكا واثنان

  .فرتة الثمانينات طوا  أجريت العادة أن جتر  اقرتاعات ماابهة يف االنتخابات اليت
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واءمقة إجقراءات   ملكون توسق . الالئحقة العامقة للمنظمقة   من  ةعار ةادة الثانياملمن  12و 12و 2و 2الفرعية ات لفقراعلى 

يف االنتخابقات املتعقددة القيت جيريهقا     اللقمل  القيت يتبعهقا   تلك باملؤمتر اليت جيريها تعددة املالنتخابات لالتصويت 

جقراءات  إلفهقم القدو  ارعضقاء    مقة واالنسقجام و  ءاملالميقزة   ،مبا يف ذلك ختفي  مسقتوى ارغلبيقة املطلوبقة    ،اللمل

القيت  بّسقطة  املبديلقة  الحكام ارمن واضحة للمؤمتر اعتماد جمموعة ذلك تيح سيذاته  يف الوقتو. باكل أفضل التصويت

 .11عديدة على مدى سنواتارحكام فعالة هذه كانت وعالوة على ذلك، . سألة حساسةمل هايسهل فهم

 

إىل تلك القيت يطبقهقا    ةستندامل املؤمتراملتعددة اليت جيريها  لالنتخاباتأن اإلجراءات املنقحة من املهم التأكيد - 11

االت احلق متعاقبقة يف بعق    ات إىل اقرتاعق ها لن ت ين عقن احلاجقة   متعاقبة، لكناقرتاعات قلل احلاجة إىل تاللمل س

أدىل بهقا  ارصقوات القيت   علقى  واملتقوفرة  املقاعقد  عقدد  مقارنقة ب عتمادًا على عدد املرشقحني  اف. 12 دودةاحملستثنائية واال

تتعقدى  على أغلبيقة   امجيعن واملرشححيصل فيها ال حالة قد تناأ ، (ارصواتيف  "اتتت"وجود يف خصوصًا )عضاء ار

، كمقا  ةإضقافي  اتكون هناك حاجة إلجراء اقرتاعت، قد اولذ. يدلون بأصوات صحيحة الذيننصف عدد أعضاء اللمل 

النتخابقات  لاإلجراءات احلالية  حسب، بالفعلو.  نامجالنيت املالية وجلحيدث أحيانًا عندما ينتخب اللمل أعضاء 

هم حبيث يكون عقدد املرشحني الذين حصلوا على أك  عدد من ارصوات يعلن انتخاا  ،اللملاليت جيريها تعددة امل

أكثر مقن نصقف   املتمثلقة بق  ارغلبيقة املطلوبقة   حصوهلم علقى  ، شريطة راد ش لهااليت يعدد املناصب االنتخابية مساويًا ل

يسفر االقرتاع ارو  إال عن شق ل بعق  املناصقب االنتخابيقة، جيقر       إذا مل و. يدلون بأصوات صحيحةالذين ارعضاء 

اق ل املناصقب   تنفسقه تكقرارًا إىل أن   اإلجقراء  بع ويّت .املناصب الباقية، لا ل نفسها اروط االقرتاع ارو باقرتاع ثان، 

 .مجيعها االنتخابية

 

يكقون  راد ش لها واليت يبعدد املناصب االنتخابية مقارنة نسبيًا ًا كبريعدد املرشحني يكون فيها حالة تناأ قد - 16

من املرشقحني   ًامنصب انتخابي رن أييسفر االقرتاع عن ش ل أ  وال  مرشحني عدةفتتوزع على صوات ل تاتت هناك 

ملعاجلقة هقذا   . ارعضقاء القذين يقدلون بأصقوات صقحيحة     من نصف عدد املتمثلة بأكثر على ارغلبية املطلوبة مل حيصل 

املرشقح  د سقتبع ي ،حيصل أ  مرشح على ارغلبيقة املطلوبقة يف االققرتاع   إذا مل  هأنينص على حكم قرتح إدراج ُيالوضع، 

أ  مرشح على عدم حصو  تاتت أصوات، ووجود  تيح هذا البند يف حالةيسو. أقل عدد من ارصواتالذ  حصل على 

علقى أققّل عقدد مقن      واحيصقل مل أو املرشقحني القذين   القذ  مل حيصقل    االستبعاد التدرجيي للمرشقح ارغلبية املطلوبة، 

 احلصققو  علققىفيسققتطيعوا حينئققذ مرشققحني آخققرين إىل ارصققوات  "حتويققل" جيققر يف مققوازاة ذلققك، و ،ارصققوات

   .املطلوبةارغلبية 

                                                           
ميكقن إققرار    أنقه  املكتسبة اخل ة إىل استنادًا أوصى قد وكان اللمل. 15/15 بالقرار 1515 لعام دورته يف للمجلمل اعتمد املؤمتر هذه اإلجراءات  11

 .الرأ  وصاد  املؤمتر على هذا "تعقيدا وأقل مبسط" إجراء
 أن 1551و 1552و 1551و 2112و 2112م يبني النظر يف النتائج الفعلية النتخاا املؤمتر رعضاء اللمل يف االنتخابات القيت عققدت يف ارعقوا     12

 .واحد إىل إجراء أكثر من اقرتاع احلاجة كان سينفي صحيحة بأصوات يدلون الذين ارعضاء نصف من الالزمة املتمثلة بأكثر ارغلبية تطبيق



7 CCLM 97/7 

 

 

 اللجنة اختاذها اإلجراءات اليت يقرتح على- رابعًا
 

إىل مراجعققة هققذه الوثيقققة وإبققداء مالحظاتهققا عليهققا حسققب مققدعوة إن جلنققة الاققؤون الدسققتورية والقانونيققة - 17

 .13االقتضاء

 

 2 املرفقق و 1 املرفقق الواردة يف ، ةقرارات املؤمتر املقرتحماروع إىل مراجعة مدعوة اللجنة على وجه اخلصوص - 18

 .املؤمتر ليوافق عليها إىلالحقًا رتسل لإحالتها إىل اللمل للموافقة عليها ومناسب، و هوما من هذه الوثيقة، حسب

  

                                                           
وسيكون  اإللكرتوني التصويت نظام احملتملة يف والتحسينات بالت ريات تتأثر أن ميكن الوثيقة هذه يف الواردة املقرتحات أن على التاديد املهم من  13

اإللكرتونقي   لتصقويت ا فإذا ما نظر يف ت يريات لنظام. اإللكرتوني التصويت نظام خال  سيجر  من السر  كان التصويت ذلك هو احلا  خصوصًا إذا

 ؛2111 عقام  حزيقران /يونيو املقرتحات يف باأن هذه رًااملؤمتر قرا سيتخذ حا ، أ  على. املناسب الوقت فإنها ستعّد  يف املقرتحات، هذه على تؤثر

 .املقرتحات هذه يف النظر إلعادة متسع من الوقت هناك سيكون وعليه،
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 2 املرفق

 

 1122/__القرار 

 

 الالئحة العامة للمنظمةملادة الثانية عشرة من من ا (أ) 21الفقرة تعديل 

 

 املؤمتر،إن 
 

، اسقتمع اللقمل إىل   2112 حزيقران /يف يونيقو أنه أثناء انعقاد دورة اللمل السابعة وارربعني بعد املائقة   يستذكرإذ 

  والتصويت؛، باالنتخابات مجلة أمور، من بني املقرتحات املقدمة من الدو  ارعضاء فيما يتعلق
 

كان مثقار  كون فيها النتيجة متوقعة، ت، حتى يف احلاالت اليت ةسري اتاملست ر  يف إجراء اقرتاعالوقت  أن الحظيوإذ 

، 2112حزيقران  /أن دورة اللمل السابعة وارربعني بعقد املائقة املنعققدة يف يونيقو    بني الدو  ارعضاء، ونقاش اهتمام و

  عادة النظر يف النظام؛إلقدمت مقرتحات 
 

تاقرين ارو   /يف أكتقوبر تها السابعة والتسقعني املنعققدة   دورأوصت يف الدستورية والقانونية الاؤون أن جلنة  الحظيوإذ 

يف دورتقه الثامنقة وارربعقني    الثانية عارة من الالئحة العامة للمنظمة، وأن اللقمل  على املادة بإجراء تعديالت  2112

 التعديل املقرتح؛وافق على  2112 كانون ارو /يف ديسم بعد املائة املنعقدة 
 

 :14تعديل املادة الثانية عارة من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي يقرر
 

 ةعشر ةاملادة الثاني"

 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس
 

)....( 

11 -

. االققرتاع السقر   عن طريق ة اجلدد الدو  ارعضاء وارعضاء املنتسبوُتقبل  ،املدير العامللمل وارئيمل عني ي (أ)

وجترى أيضا االنتخابات ارخرى بطريق االقرتاع السقر ، إال يف حالقة االنتخقاا القذ  ال يزيقد فيقه عقدد        

املرشحني على عدد املناصب الااغرة، فعندئذ جيوز للرئيمل أن يعرض على املؤمتر أو اللمل إمتام التعقيني  

 ."العامة الصرحية باملوافقة
 
 ....(يف اعتمد )

 

                                                           
 .حتتها خط ووضع املائلة احلروف باستخدام اإلضافات وإىل خّط يتوسطه النص بكتابة احملذوفة العبارات إىل ياار  14
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 1 املرفق
 

 1122/__القرار 
 

 ةمن املادة الثانية عشر 22و 21و 4و 2ات فقرلاتعديل 

 من الالئحة العامة للمنظمة
 

 املؤمتر،إن 
 

، اسقتمع اللقمل إىل   2112حزيقران  / أنه أثناء انعقاد دورة اللمل السابعة وارربعني بعد املائة يف يونيقو  إذ يستذكر

  املقدمة من الدو  ارعضاء فيما يتعلق، من بني مجلة أمور، باالنتخابات والتصويت؛املقرتحات 
 

مقن املقادة    12والفققرة   املقادة الثانيقة عاقرة   مقن  ( ا) 2الفقرة أنه بالرغم من اإلجراءات املنصوص عليها يف  الحظيوإذ 

استخدمت مرات عديقدة يف املاضقي،   من الالئحة العامة للمنظمة إلجراء االنتخابات املتعددة بواسطة املؤمتر عار  ةالثاني

 اإلجراءات املتبعة يف انتخابات اللمل؛ارخذ باالعتبار مع  ،ميكن تبسيط هذه اإلجراءات
 

تاقرين ارو   / عني املنعققدة يف أكتقوبر  أن جلنة الاؤون الدستورية والقانونية أوصت يف دورتها السابعة والتس الحظيوإذ 

بإجراء تعديالت على املادة الثانية عارة من الالئحة العامة للمنظمة، بقدر ما يتعلقق ارمقر بقإجراء االنتخابقات      2112

 2112كقانون ارو   / وأن اللمل يف دورته الثامنقة وارربعقني بعقد املائقة املنعققدة يف ديسقم        ،املتعددة بواسطة املؤمتر

 قد وافق على التعديل املقرتح؛
 

 :15تعديل املادة الثانية عارة من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي يقرر
 

 ةعشر ةملادة الثانيا"

 النصاب القانوني وترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس واملؤمتر
 

)....( 

2 -

، تكون ارغلبية الالزمة أكثر من نصقف  انتخابي واحدلا ل منصب الختاذ أ  قرار، أو إلجراء أ  انتخاا  (أ)

 .عدد ارصوات املعطاة، إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة
 
يف حالة إجراء االنتخاا من جانب املؤمتر لاق ل أكثقر مقن منصقب انتخقابي يف آن واحقد، تكقون ارغلبيقة          (ا)

الالزمة النتخقاا مرشقحني ال يزيقد عقددهم علقى عقدد املقاعقد         املطلوبة هي أص ر عدد من جمموع ارصوات

  :املطلوا ش لها إال إذا نص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، وحتسب هذه ارغلبية حسب املعادلة التالية
 

                                                           
 حتتها خط ووضع املائلة احلروف باستخدام اإلضافات وإىل خّط يتوسطه النص بكتابة احملذوفة العبارات إىل ياار  15
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 عدد ارصوات املدىل بها
 

 1+ ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق =ارغلبية املطلوبة 
 
 1+ د عدد املقاع
 

 ‘"(مع عدم االعتداد بكسور اررقام الصحيحة)
 

)....( 

2 -

يف حالة إجراء انتخاا لا ل أكثر من منصقب انتخقابي واحقد يف آن واحقد،     " ارصوات املعطاة"يعين تعبري  (ا)

 .جمموع ارصوات اليت يدلي بها الناخبون جلميع املناصب االنتخابية
 

)....( 

 : لا ل أكثر من منصب انتخابي يف آن واحد، يطبق ما يلي املؤمترجيريه يف أ  انتخاا - 12
 
تتاقكل  و. ويف اللقمل مقن ثلثقي أعضقائه     من غالبيقة القدو  ارعضقاء يف املنظمقة     يف املؤمتر النصاااكل يت (أ)

 .أكثر من نصف عدد أعضاء اللمل من الدو  ارعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحةارغلبية املطلوبة من 
 
يدلي كل ناخب، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد ش له، مع إعطاء  (ا)(أ)

 .أ  ورقة ال تنطبق عليها هذه الاروطوتعت  مل اة  ،كل صوت ملرشح خمتلف
 
 القيت  ارصقوات أكثر عدد مقن   ارغلبية املطلوبةعلى  حيصلونالذين  حيصل نياملرشحيعلن انتخاا  (ج) أ  مرشح (ا)

شق لها  القيت يقراد   عدد املناصب االنتخابيقة  ساو  مبا ي من هذه املادة( ا)قرة فأدلي بها كما هو حمدد يف ال

 .السالفة( أ)شرط أن يكونوا قد حصلوا على ارغلبية الالزمة احملددة يف الفقرة الفرعية 
 
لاق ل املناصقب    ، جيقر  اققرتاع ثقان   فقط مل يسفر االقرتاع ارو  إال عن ش ل بع  املناصب االنتخابية إذا (د -ج)

 .يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تا ل مجيع املناصب االنتخابية. نفسها اروط االقرتاع ارو ب، الباقية
 
 يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تا ل مجيع املناصب االنتخابية (د
 
بسقبب   أو أكثر مقن املناصقب االنتخابيقة    واحد يتسن يف أ  مرحلة من مراحل االنتخاا ش ل منصبإذا مل  (هق)

جيقرى اققرتاع منفصقل بقني هقؤالء املرشقحني       أو أكثر على عدد متساو مقن ارصقوات    اثنني حصو  مرشحني

 .لضرورةويعاد هذا اإلجراء عند ا .السالفة( ج)لتحديد من ينتخب منهم طبقا رحكام الفقرة الفرعية 
 
من املرشحني يف أ  اقرتاع على ارغلبية املطلوبة، يستبعد املرشح الذ  حيصقل علقى أققل     أ  إذا مل حيصل  (و)

 . يف ذلك االقرتاعمن ارصوات عدد 
. 
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مل حيصل أحد املرشحني يف أ  اقرتاع على ارغلبية املطلوبة، وحصل أكثر من مرشح على أققل عقدد مقن     إذا (و)

ارصوات، جيرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشقحني، ويسقتبعد مقن حيصقل مقنهم علقى العقدد ارققل مقن          

 .ارصوات
 
رتاع املنفصقل املنصقوص عليقه يف    إذا حصل أكثر من مرشح مرة أخرى على أقل عدد من ارصقققققوات يف االقق   (ز)

بالنسبة هلؤالء املرشحني حتقى يقتم اسقتبعاد     مثل هذا اإلجراء عند الضرورةيعاد ؛ السابقة (و)الفقرة الفرعية 

واحد منهم، فإذا حصل نفمل املرشحني مجيعًا على أقل عدد من ارصوات يف اقرتاعقني متتقاليني منفصقلني،    

 .يستبعد واحد منهم بطريق القرعة
 
إذا حدث يف أ  مرحلة من مراحل االنتخاا فيما عدا االقرتاح املنفصل أن حصقل مجيقع املرشقحني البقاقني      (ح)

على نفمل عدد ارصوات، فعلى رئيمل املؤمتر أو اللمل أن يعلن ر يا أنه إذا أسفر االقرتاعان التاليان عقن  

وإذا ما . ها ثم جيرى اقرتاعني آخرينتوزيع ارصوات بالتساو  مرة أخرى، فسوف يوقف االقرتاع ملدة حيدد

أسفر االقرتاع النهائي عقب إتباع هذا اإلجراء عن توزيع ارصوات بالتساو  مرة أخرىق حيدد املرشقح الفقائز   

 .بطريق القرعة
 

 يف أ  انتخاا جيريه اللمل لا ل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن واحد يطبق ما يلي- 12
 
وتتكون ارغلبية من أكثقر مقن نصقف عقدد أعضقاء اللقمل القذين        . يتكون النصاا من ثلثي أعضاء اللمل (أ)

 .يدلون بأصوات صحيحة
 
يدلي كل ناخب، ما مل ميتنع عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شق له مقع إعطقاء كقل      (ا)

 روط تعت  مل اةصوت ملرشح خمتلف، وأ  ورقة اقرتاع ال تنطبق عليها هذه الا
 
املرشحون الذين حيصلون على أكثر عدد من ارصوات يعلقن انتخقاا عقدد مقنهم مبقا يعقاد  عقدد املناصقب          (ج)

( أ)االنتخابية املراد ش لها بارط أن يكونقوا ققد حصقلوا علقى ارغلبيقة الالزمقة احملقددة يف الفققرة الفرعيقة          

 .السالفة
 
مل يسفر االقرتاع ارو  إال عن ش ل بع  املناصب االنتخابيقة فققط، جيقرى اققرتاع ثقان، بقنفمل شقروط         إذا (د)

ويستمر إتباع هذا اإلجراء حتى يتم ش ل مجيقع املناصقب   . االقرتاع ارو ، لا ل املناصب االنتخابية الباقية

 .االنتخابية

أكثقر مقن املناصقب االنتخابيقة بسقبب       إذا مل يتسن، يف أ  مرحلة من مراحل االنتخقاا، شق ل منصقب أو   

حصو  مرشحني أو أكثر على عدد متساو من ارصوات، فيجرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشقحني لتحديقد   

 .ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.السالفة( ج)من ينتخب منهم طبقا رحكام الفقرة الفرعية 
 
 املعّدلقة واحملذوفقة   ةراجقع الداخليقة لنصقوص املقادة الثانيقة عاقر      يعاد ترقيم الفقرات ارخرى والفققرات الفرعيقة وامل  )

 (وفقًا لذلك
 
 ...(يف اعتمد )


