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 ن للمؤمترو الثانية واألربع الدورة

 سري لتعيني الرئيس املستقل للمجلسالقرتاع التصويت ابال

 ختلطواملألعضاء احبضور يارات التصويت اخلاصة خبرتتيبات ال

 2021 أاير/مايو 17 -مذكرة إعالمية 

 
 .درجة األوىلللمنظمة ابلالنصوص األساسية مبوجب  الرئيس املستقل للمجلسد العملية اخلاصة بتعيني حتد   -1

 :، مبا يلي(CL 166/REP من الوثيقة 30و 29الفقراتن ) وقد قام اجمللس، يف دورته السادسة والستني بعد املائة -2

 من النصوووووووووووووووص األسوووووووووووووواسووووووووووووووية، وم  مرا اة ا الة ا سووووووووووووووت نائية النا ة 12اجمللس ابملادة  وإذ ذك ر. 29الفقرة "
 اخليوووواراق املقإلجووووة اجراواق التصووووووووووووووويووووء ال ووووديلووووة امل ينووووة يف املرف  ابو اسووووووووووووووتعر ، 19-كوفيوووود   ن جووووائ ووووة
 CL 166/13 Information Note 1، والواردة ابلتفصوووووووووووووويوووووول يف موووووو كر  املعلوموووووواقCL 166/13ابلوثيقووووووة 

 لى ضووورورة ضووومان السوووري ة التامة لققإلاس وا   السوووياد   مي   وأك د، CL 166/13 Information Note 2و
أبن ينظر املؤمتر، من أجل التنفي  يف دورته  وأوصوووووىيف التصوووووويء وفق ا أل  تياراق وتر  يتا إقرار ا، األ ضووووواو 

 ال انية واألربعني و لى أسوووووووووووووواد اسووووووووووووووت نائي من دون أن ييون ذلر مب ابة سووووووووووووووابقة، وكإلتيب ينف  ملرة واجدة، 
ي لأل ضووواو من تقال ا قإلاس السووور ، )التصوووويء يوووابصوووي ا اب ضوووور الفعل 1يف إميانية املوافقة إما  لى اخليار 
 )التصووووووووووووووويوووء 2اخليوووار  أو (CL 166/13يف املرف  ابو ابلوثيقوووة  34إىل  24حبسووووووووووووووووب موووا يرد يف الفقراق من 

 يف املرف  ابو  42إىل  35 رب اانإلنووووووء من تقال برريووووووة تووووووارجيووووووة، حبسوووووووووووووووووووب مووووووا يرد يف الفقراق من 
 يف م كرة املعلوماق  49إىل  40(، أو مزيج من اخليارين )حبسووووووووووووووب ما يرد يف الفقراق من CL 166/13ابلوثيقة 

CL 166/13 Information Note 1 اب ستناد، يف  لة أمور، إىل التقدم احملرز يف األ ماال الت ضريية بشأن ،)
  .نية واألربعني للمؤمتراخلياراق ال قثة من الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس إىل الدورة ال ا

اجمللس إىل األمانة أن تواصوول حتضوورياشا بشووأن اخليار ال   يتف  م  النصوووص  تلبد، ويف   ا الصوود  . 30الفقرة 
اجمللس إىل األمانة أن تواصوووول ب ال جاود ا  تلب. و قوة  لى ذلر، 12األسوووواسووووية،  لى الن و امل ني يف املادة 

 ي  األ ضوووواو  لى املشوووواركة بنشووووال يف األ ماال الت ضووووريية  ويووووج  حبيث تضوووومن قابلية ت  ي   ي  اخلياراق، 
لضوووومان قابلية ت  ي   ي  اخلياراق امل كورة أ قل، ابلتمايووووي م  النصوووووص األسوووواسووووية، ليي يتاب  املؤمتر القرار 

 بشأهنا.
ت  ي  مدى قابلية ضووووومان اهلادفة إىل جاود ا ب ال  لى اجمللس، الصوووووادر  ن قرار الا م  يوووووي  امت ،األمانةواظب تو  -3

. ا بشووووووووأهنا،  لى أن يتاب  املؤمتر قرار  ال انية واألربعني للمؤمتر الدورةتقال لتصووووووووويء اتر  و املتاجة  ي  اخلياراق 
ابلنسوووو ة إىل األصووووواق أثناو املؤمتر  د    ل امل كرة اا قمية ترتي اق التصووووويء و ملية ل   د محيد  ت ع ا ل لر، و 
القيود املفروضووة  لى  ملية التصووويء و ملية األت  يف ا سوو ان يف روما، م   الفعلي حبضووور األ ضوواوتصووويء ال

 .19-تفشي جائ ة كوفيد جراوظل  الظروف السائدة األصواق يف  د  



ابتلط املتصويء الا بشأن األصواق يف جاال اخت  املؤمتر قرار   د  التصويء و  ملييت كيفية دمج   املل   يتناوالكما  -4
ا يعر  و ة. برامج جاسووووبية تارجيابسوووتابدام ليإلوين والتصوووويء ااحبضوووور األ ضووواو   اليت سووويتا  ا ال ريقةأيضووو 

 ا.يف روم التصويء ال   سيجر ائج يف نيويورك م  نتحبضور األ ضاو  ال   سيجر  دمج نتائج التصويء

 ملية  تناوالالقيام،  لى وجه الت ديد، ب دف اا قمية تعميا املزيد من امل كراق تا يأنه سووووووووووووووا دير ابل كر و  -5
توجياية اجراو تصوووويء ا ت ول تعم  كما سووو.  ملنظمة يف نيويوركايف ميتب اتصووواال حبضوووور األ ضووواو التصوووويء 

األ ضوووواو د ا من بيت ت  هلا األمانة ارية الا اود ا وذلر يف إتار ، تارجيةبرامج جاسوووووبية سووووتابدام ين ابو ليإل إ
 اجتما اق أترى بشأهنا. قد املزم  تفا ليان، ومن اجتما ان  جىت اآلنخبصوصاا  قد س   وأن  واليت

، يوم اخلميس انتاباب الرئيس املستقل للمجلس ال انية واألربعني، تهلجدوال الزمين لدور لؤمتر املبتأكيد  ر ن ا ،سيتاو  -6
  .2021 و/جزيرانيوني 17 املواف 



 امللحق

 يف الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمةختلط واملحبضور األعضاء ترتيبات التصويت  -امللحق 

 
 ،املسوتقل للمجلس عملية تعيني الرئيسب املتعلقة ا وانبقدمي إيضواجاق بشوأن تائفة من إىل تل   سوعى   ا املي -1

 .ا نتاباب ملية النصوص األساسية للمنظمة وا وانب العملية أثناو اليت تنص  لياا ااجراواق من جيث 

ا قإلاس السور   ري  تعيني الرئيس املسوتقل للمجلس رر  بفإن للمنظمة،  ةالعامما تنص  ليه القئ ة حنو و لى  -2
، ع اةنتابب الرئيس املسووتقل للمجلس أببل ية األصووواق املإىل ذلر، ي   واباضووافة. (12من املادة  )أ( 10الفقرة )
 األصووواقا متناس  ن التصووويء أو دتل فياا " األصووواق اارابية والسوول ية، و  يع اةاألصووواق امل"   ارة عينتو 

 .(12من املادة  )أ( 4)الفقرة  امللغاة

 :تنص  لى ما يلي ي للمجلس؛ و نتاباب الرئيس املستقل ا 12من املادة  11الفقرة  وتنظا -3

يف أ  انتاباب لشغل منصب انتابايب واجد،  دا منصب املدير العام، إذا أتف  مريح يف ا صوال  لى أبل ية "
األصوووووووووووواق املع اة يف أوال اقإلاس،  ر  اقإلا اق متتالية يف املو د أو املوا يد اليت حيدد ا املؤمتر أو اجمللس إىل أن 

 كل  ملية   دد من األصواق يف األبل ية امل لوبة يريط است عاد املريح ال   جصل  لى أقل  حيصل مريح  لى 
 ."فيه أك ر من مري ني اثننييون يواجد نتاباب لشغل منصب انتابايب يف جاال ا  اقإلاس

أبل ية أك ر من نصووووص األصووووواق ا صوووووال  لى   دميف جاال  لى أنه تنص  12ادة ملفإن ا، سووووادو لى   ا األ -4
 املريح ال   جصل  لى أقل  ويست عد ، نيياثنني من املري ني املت قبني  ا قإلاس األوال، رر  اقإلاس اثن   يف ع اةامل

 .اثن   اقإلاس  من املشاركة يف  دد من األصواق يف ا قإلاس األوال 

 جائحة  جراءيف ظلّ الظروف السةةةةةةةةةائدة يف روما حبضةةةةةةةةةور األعضةةةةةةةةةاء اصةةةةةةةةةة للتصةةةةةةةةةويت اخلرتتيبات ال

 19-كوفيد

ا  لى  -5 ة ال انيالدورة  تقالال ين هلا ج  التصووووووووويء  نيندوباملضوووووووومان صوووووووو ة وسووووووووقمة موظفي املنظمة و جرصوووووووو 
ا قإلاس ابلنسووووووو ة إىل اختاذ  دد من الإلتي اق اخلاصوووووووة ، يتوق  لمنظمة يف روماالرئيسوووووووي لقر امليف  للمؤمترواألربعني 

 حبضور األ ضاو.

ا رمو اق من مخسوووة  شووورإىل ال ين هلا ج  التصوووويء  ندوبنيامليتا تقسووويا وسووو -6 دشا فإلاق زمنية ميف  ،يوووابصووو 
د  د  وسووووت. "Viale Aventino"لى جانب  لمنظمة الرئيسووووي لمقر للال او الرئيسووووي إىل شوووور دقائ ، للدتوال  
 لم ا ال ين هلا ج  التصوووووووويء ندوبون املالوفود و وسوووووووت ال سوووووووب الإلتيب األضد  لأل ضووووووواو، حبزمنية الفإلاق ال

 .ب لر

سووووووووووي لب من اخت شا املنظمة. و ا للتدابري الصوووووووووو ية السووووووووووائدة اليت ق  ت لمنظمة الرئيسووووووووووي لقر املالدتوال إىل ويتا  -7
  من  وية الت ق  ر  وبعد ذلر، ر. اليدينعقيا إجراو ف ص لدرجة ا رارة وتاملندوبني ال ين هلا ج  التصوووووووويء 



إجراواق  قب  ،يتا توجيه املندوبو . ألمانةيف جوزة اتوجد اليت التفويض أورا  معلوماق يف ضوووووووووووووووو املندوبني 
 .ال او الرئيسيمركز الشيخ زايد يف من يمني جاة ال لى  ةالواقع دائرة مقصورة ا قإلاسالدتوال   ل، إىل 

 ي  ورب  لى  .19-ضائ ة كوفيد جراو السوووووووووووووائدةالظروف م  مرا اة  مقصوووووووووووووورة ا قإلاسدائرة حتضوووووووووووووري يتا و  -8
تابضوو  تلص الشووايوواق وسوو جاسوو ا األصووواقوسوويجلس ارتداو اليمامة.  األيوواباص املوجودين يف م ا املنظمة

 .املندوبني ال ين هلا ج  التصويءمن بعد مغادرة كل مندوب للتعقيا  ا قإلاسمقصوراق 

 قنتاباابا صوته يف ااد و بلغر  ومناوب له ج  التصويء د ى كل دولة  ضو إىل حتديد مندوب واجد وست   -9
ليي إ   لن يدتل م ا املنظمة، بري أنه د ال ديل كابيار اجتياتي، سووووووي د  . و املسووووووتقل للمجلسملنصووووووب الرئيس 

أل ضوووواو  تصوووواال اباألمانة ابقوم وسووووتمن األ ضوووواو. أ  من ق ل ني التصووووويء املع  ال   له ج  ندوب امل حمل   حيل  
 .اخلاصة  ا تفاصيل اهلاتص احملمواليشمل ا صوال  لى املندوبني، مبا ؤ و لت ديد  

 او الرئيسوووي غادرة المبانتااو إجراواق التصوووويء،  ند  ،التفضووول التصوووويءال ين هلا ج   ندوبنياملسوووي لب من و  -10
 . لى الفوراملقر الرئيسي للمنظمة ، ومغادرة "Terme di Caracalla"جانب من 

 Zoomمناا منصووة ، يووىت  بوسووائل التصووويء ال ين هلا ج   ندوبنيابملا تصوواال تا ، سوويويف جاال إجراو اقإلاس اثن   -11
 قدو ة. احملمول، ورسوووووووووووووالة إىل  واتفاا ملؤمتراخلاص اب تص احملموالاهلااملؤمتر، وإت ار من تقال ت  ي   اقجتما  

وإن اهلوودف من  بعوود ا قإلاس األوال؛ ةعمليوومن النوواجيووة اليف أقرب وقووء نين  اقإلاس اثن  جرق العووادة  لى  قوود 
املندوبني ال ين هلا اقإلاس جديدة وضمان إت ار أورا  ت ضري  و السماح ب ن  قإلاس اثإجراو اق ل   لوبالوقء امل

. ملندوبني ال ين هلا ج  التصووووووويءاخلاصووووووة ابن املاا إبقغ األمانة بتفاصوووووويل اهلاتص احملموال . ومج  التصووووووويء
 .أل ضاواب تصاال اباألمانة قوم ستحتقيق ا هل ا الغر   لى وجه اخلصوص، و 

 التصويت اتإجراء

الفإلة الزمنية ترتيب دتوهلا وضووومن  سوووبحب دائرة مقصوووورة ا قإلاسإىل التصوووويء ن ال ين هلا ج  و املندوبيتوجه سووو -12
 املابصصة هلا.

 م ايووووووووووووورة   تيون هلا مصووووووووووووول ة  نن املندوبنيألصوووووووووووووواق من بني ا جاسوووووووووووووياثنني من تعيني الرئيس وسووووووووووووويتوىل  -13

 فصوووول والورا  ا قإلاس، و د  أ ا قإلاس ،يف اايووووراف  لى إجراواقألصووووواق ا جاسوووويدور يمن وي .ا نتابابيف 

 اق قإلا ألصواق ا جاسيوروز تعيني نفس . نتيجة كل اقإلاسورقة ا قإلاس يف جالة الشر وا تماد  صقجية يف
 (.12من املادة  3إىل  1من  )ج( 10متتالية )الفقرة أو انتاباابق 

 اجاسوووو   ييون  ندما نظمة، اليت تت عاا املألصووووواق مسووووتور يف املمارسووووة ا جاسووووييعترب املعيار القانوين لتعيني و  -14
  الرئيس  لى تعيني ويشوووج  . ا نتاباب ملية إليه املريووو ون يف ي   ينتم الااقليا من وفود من نفس ألصوووواق ا

 ماق. و تزويد ا مبا يلزم من معلب لموظص املابتص اب نتابابلللسماح املؤمتر افتتاح أ ماال ق ل ألصواق ا جاسي

 ابلتأكد  يقومان أو   التصووووووووويء،  ملية ق ل بدو وخمرجه. و  ا قإلاسميان  ند مدتل ألصووووووووواق ا اجاسوووووووو رلس و  -15

يف   ا تفتيش ميان ا قإلاس  األصووووواق واملراق نياسووووي  وإبقفاله بعد ذلر. وروز صووووندو  ا قإلاس فارغ من أن 
 يان ا قإلاس.مقا د تشرف  لى م لى أن يشغل املراق ون مقا د ا، لسون يف وبعد ذلر، ر .الوقء



ل سووووووووليا أ  أجازة تسووووووووجيتا قإلاس، يان ق ل الدتوال إىل م ،ال ين هلا ج  التصووووووووويء نياملندوب من ي لبوسوووووووو -16
ت عر ف  لى أهنا أ  جااز ميين اسووووتابدامه لتسووووجيل الصووووور، مبا يف ذلر  لى سوووو يل ال كر   ا صوووور،  إليإلونية
وضووو  أ  جااز يسوووو  بري املسوووموح  ا يف ميان ا قإلاس. ،أو اهلواتص احملمولة أو السوووا اق ال كية التصوووويرآ ق 

سوووويظل   ا الظرف املابتوم يف  ادة و . ا ااز صوووواجب العضوووووتدال  لى  حيمل إيووووارةخمتوم، ظرف تسووووجيل يف 
 .دائرة مقصورة ا قإلاس ند خمرج إىل صاج ه اهلاتص احملموال  عيديجارد 

ج    من الت ق  ألصوووووووووواق، مبسوووووووووا دة موظفي الد ا، ا جاسووووووووويأجد توىل املدتل، ياملوجودة  ند  اولة الو ند  -17
كشوووص املراق ة توضووو   لى  . و اقإلاس ورقةملؤمتر، وإصووودار يف ا هتسوووجيل  من الت ق  التصوووويء من تقال  يفمندوب 

أي  له ج  التصووووووووووويء أ  مندوب وإن . العضوووووووووووأمام الدولة  قمة   جوزة جاسووووووووووب األصووووووووووواقيفيوجد    ال
د للتصويء و أ ضاو الوف ضو من وميين اتتيار كل . التصويء نيابة  ن العضو له الخمو   هيفإل  أنس للتصويء
 ود.لتقدير الوف  ا ا تتيار خيض  و  وفد؛نيابة  ن ال

املري  ني ال قثة. أجد املابصص مقابل " يف املرب  xاملندوب بعد ذلر إىل مقصورة ا قإلاس ويض   قمة " ويتوجه -18
ذلر  ، فإنا قإلاس مقابل أ  من املريوووووووو  ني ال قثة ة لى ورق قمة وضوووووووو   يف جاال  دم هو در اايووووووووارة إىل أن  

 ص ابلنسووووووووووو ة إىل "ا متناس خمصووووووووووو   منفصووووووووووول مرب  ن التصوووووووووووويء. ولن ييون  لى ورقة ا قإلاس  اامتنا   سووووووووووويعترب 

  ن التصويء". وستيون األققم متاجة.

وإذا أتل  أ  مندوب بصووقجية ورقة ا قإلاس املع اة له، روز له ق ل مغادرة دائرة مقصووورة ا قإلاس أن ي لب ورقة  -19
ص املابتص اب نتاباب مقابل تسوووووووووووليمه ورقة ا قإلاس امللغاة، وت قى ورقة اقإلاس بيضووووووووووواو جديدة يسووووووووووول ماا له املوظ

 القئ ة العامة للمنظمة. نم 12 )و( من املادة 10الفقرة ا قإلاس امللغاة يف جوزة املوظص املابتص اب نتاباب. 

يوجد صندو  ا قإلاس ، يتوجه املندوب إىل ال اولة املوجودة  ند نق ة اخلروج جيث ا قإلاسو ند مغادرة مقصورة  -20
وجيث رلس ا اسب ال اين لألصواق. ويقوم املندوب إبيداس ورقة اقإلا ه يف صندو  ا قإلاس أمام ا اسب ال اين 
لألصووووواق. ويسووووج ل ا اسووووب ال اين لألصووووواق  لى كشووووص املراق ة ال   يوجد يف جوزته أن  مندوب العضووووو قد 

 أودس ورقة ا قإلاس يف صندو  ا قإلاس.

 "، يسوووووووووتعيد املندوب ال   له ج  التصوووووووووويء Terme di Caracallaق ل مغادرة ال او الرئيسوووووووووي من جانب "و  -21

 أ  جااز تسجيل إليإلوين كان قد سل مه. 

وبعد أن ينتاي  ي  املندوبني الل ين هلا ج  التصووووووووويء من ااد و أبصووووووووواشا، يغادر جاسوووووووو ا األصووووووووواق دائرة  -22
 قا ة املابصووووووووصووووووووة لعد  األصووووووووواق، واملتواجدة يف قا ة العرا ، يف ال اب  ال اين مقصووووووووورة ا قإلاس ويتوجاان إىل ال

من القئ ة العامة للمنظمة،   روز إ   للمريوووووووووو ني أو املراق ني  12ز( من املادة ) 10. ووفق ا للفقرة Aمن امل ا 
 املعي نني من ق لاا جضور  ملية  د  األصواق، ولين   روز أل   مناا ا يإلاك فياا.

ويقوم املوظص املابتص اب نتاباب وموظفو الد ا مبرافقة جاسوووووووووووَي األصوووووووووووواق واملراق ني إىل قا ة العرا  ويرافقاا  -23
 ا راد النظاميني. وحيمل جارد صندو  ا قإلاس.ك لر أجد 



نان . وسوووووويتا تركيب آليت تصوووووووير ت ي  Zoomوسووووووييون مبقدور املندوبني كافة  متابعة  ملية التصووووووويء  رب منصووووووة  -24
 وصوووووال املندوبني ال ين هلا ج  التصووووويء إىل دائرة مقصووووورة ا قإلاس ومغادرشا هلا. ولن توضوووو  أ  آ ق تصوووووير 

 ذاشا.ا قإلاس ة ا قإلاس ولن يتا تسجيل ما رر  يف مقصوراق يف دائرة مقصور 

 عملية عّد األصوات يف قاعة العراق

ينتقل جاسووووووو ا األصوووووووواق وموظفو الد ا إىل قا ة العرا  جن  ا إىل جنب م  املريووووووو ني أو املراق ني. وي قفل ال اب  -25
 ويقص جارد تارج القا ة جىت انتااو  ملية العد .

من  ي  ا اضوووووووووووووورين يف القا ة إيداس اهلواتص واألجازة املوظص املابتص اب نتاباب ة، ي لب  ند دتوال القا و  -26
املوظص املابتص الوو كيووة واألجازة اللوجيووة وأ  أجازة إليإلونيووة أترى  نوود موودتوول القووا ووة. وبعوود ذلوور، ي وودأ 

. وي ك ر يف  ملية العد   ا يوووووووووووإلاكبت كري املريووووووووووو ني أو املراق ني أبنه مييناا ا ضوووووووووووور ولين من بري اب نتاباب 
املادة مبوجب  نه ملزم بشيل صريحأيض ا أ  يابص جاضر يف قا ة  د  األصواق أباملوظص املابتص اب نتاباب 

  1. فاظ  لى السرية التامةاب من القئ ة العامة 12
ن  ن  د  مسووؤو  اهنمأب واج اشما،بشووأن  ااألصووواق، يف إجاتته هلم جاسووياملوظص املابتص اب نتاباب وي ك ر  -27

ما تماد أورا  ا قإلاس و  ن  ن مسوووووؤو  انتيجة ا قإلاس. واباضوووووافة إىل ذلر، رر  ت كري جاسوووووَي األصوووووواق أبهن 
 2من القئ ة العامة. 12ج( من املادة ) 4ا قإلاس وفق ا للمعايري اليت تنص  لياا الفقرة  أورا قجية الفصل يف ص

را  ا قإلاس لتقدير جاسووي األصووواق. بري أن ه روز للموظص املابتص اب نتاباب وتإلك تريقة إجراو  ملية  د  أو  -28
أن يقد م اقإلاجاق  ملي ة لتيسووري العملية. فقد يقإلح م ق  أن يقوم جاسوو ا األصووواق إبفراغ صووندو  ا قإلاس، وفتح 

ح؛ ورمو ة  ا ق ا مت ناس  ن التصووووووويء، ورمو ة أورا  ا قإلاس، وتوزيعاا إىل رمو اق )رمو ة ليل مريوووووو 
 لألصواق امللغاة(، وجساب كل رمو ة من أورا  ا قإلاس  لى جدة.

 وسي  لب من جاسَي األصواق  ر  كل ورقة من أورا  ا قإلاس  لى املراق ني. -29

ق و ند ا نتااو من  ملية العد ، يقوم جاس ا األصواق ابابقغ  ن العدد املض ول لألصواق امللغاة و دد جا  -30
ا متناس  ن التصووويء، و دد األصووواق اليت جاز  لياا كل من املريوو ني تقال  ملية ا قإلاس. وي دتل املوظص 
ب األبل ية امل لوبة  لى أسوووووواد  دد "األصووووووواق  املابتص اب نتاباب األرقام الواردة يف صوووووو ائص النتائج وحيسوووووو 

د د األبل ية امل لوبة اب سووتعانة املع اة"، أ   ي  األصووواق، ابسووت ناو ا متناس  ن التصووويء وا ألورا  امللغاة. وحت 
ضدوال األبل ية. ويقوم موظفو الد ا ابلت ق  من  ي  جسووووواابق املوظص املابتص اب نتاباب. وت     نسوووووابتان 

                                                           
 لى التصويء يراف من القئ ة العامة: "  روز أل ضاو الوفود، و  أل ضاو أمانة املؤمتر أو اجمللس املسؤولني  ن اا 12)ح( من املادة 10الفقرة   1

 اب قإلاس السر  أن ي وجوا ألى يابص بري مسؤوال أب  معلوماق من يأهنا أن ختل أو يشر يف أهنا ختل بسرية ا قإلاس".
 :من القئ ة العامة للمنظمة 12دة )ج( من املا 4 لفقرةا  2

أو حتمل اسا مريح منفرد أو بلد أو ميان مل  ر أ  ورقة اقإلاس حتمل أصواات  لعدد من املري ني يزيد  ن  دد الشوابر امل لوب يغلاا،  -1
 تسميتاا ابلشيل الص يح ت عترب ملغاة.

   يوجد -2
   روز أن حتمل ورقة ا قإلاس أ  إيارة أو  قمة بري تلر اليت تت ل اا أبرا  التصويء؛ -3
 ر يف نية الناتب.( السابقة، ت عترب ورقة ا قإلاس ص ي ة  ندما   ييون  ناك ي3( و)2( و)1ت قا  لل نود ) -4



اثنتان من صوووووو يفة النتائج يف القا ة، ويوق    لياما جاسوووووو ا األصووووووواق واملوظص املابتص اب نتاباب. وإن توقي  
 صواق   ارة  ن ا تمادمها للنتيجة.جاسي األ

تا بشووووريط  صوووو . ويقوم جاسوووو ا  -31 وبعد ا نتااو من  ملية  د  األصووووواق، توضوووو   ي  أورا  ا قإلاس يف ظرف خي 
األصووواق ابلتوقي  بشوويل مائل  لى الشووريط القصوو  وإبرفا  الظرف بنسووابة من صوو يفة النتائج. وحيتف  املدير 

 12)ل( من املادة  10أيووووار من اتريخ ا قإلاس  لى الن و املنصوووووص  ليه يف الفقرة  العام   ا الظرف ملدة ثقثة
 القئ ة العامة للمنظمة.

 وق ووول مغوووادرة القوووا وووة، يووو ك ر املوظص املابتص اب نتابووواب  ي  األيووووووووووووووابووواص ا ووواضوووووووووووووورين أبنوووه   روز هلا،  -32

أًي  كانء الظروف، أن ي وجوا أل  يووووابص أب  معلوماق متعلقة بنتائج التصووووويء ق ل أن ي ل   الرئيس املؤمتر  ا 
 من القئ ة العامة(. 12ح( من املادة ) 10)املادة 

ازة االيإلونية إىل أصووووووووووووو ا ا. وسووووووووووووويقوم املوظص املابتص اب نتاباب إببقغ النتيجة العامة إىل وت عاد  ي  األج -33
 .Zoomرئيس املؤمتر ليعلن بدورل  ناا إىل املؤمتر تقال ا جتماس  رب منصة 

 التصويت املختلط اإللكرتوين وحبضور األعضاء؛ عّد األصوات ودمج النتائج

 خمتلط، يشوووورف جاسوووو ا األصووووواق تقال  ملية التصووووويء حبضووووور األ ضوووواو يف جاال اختاذ قرار إبجراو تصووووويء  -34

  لى التصويء االيإلوين أيض ا ابستابدام برامج جاسوبية تارجية.

، رر  التصووووويء حبضووووور األ ضوووواو  -35  وسوووويجر  تسوووولسوووول  ملي يت التصووووويء و د  األصووووواق  لى الن و التات: أو   

 لى الن و امل ني أ قل. وبعد انتقاال صوووووووووونادي  ا قإلاس وجاسووووووووووي  يف املقر الرئيسووووووووووي للمنظمةيف ال او الرئيسووووووووووي 
األصوووووووواق واملراق ني واملوظص املابتص اب نتاباب إىل قا ة العرا ، يتا فتح  ملية التصوووووووويء االيإلوين حبضوووووووور 

 األ ضاو ملدة مخس  شرة دقيقة.

االيإلوين ورصوودل. وسووتعر  يووايووة وسووتتا شي ة قا ة العرا  و ايز ا أبجازة جواسوويب اجراو  ملية التصووويء  -36
جااز التصووووويء  لى يووووايووووة ك رية يف قا ة العرا  لضوووومان إميانية متابعة جاسووووي األصووووواق واملراق ني واملوظص 

 املابتص اب نتاباب   ل العملية.

 وفور إبق   ملية التصوووووووووووويء االيإلوين، حيد د جاسووووووووووو ا األصوووووووووووواق نتيجة التصوووووووووووويء االيإلوين. وبعد حتديد  -37

لنتيجة، يشووورس جاسووو ا األصوووواق يف  د  األصوووواق املع اة يف  ملية التصوووويء حبضوووور األ ضووواو  لى الن و   ل ا
امل ني  أ قل. وسووويقوم جاسووو ا األصوووواق بتجمي  نتيجة التصوووويء االيإلوين والتصوووويء حبضوووور األ ضووواو وحتديد 

 رئيس املؤمتر ليي يعلن  ناا أمام املؤمتر.النتيجة العامة. وسي ل   املوظص املابتص اب نتاباب النتيجة العامة إىل 

 التصويت يف روما ونيويورك؛ وعّد األصوات ودمج النتائج

سووتيون ااجراواق املت عة يف  د  األصووواق املع اة حبضووور األ ضوواو يف نيويورك  ي نفسوواا املت عة يف روما. ويقوم  -38
تصووووويء حبضووووور األ ضوووواو يف نيويورك، وروز الرئيس بتعيني جاسوووو ني اثنني آترين لألصووووواق  دف إجراو  ملية 



 للمريوووووووووووووو ني أن يعي نوا مراق ني اثنني آترين. وإن كوول القوا وود وااجراواق الواردة  نووا سووووووووووووووت    بنفس ال ريقووة 

  لى  ملية  د  األصواق يف نيويورك.

يف روما ونيويورك.  وسوويجر  دمج النتائج الياملة لعملي يَت ا قإلاس  ن تري  وصوولة فيديو بني قا يت  د  األصووواق -39
وسوووريسووول جاسووو ا األصوووواق يف نيويورك النتيجة اليت توصوووق  إلياا إىل جاسوووي األصوووواق يف روما.   يقوم جاسووو ا 

 األصواق يف روما بدمج نتيجة التصويء.

 Zoom اجتماع اجللسة العامة عرب منصة

ؤمتر ال   سوويسووتأنص ا لسووة ويقرأ يرسوول املوظص املابتص اب نتاباب كامل تفاصوويل صوو يفة النتائج إىل رئيس امل -40
 نتائج التصويء.

41-  ،  م ا ويف جاال مل حيصووول أ   من املريووو ني  لى أبل ية األصوووواق املع اة، سووويسوووأال الرئيس، ق ل افتتاح اقإلاس اثن 
إذا كان يربب أ  من املري ني يف ا نس اب. وقد يتا است عاد أجد املري ني نتيجة التصويء. وسيعل  الرئيس 

.ا لسة ت  يلة املدة القزمة لت ضري أورا  اقإلاس جديدة ق ل است ناف ا لسة من جديد والشروس يف اقإلاس اتال 

 وابلنظر إىل  دد املريوووووووووووووو ني ملنصووووووووووووووب الرئيس املسووووووووووووووتقل للمجلس، سوووووووووووووويعقد اقإلا ان اثنان ك د أقصووووووووووووووى.  -42

، ابل ريقة ذاشا  لى أ  12ادة وسووووووتت    ااجراواق أبكملاا،  لى الن و امل ني  يف   ل امل كرة وكما تنص  ليه امل
.  اقإلاس اثن 


