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 الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر
 )2021يونيو/حزيران  14-18(

 خيارات التصويت اإللكرتوين عن مذكرة املعلومات
 2021 يونيو / حزيران 1

 
 املقّدمة

ســـــتخدم خالل الدورة الثانية واألربعني تعرض مذكرة املعلومات هذه وظائف نظام التصـــــويت اإللكرتوين الذي ســـــيُ  -1
ا (املنظمة) ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة  خطوة مراحل العملية خطوًة إذا ما متت املوافقة عليه. وهي حتّدد أيضـــــــــــــــً

 إىل النظام والتصويت عرب نظام التصويت اإللكرتوين. للولوج
 
معلومات االعتماد ) احلصـــــــــــــول على 1هي: ( مراحلابتباع عملية مؤلفة من أربع أن يصـــــــــــــوتوا املندوبون إبمكان و -2

)credentials() واإلدالء ابألصوات.4( ؛) والدخول إىل قاعة التصويت3الدخول إىل قاعة االنتظار؛ (و ) 2؛ ( 
 
ّمم نظام التصـــــــــويت اإللكرتوين  -3 إلدارة أية خماطر، مثل إاتحة حبيث يوفر بديًال يف حال نشـــــــــوء أي طارئ وقد صـــــــــُ

إىل  الولوجإمكانية  الختبار -يومان أي  –كل عضـــــــــــــــو، والوقت الكايف ل الكامل ملندوب اثنٍ الدخول إمكانية 
 املنصة وإجياد حّل ألية مشكلة قبل إجراء عملية التصويت املقررة.

 
 وسيكون نظام التصويت متاًحا جبميع اللغات املستخدمة يف املنظمة. -4
 

 حملة عامة

لغرض التصــــــويت عرب النظام اإللكرتوين. وســــــيضــــــمن واحد ينبغي لألعضــــــاء تعيني مندوب واحد وعضــــــو مناوب  -5
 دونقد حتول يف حال نشـــــأت أي مســـــألة  إمكانية احللول يف حال الطوارئ حمّل العضـــــو اآلخر املقرتعاناملندوابن 

 املندوب من اإلدالء بصوته.متّكن 
 
. للمؤمتر دورة الثـــانيـــة واألربعنيالـــدوبني املنـــاوبني يف أوراق التفويض املقـــدمــة إىل وينبغي إدراج مجيع املنـــدوبني واملنـــ -6

يف موعد أقصـــــــاه يوم األربعاء وعناوين بريدهم اإللكرتوين وينبغي إرســـــــال أمساء املندوبني الذين هلم حق التصـــــــويت 
 .voting@fao.org-C42-FAOإىل العنوان التايل:  ابلكتابة 2021يونيو/حزيران  9

 
لمندوبني الربيد اإللكرتوين لإىل نظام التصـــــويت اإللكرتوين إىل عناوين  للنفاذالالزمة  معلومات االعتمادوســـــُرتســـــل  -7

يوم الثالاثء ظهرًا بتوقيــت رومـا من  12:00يف متـام الســــــــــــــــاعـة واملنــدوبني املنــاوبني اليت قـّدمهــا األعضــــــــــــــــاء، وذلـك 
التصــــــويت عملية املؤمتر. ومن املقرر إجراء يف لتصــــــويت لقبل يومني من املوعد املقرر  ، أي2021يونيو/حزيران  15

 رســـــــــــــــــــــــالـــــــــة الـــــــــربيـــــــــد اإللـــــــــكـــــــــرتوين مـــــــــنوســـــــــــــــــــــــرتد  .2021يـــــــــونـــــــــيـــــــــو/حـــــــــزيـــــــــران  17يـــــــــوم اخلـــــــــمـــــــــيـــــــــس 
 reply@odelections.com-not-do-odea. 
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 الربيد اإللكرتوينرســـــــــــــــالة اإللكرتونية ابلضـــــــــــــــغط على الرابط املتاح يف  وينبغي للمندوبني أن يفتحوا الصـــــــــــــــفحة -8

)fao.odelections.com-https://seat(  أرسلت إليهماليت  معلومات االعتمادوتسجيل الدخول ابستخدام. 
 
نظام التصــــــــــويت اإللكرتوين. النفاذ والتصــــــــــويت نفســــــــــها يف  إبمكا�تاملندوب واملندوب املناوب كل من ويتمتع   -9

 بصوته.االثنني سيديل ني وتتحّمل الوفود مسؤولية حتديد أي من املندوبَ 
 

إىل قاعة االنتظار، اليت ســـــــــــتشـــــــــــري إىل خمتلف عمليات  إمكانية الدخول معلومات االعتمادوســـــــــــيتيح اســـــــــــتخدام  -10
االقرتاع الســـــــــــري النتخاب و  (ب)ي على اعتمادات امليزانية؛ التصـــــــــــويت اإلمس (أ)التصـــــــــــويت املقرر إجراؤها، أي 

ميكن و واالقرتاع الســــــــري النتخاب أعضــــــــاء اجمللس، إذا دعت احلاجة إىل ذلك.  (ج) ؛الرئيس املســــــــتقل للمجلس
إىل قاعة التصـــــــويت اخلاصـــــــة بعمليات التصـــــــويت من قاعة االنتظار  للمندوبني الذين هلم حق التصـــــــويت الدخول

 ها.ئبد عنداملقررة 
 

معلومات  صـــــــــــــــالحيةد من التأكّ يف إىل قاعة االنتظار قبل عملية التصـــــــــــــــويت املقررة  الغرض من الدخوليتمثل و  -11
  Minsaitواالتصــال ابلشــبكة من جانب املندوبني. وعالوًة على ذلك، فإن فرتة اليومني ســتتيح ملؤســســة  االعتماد
حاضرين لتوفري أي  Minsait. وسيكون موظفو مؤسسة تالتصويبدء عمليات أي مشاكل وحّلها قبل  مالحظة

 مساعدة ضرورية.
 

اعة االنتظار، قمن اإلدالء أبصــــــــــــــواهتم، ينيغي هلم الدخول إىل قاعة التصــــــــــــــويت عن طريق ولكي يتمّكن املندوبون  -12
 من التحقق يوّفر ). وميّثل رقم التعريف الشـــــخصـــــي مســـــتوى اثنو�ً PIN codeابســـــتخدام رقم التعريف الشـــــخصـــــي (

 ملؤمتر.يف اإىل خمتلف عمليات التصويت الوصول ظام التصويت اإللكرتوين، ويتيح إمكانية درجة إضافية من األمن لن
 

قبل  Zoomمنصــــة الذي ســــيعقد بواســــطة املؤمتر اجتماع  خاللرقم التعريف الشــــخصــــي وســــيتم إبالغ املندوبني ب -13
يف قاعة التصـــويت عند بدء ويتعني على املندوبني أن يكونوا حاضـــرين . ةالتصـــويت احملددعملية من واحدة ســـاعة 

وســـــــــــيكون  عملية التصـــــــــــويت.بدء  عندإىل قاعة التصـــــــــــويت ابإلمكان الدخول إذ لن يكون  عملية التصـــــــــــويت.
 التصويت مفتوًحا ملدة مخس عشرة دقيقة.

 
إىل نظام التصـــويت ملختلف عمليات التصـــويت. وســـُريســـل رمٌز  للولوجذاهتا  معلومات االعتمادوســـوف تســـتخدم  -14

 التصويت اخلاصة مبختلف عمليات التصويت.إىل قاعات للدخول جديٌد لرقم التعريف الشخصي 
 

تطلب منه أتكيد التصويت.  ائيةتلقبصوته، تظهر �فذة  إدالء املندوب ، وبعدوخالل التصويت السري اإللكرتوين -15
ولن يكون العضو عندها قد أدىل بصوته؛ التأكيد، يكون التصويت �ائًيا ولن يعود من املمكن تغيريه. و إمتام وبعد 
 وال املندوب املناوب من تغيري التصويت.املصّوت دوب ن املنيتمكّ 

 
تصـــــويتهم طوال  تغيري، جيوز للمندوبني الذين هلم حق التصـــــويت مسي على اعتمادات امليزانيةوخالل التصـــــويت اإل -16

 مّدة التصويت. وهو إجراء مماثل لنظام التصويت اإللكرتوين يف املقّر الرئيسي للمنظمة.

https://seat-fao.odelections.com/
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األصـــــــوات،  حاســـــــيب، عند انتهاء عملية التصـــــــويت، يعرض النظام نتائج التصـــــــويت على وخالل االقرتاع الســـــــّري -17

. عمليات حتقيقبسجّالت التصويت ألغراض أي  سيتم االحتفاظواملوظف املسؤول عن االنتخاابت، واملراقبني. و 
ل الصـــــــــوت أي من األعضـــــــــاء من خاللوصـــــــــول إىل هوية اومن املهم التذكري أبنه ال ميكن أبي حال من األحوال 

 .الذي أديل به
 

يف تقرير ذلك عن ل ، ســـتظهر النتيجة على الفور. وســـُيدرج ســـجّ مسي على اعتمادات امليزانيةوخالل التصـــويت اإل -18
 الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر.

 
 Firefoxأو  Google Chromeإىل النظام، يُنصــــح ابســــتخدام متصــــّفح  تســــجيل الدخولولضــــمان النجاح يف  -19

 متصـــــــــــــــفح بواســـــــــــــــطــــة. وال ميكن الولوج إىل نظــــام التصـــــــــــــــويــــت اإللكرتوين Safariأو  Microsoft Edge أو
Internet Explorer عرب شبكة اإلنرتنت. 
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 مراحل العملية

 معلومات االعتماد: 1 املرحلة

لكل من يرجى من الوفود إرســـــــــــال األمساء وعناوين الربيد اإللكرتوين و ومندواًب مناواًب.  مقرتًعاحيّدد كل وفد مندواًب  -1
 voting@fao.org-C42-FAOعلى العنوان التـايل: ابلكتـابـة واملنـدوبني املنـاوبني إىل األمـانـة  املقرتعنياملنـدوبني 

من أّن عنوان الربيد اإللكرتوين  جيًدا. ومن املهم التحقق 2021يونيو/حزيران  9األربعاء  يف موعد أقصاه يوموذلك 
ستقوم منظمة األغذية والزراعة جبمع املعلومات وجتميعها وإرساهلا إىل مؤسسة و  معلومات االعتماد.صحيح لتلقي 

Minsait. 

. وســـوف املرورلكل مندوب يف شـــكل اســـم املســـتخدم وكلمة  معلومات االعتمادد نظام التصـــويت اإللكرتوين يولّ  -2
، 2021يونيو/حزيران  15يوم الثالاثء ظهرًا بتوقيت روما من  12:00 يف متام الساعةهذه  معلومات االعتمادتصدر 
د من عدم التأكّ  عناوين الربيد اإللكرتوين اليت ُزّودت هبا األمانة. ومن املهمّ املندوبني املقرتعني على تســـــل إىل وســـــرتُ 

وصــول الربيد اإللكرتوين املرســل من نظام التصــويت إىل صــندوق الرســائل غري املرغوبة يف حســاب الربيد اإللكرتوين 
 الكتابة إىل، يُرجى 2021يونيو/حزيران  15حال مل يصـــــــــــــــلكم الربيد اإللكرتوين يوم الثالاثء ويف اخلاص ابملندوب. 

 .voting@fao.org-C42-FAOالعنوان التايل: 

د اإللكرتوين إىل نظام التصــــــــويت اإللكرتوين ابلضــــــــغط على الرابط املتاح يف الربي تســــــــجيل الدخول للمقرتعنيوميكن  -3
 "تســــــــــــــجيل الدخولوالضــــــــــــــغط على " املروريرجى كتابة اســــــــــــــم املســــــــــــــتخدم وكلمة و . اخلاص مبعلومات االعتماد

)Log in(. 

 املفّضلة لديه.صفحة الدخول اللغة الرمسية للمنظمة إبمكان املندوب أن خيتار من القائمة املنسدلة يف و -4

ت املقرر إجراؤها، أي التصـــــــويت إىل خمتلف عمليات التصـــــــوي للولوجذاهتا  معلومات االعتمادوســـــــوف تســـــــتخدم  -5
مسي على اعتمادات امليزانية، واالقرتاع الســـــري النتخاب الرئيس املســـــتقل للمجلس، واالقرتاع الســـــري النتخاب اإل

إىل قاعات التصـــــويت اخلاصـــــة مبختلف للدخول أعضـــــاء اجمللس. وســـــُريســـــل رمٌز جديٌد لرقم التعريف الشـــــخصـــــي 
 عمليات التصويت.

 
 االنتظارقاعة  :2 املرحلة

 إرســـــــــــــــالا من حلظة فتح قاعة االنتظار اعتبارً املندوبون إىل قاعة االنتظار. وســـــــــــــــتُ عند تســـــــــــــــجيل الدخول، يدخل  -1
اعتبارًا . و 2021يونيو/حزيران  15 ،يوم الثالاثءظهرًا بتوقيت روما من  12:00يف متام الســـــــــــــاعة  معلومات االعتماد

أية مشـــــاكل فنية،  حلّ  التصـــــال ابلشـــــبكة، كما ميكناإىل النظام و  هذه اللحظة، ميكن أتكيد إمكانية الدخول من
 .Minsaitمبساعدة مؤسسة  ،لزم األمر إذا

 إىل قاعة التصويت من أجل اإلدالء أبصواهتم.من قاعة االنتظار الدخول  ميكن لألعضاءو  -2
  

mailto:FAO-C42-voting@fao.org
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 : قاعة التصويت3 املرحلة

. للدخول إىل قاعة التصــــــــــويت أرقام 4من املؤلف إدخال رقم التعريف الشــــــــــخصــــــــــي  املقرتعنيمن املندوبني رجى ي -1
إدخال رمز التعريف الشـــــــــــخصـــــــــــي بعد الضـــــــــــغط على الزر الذي حيمل عالمة  املقرتعنيطلب من املندوبني وســـــــــــيُ 

 .)Access to the Voting Room( "الدخول إىل قاعة التصويت"
خالل املؤمتر قبل ساعة واحدة من املوعد املقرر  Zoomوسريسل رمز التعريف الشخصي إىل األعضاء عرب منصة  -2

 للتصويت.
مسي على اعتمادات قرر إجراؤها، أي (أ) التصـــــويت اإلوســـــتشـــــري قاعة االنتظار إىل خمتلف عمليات التصـــــويت امل -3

(ج) واالقرتاع الســـــــــري النتخاب أعضـــــــــاء  ؛االقرتاع الســـــــــري النتخاب الرئيس املســـــــــتقل للمجلسو امليزانية؛ (ب) 
 إذا دعت احلاجة إىل ذلك. ولن يتاح الدخول إال إىل عملية التصويت حبسب اجلدول الزمين احملدد.اجمللس، 

يف قاعة التصـــــــــويت قبل بدء عملية التصـــــــــويت. إذ لن  املقرتعني موجودينمجيع املندوبني  أن يكونمن الضـــــــــروري  -4
يكن أحد املندوبني موجوًدا يف يكون الدخول إىل قاعة التصــــــــــويت ممكًنا بعد بدء عملية التصــــــــــويت. ويف حال مل 

 قاعة التصويت قبل بدء عملية التصويت، لن يتمكن من اإلدالء بصوته.
 

 : اإلدالء ابلصوت (االقرتاع السري)4 املرحلة

". عملية التصــــــــويت قد بدأتنظام التصــــــــويت رســــــــالة تشــــــــري إىل أّن " ســــــــتظهر علىعند بدء عملية التصــــــــويت،  -1
يف الوقت  Zoomوستكون عملية التصويت مفتوحة ملدة مخس عشرة دقيقة. وسُيعلن خالل االجتماع عرب منصة 

 املناسب خالل فرتة التصويت، أن العملية مستمرة ملدة مخس دقائق إضافية.
لثالثة ملرشـــــــــحني اكل من اويف ما يتعلق ابالقرتاع النتخاب الرئيس املســـــــــتقل للمجلس، ســـــــــُتعرض ثالثة خيارات ل -2

 لالمتناع عن التصويت. واحد لشغل املقعد الشاغر وخيار
من الالئحة العامة  12) من املادة 4(ب) ( 4ولن يُعترب التخّلف عن التصــويت امتناًعا عن التصــويت (انظر الفقرة  -3

 . والطريقة الوحيدة لالمتناع عن التصـــــــــــــــويت هي ابلضـــــــــــــــغط على الزر الذي حيمل عالمة "االمتناع عن)للمنظمة
 .)Abstain( التصويت"

 .)Vote( "التصويتأحد اخليارات والضغط على زر " حتديدمن خالل ويتم اإلدالء ابلصوت  -4
تحّمل ينظام التصويت اإللكرتوين. و  يفالتصويت ذاهتا إبمكا�ت النفاذ و واملندوب املناوب  املقرتعع املندوب ويتمتّ  -5

 سيديل بصوته نيابة عنه يف قاعة التصويت.مسؤولية حتديد هوية املندوب الذي املقرتع الوفد 
تطلب من املندوب املقرتع أن يؤكد التصــويت  �فذة تلقائيةواإلدالء ابلصــوت، ســوف تظهر حتديد اخليار وما أن يتم  -6

 )"به. هل أنتم واثقون من أنّكم تريدون أتكيد التصويت؟ أدليتمتذّكروا أنه ال ميكن تغيري التصويت الذي مرة أخرى ("
)Remember that the vote you cast cannot be changed. Are you sure you want to confirm?(. 

 التأكيد، يكون العضو قد أدىل بصوته ولن يعود من املمكن إجراء أي تغيريات. إمتام وبعد
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 مسي)ابء اإلدالء ابلصوت (التصويت اإل - 4 املرحلة

 "عملية التصــــــــــــويت قد بدأتالتصــــــــــــويت رســــــــــــالة تشــــــــــــري إىل أّن "عند بدء عملية التصــــــــــــويت، ســــــــــــيعرض نظام  -1
)The voting process is open( وســتكون عملية التصــويت مفتوحة ملدة مخس عشــرة دقيقة. وســُيعلن خالل .

مســـــــتمرة ملدة مخس ال تزال العملية  يف الوقت املناســـــــب خالل فرتة التصـــــــويت، أنّ  Zoomاالجتماع عرب منصـــــــة 
 دقائق إضافية.

 )No(" الأو ") Yes(" نعمالتصـــــــــــــــويت " تمسي على اعتمادات امليزانية، تكون خياراحالة التصـــــــــــــــويت اإلويف  -2
 .)Abstain( "االمتناع عن التصويتأو "

من الالئحة العامة  12) من املادة 4(ب) ( 4ولن يُعترب التخّلف عن التصــويت امتناًعا عن التصــويت (انظر الفقرة  -3
االمتناع عن لالمتناع عن التصـــــــــــــــويت هي ابلضـــــــــــــــغط على الزر الذي حيمل عالمة ". والطريقة الوحيدة )للمنظمة
 ).Abstain( "التصويت

مسي، طوال مّدة التصــــــــويت، وســــــــتظهر النتائج يف الوقت تصــــــــويتهم يف إطار التصــــــــويت اإلتغيري وجيوز للمندوبني  -4
يف تقرير عن ذلك الفعلي. وهو إجراء مماثل لنظام التصويت اإللكرتوين يف املقّر الرئيسي للمنظمة. وسُيدرج سجل 

 الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر.

 يفقوق ذاهتا إبمكا�ت النفاذ واحل، أيضــــــــًـا مسييف إطار التصـــــــــويت اإل واملندوب املناوب املقرتعع املندوب يتمتّ و  -5
مســــؤولية حتديد هوية املندوب الذي ســــيديل بصــــوته نيابة عنه املقرتع تحّمل الوفد ينظام التصــــويت اإللكرتوين. و 

 يف قاعة التصويت.


