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 مقدمة - أولا 
كامل ممارسببببببببة املؤمتر. وميكن االطالع على  أمهية بالنسبببببببببة إىل تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن القواعد اإلجرائية األكثر 

  mp046a.pdf-http://www.fao.org/3/a :على العنوان التايل النصوص األساسية
 

 سلطات الرئيس - ثانياا 
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 المؤتمر ونوابه وواجباتهمسلطات رئيس 
يكون الرئيس مسببببببببببؤوال عن سبببببببببب  ا لسببببببببببات وااللتزام  

الكلمة، ويطرح املسائل على املؤمتر، ويعلن  يبالالئحة، ويعط
 القرارات اليت يتم اختاذها.

 
وللرئيس اإلشبببببببببببببببراد الكبببامبببل على املبببداوالت، واختببباذ  

 القرارات بشأن النقاط النظامية.
 

 :أن يقرتح وللرئيس 
 حتديد الوقت الذي يسمح به للمتحدثني،

أن حيبدد عبدد املرات اليت زوز في با للمنبدوب التبدخل 
 يف املناقشة؛

 أن يقرتح قفل قائمة املتحدثني؛
 أن يوقف ا لسة أو يؤجل ا؛
 أن يؤجل املناقشة أو يقفل ا.

 
للمؤمتر أن حيدد الوقت املسبببببببببببببببموح به لكل متحد ،  

ألي مندوب التدخل بشبببببببببأن أية وعدد املرات اليت زوز في ا 
مسببببألة. فمذا ما اتفق على هذا التحديد، واسببببتنفد املتحد  
الوقببت املخصببببببببببببببب  لببه، فعلى الرئيس أن يببدعوه إىل مراعبباة 

 النظام.
 

وإذا وافق املؤمتر على أحبببد االقرتاحبببات النفبببة البببذكر،  
يصبح الرئيس مسؤوال عن االلتزام مبراعاهتا بدقة، وخاصة من 

 وز املتحد  الوقت املخص .حيث عدم جتا
 

من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: لرئيس املؤمتر،  1-9املببببادة 
عالوة على السبببببببببببببببلطات املخولة له مبقتضبببببببببببببببى املواد األخرى 
الواردة يف هذه الالئحة، أن يعلن افتتاح كل جلسببببببة عامة يف 
الدورة وانت اءها، ويدير املناقشببببببببببببببات يف ا لسببببببببببببببات العامة، 
 يويعمبببل في بببا على ربببببببببببببببمبببان مراعببباة هبببذه الالئحبببة، ويعط

يطرح املسبائل للتصبويت، ويعلن القرارات، ويفصل الكلمة، و 
 –مع مراعببببباة هبببببذه الالئحبببببة -يف النقببببباط النظببببباميبببببة. ولبببببه 

اإلشببببراد الكامل على املداوالت يف ا لسببببات. وله يف أثناء 
مناقشة أي موروع أن يقرتح على املؤمتر حتديد الوقت الذي 
يسببببببببببمح به للمتكلمني وعدد املرات اليت زوز في ا ألي وفد 

يتكلم بشببأن أي مسببألة، وأن يقفل قائمة املتكلمني، وأن  أن
يوقف ا لسببببببببببببببة أو يؤجل ا، وأن يؤجل املناقشببببببببببببببة أو يقفل ا 

 بشأن أي موروع حمل البحث. 
 

من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: للمؤمتر أو  19-12املببببادة 
اجمللس أن حيببدد الوقببت الببذي يسبببببببببببببببمح بببه لكببل متحببد ، 
وعبببدد املرات اليت ميكن ألي منبببدوب أو ممثبببل أن يتحبببد  
في ا عن أي مسبببببألة. وعندما تكون املناقشبببببة حمدودة ويكون 
املندوب أو املمثل قد اسببببببببببتنفد الوقت املخصبببببببببب  له، فعلى 

 بطاء إىل مراعاة النظام.الرئيس أن يدعوه دون إ

 مراعاة اللياقة في المناقشة
 ينبغي توجيه املالحظات كل ا للرئيس، ال للمندوبني. 

 
املناقشببببة، وأن يتجنب األمور الشببببخصببببية. وإذا اعت  الرئيس  مورببببعحديثه على املسببببألة يف صببببر توعلى املتحد  أن يق 

شببببببببخصببببببببي أو إذا كانت تسببببببببت دد النيل من مسعة فرد أو حكومة مالحظات املتحد  غ  الئقة، إذا كانت ذات طابع  أن
 دولة، فيتعني عليه التدخل ودعوة املتحد  إىل مراعاة النظام. أو
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 سلطات الرئيس - ثانياا
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 حق الرد
 ،يف دورته الثانية عشبببببرة ،الرد، فقد قرر املؤمترأي مواد معينة خاصبببببة  ق ال تتضبببببمن الالئحة العامة للمنظمة نظراً إىل أن  

 تباع اإلجراء املستخدم يف ا معية العامة لألمم املتحدة.ا
 

ومبقتضى هذا اإلجراء إذا رغب أي مندوب أن يرد على نقد موجه إىل سياسة حكومته، فمن املستحسن أن يفعل ذلك  
 االشرتاك يف املناقشة قد أتيحت  ميع الراغبني.بعد أن تكون فرصة  يف مساء الذي صدر فيه هذا النقد،

 
 وعلى هذا يعلن الرئيس يف هناية ا لسة املسائية: 

 ملندوب ... الذي طلب ممارسة حقه يف الرد". ةالكلم ي"بذلك تنت ي أعمالنا اليوم، ولكن قبل أن أعلن تأجيل ا لسة، أعط
 العتراض على قرارات الرئيس

يف قرار ال يقبله من قرارات الرئيس إذا طعن أحد الوفود  
بشببببببأن مسببببببائل إجرائية أو غ ها من املسببببببائل املماثلة، فعلى 
الرئيس أن يسببببببببببببببببأل املنببدوب عمببا إذا كببان يرغببب يف تقببد  

حالة اإلزاب زب تثنية االقرتاح، مث طرحه  اقرتاح بديل. ويف
بعد ذلك للتصببببببببببويت، فمذا حصببببببببببل على غالبية األصببببببببببوات 

ه. أما إذا رفض فيصببببببببببببببببح قرار الرئيس قائما. املعطاة مت إقرار 
 (.7)أنظر أيضا القسم اخلاص "بنقاط النظام" يف الصفحة 

 
وعلى الرئيس دائما أن يعرض املسببألة املطروحة بورببوح  

 تام، وأن يتأكد من أهنا مف ومة ف ما كامال.
 

فمذا ما قامت صببببببببببعوبة يف هذا الشببببببببببأن، فقد يكون من  
 شرح املسألة. املفيد أن يطلب من األمني

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

 نائب الرئيس
 نائب الرئيس 

 
 
 
 

ليس للرئيس أو لنائبه حق التصببببببببببويت أثناء رياسببببببببببت ما  
 للجلسة. وإمنا يصوت بدال من ما عضو آخر من وفدي ما.

من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: يف حبببالبببة غيببباب  2-9املبببادة 
الرئيس عن أي جلسبببببة عامة أو عن جانب من ا، يتوىل أحد 
نوابه الرياسببببببببببببة، وتكون له نفس السببببببببببببلطات والواجبات اليت 

 للرئيس.
 

من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: ليس للرئيس أو  3-9املبببادة 
نائبه القائم بعمله حق التصبببببببببببببببويت، ومع ذلك فله أن يعني 

 اوبا أو مساعدا أو مستشارا من وفده للتصويت بدال عنه.من
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 المنظمات األعضاء -ا لثا ثا
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 الشتراك في الجتماعات وإعالن الختصاصات وحق التصويت
للمنظمة العضببببو احلق، بصببببفة عامة، يف املشبببباركة يف أي  

دولة من األعضببببببببببببببباء في ا اجتماع تعقده املنظمة ويكون ألي 
احلق يف املشاركة. غ  أنه ال حيق للمنظمة العضو االشرتاك يف 
اللجنببببببة العببببببامببببببة للمؤمتر، أو  نببببببة أوراق التفويض أو  نببببببة 
الرتشببببيحات أو أي ج از آخر له عالقة بعمل املؤمتر الداخلي 

 قد يقرر املؤمتر إنشاءه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األعضببببببباء أن حتدد، يتعني على املنظمة العضبببببببو أو دو ا  
قبببل أي اجتمبباع تعقببده املنظمببة، أي مببا، املنظمببة العضبببببببببببببببو أو 
دو ا األعضاء، هو ا  ة اليت متارس تلك االختصاصات فيما 
يتعلق باملسبببببببببببببألة اليت يدرسببببببببببببب ا هذا االجتماع، وما إذا كانت 
املنظمة العضبببببببببببو أو دو ا األعضببببببببببباء هي اليت سبببببببببببتمارس حق 

 ن بنود جببدول األعمببالالتصبببببببببببببببويببت فيمببا يتعلق بكببل بنببد م
حقوق التصببببببببويت اخلاصببببببببة أيضبببببببباً القسببببببببم اخلاص عن  )انظر

  (.10يف الصفحة  باألعضاء واألعضاء املنتسبني
 

وعندما يغطي بند من بنود جدول األعمال مسببببببائل تقع  
يف نطاق االختصببببببببباصبببببببببات اليت أحيلت إىل املنظمة العضبببببببببو، 

)بنود جدول  ومسائل ظلت اختصاصاهتا يف يد دو ا األعضاء
، للمنظمة ملا يسببببببمى باالختصبببببباصببببببات "املشببببببرتكة"( األعمال

العضببببببو ودو ا األعضبببببباء أن تشببببببارك يف املناقشببببببات. ويف هذه 
احلبباالت، ال يراعي االجتمبباع، لببدى اختبباذه لقراراتببه، سبببببببببببببببوى 
وج ات نظر الطرد الذي له حق التصبببببببببببببببويت وعندما تدر  

التقرير، وج ات نظر الطرد الذي ليس له حق التصبببببويت يف 
ينبغي اإلشببببببببارة أيضببببببببا يف التقرير إىل أهنا وج ات نظر الطرد 
الببذي لببه حق التصبببببببببببببببويببت. ويتعني على الرئيس، قبيببل افتتبباح 
االجتماع رمسيا أن يطلع االجتماع على إعالن االختصاصات 
وحقوق التصويت املقدم من املنظمة العضو أو دو بببا األعضاء 

 .2-42مبقتضى املادة 

: ما مل يذكر غ  ذلك يف هذه املادة، الدسببتورمن  9-2املادة 
للمنظمة العضبببببببببو أن تشبببببببببارك، فيما يتعلق باملسبببببببببائل اليت تقع 
رببببببببمن اختصبببببببباصبببببببباهتا، يف أي اجتماع تعقده املنظمة، مبا يف 
ذلبببببببك أي اجتمببببببباع للمجلس أو غ ه من األج زة  الد 
األج زة املقيدة العضببببببببوية املشببببببببار إلي ا أدناه واليت يكون ألي 
دولة من الدول األعضبباء في ا حق املشبباركة. وال حيق للمنظمة 
العضببو التقدم للرتشببيح يف االنتخاب أو التعيني كعضببو يف أي 
من هببذه األج زة أو يف أي أج زة تنشبببببببببببببببببأ ببباملشببببببببببببببببباركببة مع 
املنظمات األخرى. وال حيق للمنظمة العضبببببببببببببببو املشببببببببببببببباركة يف 

 يت أقرها املؤمتر.األج زة املقيدة العضوية واحملددة يف القواعد ال
 

من الالئحة العامة للمنظمة: ال حيق للمنظمات  2-43املادة 
األعضبببببببببببببببببباء أن تشببببببببببببببببببارك يف  نببببة أوراق التفويض أو  نببببة 
الرتشبببببببببببببببيحات أو اللجنة العامة، أو أي ج از قد يقرر املؤمتر 

 إنشاءه وله عالقة بعمله الداخلي.
 

نظمببببة من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: حتببببدد امل 2-42املببببادة 
العضبببببو أو دو ا األعضببببباء، قبل أي اجتماع للمنظمة، أي ما، 
املنظمة العضببببببو أو دو ا األعضبببببباء، هو ا  ة اليت متارس هذه 
االختصبببببببببباصببببببببببات بشببببببببببأن املسببببببببببألة املعينة اليت يدرسبببببببببب ا هذا 
االجتماع، وما إذا كانت املنظمة العضببببببببببو أو دو ا األعضبببببببببباء 

بند من بنود  هي اليت متارس حق التصببببببببببببببويت فيما يتعلق بكل
 جدول األعمال.

  
من الالئحببة العببامببة للمنظمببة: ويف احلبباالت اليت  3-42املببادة 

يغطي في ا بند من بنود جدول األعمال مسائل تقع يف نطاق 
اختصبببببباص املنظمة العضببببببو والدول واألعضبببببباء في ا، للمنظمة 
العضو والدول األعضاء في ا املشاركة يف املناقشات. ويف هذه 

الطرد احلاالت يراعي االجتماع عند اختاذ قراراته، مداخالت 
 الذي له حق التصويت فقط.
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 المنظمات األعضاء - ثالثاا
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

  
وألي دولة عضبببببو أن تطلب، يف أي وقت من األوقات،  

من املنظمة العضببببببببببو أو دو ا األعضبببببببببباء تقد  معلومات أكثر 
تفصيال تبني من من ما، املنظمة العضو أو دو ا األعضاء هي 
ا  ة اليت متارس االختصبببببببباصببببببببات فيما يتعلق مبسببببببببألة معينة، 
ويتعني على املنظمة العضببو أو دو ا األعضبباء، يف هذه احلالة، 

 أن تقدم معلومات تكميلية.
 

من الالئحة العامة للمنظمة: ألي دولة عضبببو يف  1-42املادة 
املنظمة أن تطلب من املنظمة العضببببببببببو أو دو ا األعضبببببببببباء أن 
تقبببدم معلومبببات تبني من من مبببا، املنظمبببة العضبببببببببببببببو أو دو بببا 
األعضببباء، هو ا  ة اليت متارس االختصببباصبببات بشبببأن مسبببألة 
معينة. ويتعني على املنظمة العضبببو أو دو ا األعضببباء أن تقدم 

 هذه املعلومات بناء على هذا الطلب.
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 نقاط النظام -رابعاا 
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام 

سبببببببببببببؤال أو طلب يوجه للرئيس ويتناول  هينقطة النظام  
مسببببألة إجرائية. ويتعني على الرئيس أن زيب عليه أو يفصببببل 

 فيه فورا.
 

 املسائل التالية:والقاعدة أن نقاط النظام ال تتناول إال  
 اختصاص املؤمتر بتناول مسألة ما؛ )أ(

 اإلجراء املتبع أو الواجب إتباعه؛  )ب(
 تطبيق دسبببببببببببببببتور املنظمبببببببة أو الئحت بببببببا العبببببببامبببببببة ) (

 فيما يتعلق باملسألة قيد البحث؛
 الكيفية اليت تدار هبا املناقشة؛ )د(
 احملافظة على النظام؛ )هب(
 البحث؛معلومات عن املوروع قيد  (و)

الرتتيبات املادية )كرتتيب املقاعد، والرتمجة الفورية  )ز(
 وغ مها(؛

 الوثائق والنصوص املرتمجة باملوروع قيد البحث. )ح(
 

وعلى املنبببدوب البببذي يريبببد إثبببارة نقطبببة نظبببام أن يقف  
ويرفع الالفتة اليت حتمل اسم بلده. وال زوز له أن يتحد  يف 

 جوهر املوروع قيد البحث.
 

 بببببأن السبببببببببببببببؤال أو الطلببببب ليس يلرئيس أن يقضبببببببببببببببول 
 نقطة نظام.

 
وللمندوب أن يطعن يف أي قرار للرئيس بصبببببببببببببببدد نقطة  

 نظببام، ويطرح هببذا الطعن فورا للتصبببببببببببببببويببت، دون السبببببببببببببببمبباح
 ألحد بالتحد .

من الالئحببة العببامببة للمنظمببة: ألي منببدوب أو  20-12املببادة 
ممثل أن يطلب، يف أثناء مناقشببببببببببببة أي مسببببببببببببألة، الكالم إلثارة 
نقطة نظامية، ويفصبببببببببببببل الرئيس فورا يف النقطة النظامية. وألي 
منبببدوب أو ممثبببل أن يطعن يف قرار الرئيس، وا هبببذه احلبببالبببة 

 قرار الرئيس ما مل ييطرح الطعن للتصبببببببببويت يف احلال، ويسبببببببببر 
ينقض بأغلبية األصببببوات املعطاة، وال زوز للمندوب أو املمثل 
الذي يطلب الكالم إلثارة نقطة نظامية أن يتحد  يف جوهر 

 املوروع ا اري  ثه.
 

  
ال زوز للمندوبني أن يقطعوا التصبببويت  وأثناء التصبببويت 

 إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.
من الالئحبببببة العبببببامبببببة للمنظمبببببة: مبجرد ببببببدء  14-12املبببببادة 

التصبببببببببويت ال زوز ألي مندوب أو ممثل أن يقطع التصبببببببببويت 
 إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت. إال
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 المواد الخاصة بالتصويت - سااخام
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 مدة اإلخطار الالزمة للتصويت على بعض المسائل
  تعديل الدستور 

 يوما( 120 هي)مدة اإلخطار 
)من الدسبببببببببببببببتور(: ال يدر  أي اقرتاح بتعديل  4-20املادة 

الدسبببببببببببتور يف جدول أعمال أي دورة للمؤمتر ما مل يرسبببببببببببل 
املدير العام إخطارا به للدول األعضببببباء واألعضببببباء املنتسببببببة 

 قبل افتتاح الدورة مبائة وعشرين يوما على األقل
  بالالئحة اليت اعتمدها املؤمتروقف العمل 

 (ساعة 24 هيمدة اإلخطار )
من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: مع مراعبببباة  1-49املببببادة 

أحكام الدسببتور زوز بأغلبية ثلثي األصببوات املعطاة يف أي 
جلسببببببببببببببببة عببامببة للمؤمتر، وقف العمببل بببأي مببادة من املواد 
السبببببببببببببببابقة، بشبببببببببببببببرط أن يبل  اإلخطار باقرتاح وقف العمل 
بالالئحة للمندوبني قبل ا لسبببببببة اليت سبببببببيقدم في ا االقرتاح 

 ساعة على األقل.بأربع وعشرين 
  تعديل الالئحة اليت اعتمدها املؤمتر 

 (ساعة 24 هيمدة اإلخطار )
من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: زوز يف أي  2-49املببببادة 

جلسبببببببة عامة للمؤمتر إقرار أي تعديالت أو إربببببببافات على 
هذه الالئحة بأغلبية ثلثي األصبببوات املعطاة بشبببرط أن يبل  
اإلخطار باقرتاح التعديل أو اإلرببافة للمندوبني قبل ا لسببة 
اليت سبببببببينظر في ا هذا االقرتاح بأربع وعشبببببببرين سببببببباعة على 

وأن يكون املؤمتر قببببد تلقى تقريرا عن االقرتاح من األقببببل، 
 اللجنة املختصة.

 تعديل الالئحة املالية 
 (ساعة 24 هيمدة اإلخطار )

)من الالئحببة املبباليببة(: للمؤمتر أن يعببدل هببذه  2-15املببادة 
الالئحبة بنفس الطريقبة املنصبببببببببببببببوص علي با لتعبديل الالئحة 

 (.49العامة للمنظمة )أنظر املادة 
  االقرتاحات والتعديالت املعروربببببببببة على ا لسبببببببببات العامة

)زب توزيع ا يف العادة قبل مناقشبببببببببببببببت ا أو التصبببببببببببببببويت 
 علي ا(.

من الالئحة العامة للمنظمة: تقدم االقرتاحات  2-11املادة 
البذي  والتعبديالت كتباببة وتسبببببببببببببببلم إىل األمني العبام للمؤمتر

 املؤمتر.يتوىل ترتيب توزيع ا كوثائق من وثائق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االقرتاع  يمن الالئحة العامة للمنظمة: ال زر  3-11املادة 
 عببببلببببى أي اقببببرتاح إال إذا وزعببببببببت نسبببببببببببببببببب  مببببنببببببببه قببببببببببببل

االقرتاع، وذلك ما مل تقرر سبببباعة على األقل  من موعد  24
ا لسة العامة أو اللجنة الرئيسية أو اللجنة املختصة خالد 
هبببذا. وزوز لرئيس املؤمتر أو لرئيس إحبببدى اللجبببان املعنيبببة 
أن يسببببببببببببمح باالقرتاع على تعديالت حه ولو مل تكن هذه 

 قببببببلالتعبببببديالت قبببببد وزعبببببت أو إذا كبببببانبببببت قبببببد وزعبببببت 
 .قرتاعساعة على األقل  من موعد اال 24
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 المواد الخاصة بالتصويت - خامساا
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 طلبات انضمام دول أو أعضاء منتسبة جدد 
 قبل افتتاح دورة املؤمتر(. يوماً  30)مدة اإلخطار 

من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: يبعبببث املبببدير  2-19املبببادة 
العببام بببأي طلببب من هببذا القبيببل فور وصبببببببببببببببولببه إىل الببدول 
األعضبببببببببببباء، ويدرجه يف جدول أعمال الدورة التالية للمؤمتر 
 اليت تبببببببببدأ بعببببببببد ثالثني يومببببببببا على األقببببببببل من تبببببببباري 

 تسلم الطلب.
 إجراءات الترشيح

تسبببببببببببببمية املرشبببببببببببببحني بواسبببببببببببببطة الدول األعضببببببببببببباء  يجتر  
 بواسطة مندوبي ا. أو

من الالئحة العامة للمنظمة: يتم ترشبببببببببببيح أي  5-12املادة 
شببببغله مبعرفة املؤمتر أو اجمللس  يمرشببببح ملنصببببب انتخا  زر 

بواسببببببببببببببطة مندوهبا أو ممثل ا، ما مل ين  على خالد ذلك 
لذي يقوم يف الدسببببببببببتور أو يف هذه الالئحة. وحيدد ا  از ا

بالتعيني إجراءات الرتشبببببببببببببيح مع مراعاة ما هو وادر يف هذه 
 الالئحة بشأن إجراءات الرتشيح.

 النصاب
 من الالئحة العامة للمنظمة: 2-12املادة  ال ميكن فتح ا لسة ما مل يتوافر النصاب. 
ويتكون النصبباب يف ا لسببة العامة من أكثر من نصببف  

 الدول األعضاء.
النصبباب يف املؤمتر من أغلبية الدول األعضبباء، يتكون  )أ(

اجمللس من أغلبيببة أعضبببببببببببببببباء اجمللس، إال إذا ن   ويف
 على خالد ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة.

قبل الشببببببببببببببروع يف التصببببببببببببببويت أو االنتخاب زب على  
 الرئيس أن يتحقق مرة أخرى من توافر النصاب.

يف التصببويت أو االنتخاب، يعلن الرئيس  عالشببرو  لقب )ب(
عدد املندوبني أو املمثلني احلارببببببببببببرين. وإذا كان عدد 
  احلباربببببببببببببببرين أقبل من العبدد الالزم لبلو  النصبببببببببببببببباب،

 التصويت أو االنتخاب. يال زر 
يتكون النصاب إلجراء مناقشة وللتصويت على املسائل  

اإلجرائية )ما عدا اقرتاحات قفل املناقشبببببببببة( يف  نة رئيسبببببببببية 
أما عند التصبببببببببويت على للمؤمتر من ثلث الدول األعضببببببببباء، 

املسببببائل املورببببوعية وعلى اقرتاحات قفل املناقشببببة فسببببيتكون 
 النصاب من أكثر من نصف الدول األعضاء.

من الالئحة العامة للمنظمة: ختضببببع اإلجراءات  5-13املادة 
. ويتكون 12ألحكام املادة -ما أمكن -يف اللجنة الرئيسبببببببية 

النصبببببباب من ثلث أعضبببببباء اللجنة عند النظر يف بنود جدول 
أعما ا وعند اختاذ قرارات بصبببدد املسبببائل اإلجرائية باسبببتثناء 
 االقرتاح بقفببل املنبباقشببببببببببببببببة يف البنببد حمببل املنبباقشببببببببببببببببة. ويتكون
النصببببباب من غالبية أعضببببباء اللجنة عند اختاذ قرارات بصبببببدد 
املسبببببببببببببائل املوربببببببببببببوعية وعند اختاذ قرار بصبببببببببببببدد اقرتاح بقفل 

 املناقشة يف البند حمل املناقشة.
يتكون النصبباب يف اللجان املتفرعة من اللجان الرئيسببية  

 من أكثر من نصف أعضاء هذه اللجان.
من الالئحة العامة للمنظمة: يتكون النصبببببببببببببباب  4-14املادة 

لكل  نة من اللجان املتفرعة من اللجان الرئيسبببببية من أغلبية 
أعضببببببببببببببببائ ببا. وتتخببذ القرارات يف كببل  نببة من هببذه اللجببان 
بأغلبية األصببببوات املعطاة. وال يكون ألي عضببببو من أعضبببباء 

 هذه اللجان أكثر من صوت واحد.
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 بالتصويتالمواد الخاصة  -خامساا 
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

  
 حدى الدورات،إألغراض حتديد النصببببببببببببببباب قبيل افتتاح  
حيسبببببببببب وفد املنظمة العضبببببببببو إال يف احلالة اليت يكون من  ال

حقه التصبببببببببببببويت على البند األول من جدول األعمال الذي 
سببببتدرسببببه هذه ا لسببببة بعين ا من االجتماع الذي يطلب فيه 
النصببببباب. وإذا نشبببببأت احلاجة إىل النصببببباب خالل ا لسبببببة، 
مثلما حيد  عند الدعوة إىل التصببببببببببببببويت، حتسببببببببببببببب املنظمة 
العضببببببببببببو عندما يكون البند مورببببببببببببع النقا  يف ذلك الوقت 

الذي تتعلق به الدعوة للتصببببببببببويت، من البنود اليت أسببببببببببند  أو
هذه احلاالت،  في ا حق التصبببويت  ذه املنظمة العضبببو. ويف

املنظمة العضببببببببو على أهنا متثل عددا من األصببببببببوات حتسببببببببب 
 يعببببادل عببببدد دو ببببا األعضبببببببببببببببببباء اليت حيق  ببببا التصبببببببببببببببويببببت

 يف االجتماع.

من الالئحببة العببامببة للمنظمببة: ألغراض حتببديببد  1-45املببادة 
النصببببباب، على حتديد النصببببباب، على النحو الوارد يف الفقرة 

اليت ، حيسببببببببب وفد املنظمة العضببببببببو يف احلالة 12من املادة  2
فيه  ييكون من حقه في ا التصبببببببببويت يف االجتماع الذي زر 

 حتديد النصاب

 حقوق التصويت لألعضاء واألعضاء المنتسبين
لكل دولة عضو صوت واحد، ولكن ا تفقد هذا احلق يف  

 ظل ظرود معينة.
 
 
 
 
 
 

متارس املنظمات األعضببباء حقوق التصبببويت على أسببباس  
 هي أعضببببببببببببببببببببباء يف املنببببببباوببببببببة مع دو بببببببا األعضببببببببببببببببببببباء اليت

 منظمة األغذية والزراعة.
 
 

ربببببببببوء هذا املبدأ املشبببببببببار إليه أعاله بشبببببببببأن ممارسبببببببببة  ويف 
حقوق التصبببويت على أسببباس املناوبة، للمنظمة العضبببو احلق 
يف أصببببوات متعددة لدو ا األعضبببباء بشببببأن املسببببائل اليت تقع 

 رمن اختصاصاهتا.

من الدسببببببببببتور: لكل دولة عضببببببببببو صببببببببببوت واحد  4-3املادة 
ط. وليس للدولة العضو املتخلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية فق

للمنظمة أن تتمتع  ق التصبببببببببببببببويت يف املؤمتر إذا بل  مقدار 
متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة 
علي ا عن السبببببببببببببنتني التقومييتني السبببببببببببببابقتني. ومع ذلك زوز 

لتصبببببببويت إذا اقتنع للمؤمتر أن يسبببببببمح  ذه الدولة العضبببببببو با
 بأن عجزها عن الدفع يرجع لظرود خارجة عن إرادهتا.

 
من الدسبببببببببببببببتور: متارس املنظمة العضبببببببببببببببو حقوق  8-2املادة 

العضبببببوية على أسببببباس املناوبة مع الدول األعضببببباء. في ا اليت 
هي أعضببببببببببببببببببباء يف منظمبببببة األغبببببذيبببببة والزراعبببببة يف  ببببباالت 

 اختصاص ا وفقا للقواعد اليت حيددها املؤمتر.
 

من البدسبببببببببببببببتور: مبا مل يبذكر غ  ذلبك يف هبذا  10-2املبادة 
الدسبببببببببببتور أو القواعد اليت يضبببببببببببع ا املؤمتر، وبغض النظر عن 

، للمنظمة العضبببو أن تتمتع، يف املسبببائل اليت تقع 4-3املادة 
يف نطاق اختصبببببببببببببباصبببببببببببببباهتا، أثناء أي اجتماع تعقده املنظمة 

دل عدد ويكون  ا فيه حق االشرتاك، بعدد من األصوات يعا
 دو ا األعضاء، اليت حيق  ا التصويت يف هذا االجتماع. ويف
حالة ممارسببببببة املنظمة العضببببببو حلق ا يف التصببببببويت، ال متارس 

 دو ا األعضاء حقوق ا يف ذلك والعكس بالعكس.
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األعضبببببباء أن تشببببببرتك يف التصببببببويت  ال حيق للمنظمات 
على املناصبببببببببببببببب اليت تشبببببببببببببببغل باالنتخاب، وال أن تتوىل أية 
منبباصببببببببببببببببب يف املؤمتر أو اجمللس أو أي من أج زهتببا الفرعيببة. 

ذلك أنه ليس للمنظمة العضبببببببو احلق يف اقرتاح أو تثنية  ويعين
 أي مرشحني  يئة مكتب قبل هذه االجتماعات.

مبببة: ال تشبببببببببببببببرتك املنظمبببات من الالئحبببة العبببا 2-45املبببادة 
األعضاء يف التصويت على املناصب اليت تشغل باالنتخاب 

 .12)أ( من املادة 9واليت يرد تعريف ا يف الفقرة 
 

من الالئحببببببة العببببببامببببببة: ال تتوىل املنظمببببببات  3-43املببببببادة 
األعضببباء أي منصبببب من مناصبببب املؤمتر أو أي من أج زته 

 الفرعية.
 

تشبببببرتك يف التصبببببويت على ال حيق للمنظمة العضبببببو أن  
امليزانية. وال يشبببببببببببببمل ذلك  رد التصبببببببببببببويت على مسبببببببببببببتوى 
لة  امليزانيبة، ببل وكبذل عمليبات التصبببببببببببببببويبت األخرى املتصببببببببببببببب

 باملوافقة على امليزانية.

من الالئحة العامة: ال تتوىل املنظمات األعضببببببببببببباء  44املادة 
أي منصبببب من مناصبببب اجمللس أو أي من األج زة الفرعية 

 التابعة له.
 

..[. وال تصبببببببببببببببوت املنظمة .من الدسبببببببببببببببتور:   6-18املادة 
 العضو على امليزانية.

من الدستور:  ...[ ويكون لكل عضو منتسب  1-3املادة  ال زوز لألعضاء املنتسبني االشرتاك يف التصويت. 
حق االشرتاك يف مداوالت املؤمتر دون أن يشغل أي منصب 

 أو يكون له حق التصويت.
 

من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: لألعضببببببببببببببببباء  28-12املبببادة  
املنتسبني احلق يف االشرتاك مع الدول األعضاء يف املداوالت 
املتعلقة باملسببببببببببببائل اخلاصببببببببببببة بمدارة جلسببببببببببببات املؤمتر و انه 
الرئيسبببببببببببببببيببة و ببانببه األخرى، وذلببك طبقببا ألحكببام الفقرات 
السابقة من هذه املادة، مع مراعاة القيود اخلاصة بالتصويت 

 3من املادة  1املناصببببببب املنصببببببوص علي ا يف الفقرة وشببببببغل 
من املادة  1، والفقرة 13من املادة  3من الدسبببببببببببتور، والفقرة 

 من الالئحة العامة للمنظمة. 15من املادة  1، والفقرة 14
 شروط األغلبية

األغلبية العادية هي أكثر من نصبببببف عدد األصبببببوات  
 12( من املادة ب)3املعطاة. )االسببببتثناءات مبينة أمام الفقرة 

 الواردة فيما يلي(.

)أ( من الالئحة العامة للمنظمة: الختاذ أي قرار 3-12املادة 
تكون األغلبيببببة الالزمببببة أكثر من  ،أي انتخببببابأو إلجراء 

على خالد  إذا ن  نصبببببببببببببف عدد األصبببببببببببببوات املعطاة إال
 ذلك يف الدستور أو هذه الالئحة.

 
االنتخابات املتعددة )لشبببغل أكثر من منصبببب  يتقتضببب 

عبدد األعضبببببببببببببببباء البذين يبدلون انتخبا  يف آن واحبد( أغلبيبة 
 حيحة، أي عدد أوراق االقرتاع الصببببببببببببحيحةبأصببببببببببببوات صبببببببببببب

 املودعة.
 

تشببببكل ت من الالئحة العامة للمنظمة: (2) (أ)12-12املادة 
عدد األعضبببببباء الذين أكثر من نصببببببف طلوبة من األغلبية امل

 .حيحةيدلون بأصوات ص
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  :أغلبية الثلثني
فيما يلي احلاالت اليت تتطلب أغلبية ثلثي األصببببببببببببببوات  

 موع عبببدد  املعطاة إلصدار قرار مببببببن املؤمتر بشرط أن يكون
األصببببببببوات االزابية والسببببببببلبية املعطاة أكثر من نصببببببببف عدد 

 الدول األعضاء باملنظمة:
 
 .قبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة جدد 
 .املوافقة على املعاهدات واالتفاقيات 
  املوافقببببببببة على االتفبببببببباقيببببببببات اليت ت م بني املنظمبببببببة

 واحلكومات األعضاء.
 .القرارات اخلاصة  جم امليزانية 
 .إصدار التوصيات للحكومات األعضاء 
  إدرا  موربببببببببببببببوعات جديدة يف جدول أعمال املؤمتر

 بعد التصديق عليه من املؤمتر.
 .تعديل الالئحة العامة للمنظمة أو وقف العمل هبا 

( من الالئحبببة العبببامبببة: مع مراعببباة أحكبببام ب)3-12املبببادة 
من الببدسبببببببببببببببتور، عنببدمببا تكون األغلبيببة  1الفقرة  20املببادة 

طلوبة إلصببببببدار قرار من املؤمتر مبقتضببببببى الدسببببببتور أو هذه امل
الالئحة هي ثلثا عدد األصببببببببببببوات، فيجب أن يكون  موع 
األصببببببوات االزابية والسببببببلبية املعطاة أكثر من نصببببببف عدد 
الدول األعضبببببببباء باملنظمة، وإذا مل تسببببببببتود هذه الشببببببببروط 

 يعت  االقرتاح مرفورا.
 
 

 
حالة التعديالت اليت يدخل ا املؤمتر على الدستور  ويف 

تكون األغلبية املطلوبة هي ثلثا األصبببوات املعطاة، بشبببرط أن 
تكون هذه األغلبية أكثر من نصبببببببببف عدد الدول األعضببببببببباء 

 باملنظمة.

 

 
ويف حالة موافقة اجمللس على االتفاقيات أو املعاهدات  

واالتفاقيات التكميلية وإرببافة مورببوعات إىل جدول أعمال 
اجمللس يف أثنببببباء البببببدورة، تكون األغلبيبببببة املطلوببببببة هي ثلثببببا 

من املؤي دين من بني  33أعضبببببببببباء اجمللس )أي ما ال يقل  عن 
 أعضاء اجمللس(.

 

 المطلوبةعدم الحصول على األغلبية 
تببببباعببببه يف حببببالببببة توزيع األصبببببببببببببببوات ااإلجراء الواجببببب  

بالتساوي )بصدد مسألة غ  االنتخاب( مما ينجم عنه جتمد 
 املوقف.

 
 
 
 
 
 
 

)أ( من الالئحببة العببامببة للمنظمببة: إذا وزعببت 13-12املببادة 
األصببوات بالتسبباوي بصببدد مسببألة ال تتعلق بانتخاب، زرى 

سبببببباعة واحدة على األقل من اقرتاع ثان يف جلسببببببة تالية بعد 
  هنبببببببايبببببببة االجتمببببببباع البببببببذي تسببببببببببببببببببببباوت فيبببببببه األصبببببببببببببببوات،

ما تسببببببببباوت األصبببببببببوات يف االقرتاع الثا  أيضبببببببببا، يعت   وإذا
 االقرتاح مرفورا.
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تباعه يف حالة الفشبببببببببببل يف احلصبببببببببببول ااإلجراء الواجب  
 األغلبية يف انتخاب ملكان واحد. على
 

من الالئحة العامة للمنظمة: يف أي انتخاب  11-12املادة 
لشبببغل منصبببب انتخا  واحد، عدا منصبببب املدير العام، إذا 
أخفق مرشبببببح يف احلصبببببول على أغلبية األصبببببوات املعطاة يف 
أول اقرتاع، جتري اقرتاعات متتالية يف املوعد أو املواعيد اليت 
ة حيددها املؤمتر أو اجمللس إىل أن حيصبببببل مرشبببببح على األغلبي

املطلوبة شببببببببببببريطة القيام، يف أي انتخاب لشببببببببببببغل منصببببببببببببب 
انتخا  يتقدم فيه أكثر من مرشحني اثَنني، باستبعاد املرشح 

 الذي حيصل على أقل عدد من األصوات يف كل اقرتاع.
 

من  12 الفقرةيف انتخاب متعدد فقد ورد يف الالزمة  تباعه يف حالة الفشببل يف احلصببول على األغلبيةاأما اإلجراء الواجب  
 .(23)الصفحة  12املادة 

 اقتراحالموافقة العامة على 
أية مسببألة  الد االنتخابات بدون يف  الفصببلزوز  

 تصويت، إذا ما اقرتح الرئيس ذلك.
 

تطبيق هببببذا اإلجراء عنببببدمببببا تكون أغلبيببببة كن وال مي 
  الزمة.الثلثني 

من الالئحة العامة للمنظمة: إذا أريد اختاذ  17-12املادة 
قرار يف مسبببببببببببببببألة ال تتعلق بانتخاب أو ال تسبببببببببببببببتلزم أغلبية 
الثلثني مبقتضبببى الدسبببتور أو هذه الالئحة، زوز للرئيس أن 
يقرتح على املؤمتر أو اجمللس الفصل يف هذه املسألة باملوافقة 

  العامة دون االلتجاء إىل تصويت رمسي.
 القتراع في النتخاباتتأجيل 

زوز تبببأجيبببل االقرتاع الثبببا  أو االقرتاعبببات املتتببباليبببة بعبببد  
 إجراء االقرتاع األول.

 

 ،زوز للرئيس)ب( من الالئحة العامة للمنظمة: 3-12املادة 
يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب بعد إجراء االقرتاع األول، 

 واجمللس.تأجيل االقرتاعات األخرى مبوافقة املؤمتر 
 

 إثارة النقاط النظامية أثناء التصويت
ال زوز قطع التصبببببببببببببببويبت إال إلثبارة نقطبة نظباميبة تتعلق  

 بالتصويت.
من الالئحبببببة العبببببامبببببة للمنظمبببببة: مبجرد ببببببدء  14-12املبببببادة 

التصببببببببويت ال زوز ألي مندوب أو ممثل أن يقطع التصببببببببويت 
  إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.

 "انتخاب"تعريف لفظ 
)أ( من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: يعين لفظ 9-12املببببادة  االنتخاب هو اختيار أو تعيني لفرد أو دولة أو مكان. 

"انتخبباب" فيمببا يتعلق هبببذه الالئحببة اختيببار أو تعيني واحببد 
أو أكثر من األفراد أو الببببدول أو األمبببباكن. ويتم انتخبببباب 

)ز(. 10فقرة  22أعضاء اجمللس طبقا لإلجراء املبني يف املادة 
ويف احلاالت األخرى يشبببببببببغل أكثر من منصبببببببببب انتخا  يف 

 اح واحد ما مل يقرر املؤمتر أو اجمللس خالد ذلك.اقرت 
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 تعريف عبارات األصوات المعطاة والمتناع واألصوات الملغاة
تعىن عبارة "األصبببببببببببوات املعطاة" األصبببببببببببوات املؤيدة أو  

فمهنا تعين األصببوات املعطاة  املعاررببة، أو يف حالة االنتخاب
ملرشح معني مستويف إجراءات الرتشيح. وال حيتسب االمتناع 

 أو األصوات امللغاة "كأصوات معطاة".
 

تلغى أيبببة ورقبببة اقرتاع حتمبببل انتخببباببببا لفرد أو دولبببة أو  
 مكان مل يرشح ترشيحا صحيحا.

 
 
 

يف حالة االنتخاب لشبغل أكثر من منصبب انتخا  يف  
تعبببد ملغببباة األصبببببببببببببببوات اليت اختبببارت عبببددا من آن واحبببد، 

املرشببببحني يزيد على عدد املقاعد الشبببباغرة املطلوب شببببغل ا، 
 أو عبددا من املرشبببببببببببببببحني يقببل عن عبدد املقبباعبد الشبببببببببببببببباغرة

 املطلوب شغل ا.
 

ال زوز أن حتمل أوراق االقرتاع أي إشبببببببببببببببارة أو عالمة  
غ  تلك اليت تتطلب ا أغراض التصبببببببببببببببويت، وفقا للتعليمات 

 لواردة يف ورقة االقرتاع.ا
 

ومع هذا تعد ورقة االقرتاع صحيحة إذا ما انتفى الشك  
الشبببببببببروط الواردة يف الفقرة  يف نية الناخب، وعندما تسبببببببببتوا

 .12من املادة  3و 2و 1بنود ال(  )4
 

يف حالة التصبببببببويت برفع األيدي، أو التصبببببببويت مبناداة  
األمساء، أو باالقرتاع السري، يسجل االمتناع عن التصويت، 

 .12( من املادة ب)4كما هو مبني يف الفقرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)أ( من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: تعين عببببارة 4-12املبببادة 
"األصبببببببببببببببوات املعطبباة" ألغراض الببدسبببببببببببببببتور وهببذه الالئحببة، 
األصببببببببببوات االزابية والسببببببببببلبية، وال يدخل في ا االمتناع عن 

 التصويت أو األصوات امللغاة.
 

( من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: تعت  1() )4-12املببببادة 
ملغاة أي ورقة اقرتاع حتمل أصببببببواتا لعدد من املرشببببببحني يزيد 
على عدد املقاعد الشببباغرة املطلوب شبببغل ا، أو حتمل صبببوتا 

 مكان مل يرشح ترشيحا صحيحا. لفرد أو دولة أو
 

( من الالئحببببة العببببامببببة للمنظمببببة: تعت  2() )4-12املببببادة 
ملغاة أيضبببا أي ورقة اقرتاع حتمل أصبببواتاً لعدد من املرشبببحني 
يقل عن عدد املقاعد الشببببببببباغرة املطلوب شبببببببببغل ا عند إجراء 

 انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخا  واحد.
 

العببامببة للمنظمببة: ال زوز ( من الالئحببة 3() )4-12املببادة 
أن حتمل ورقة االقرتاع أي إشببببببببببببببببارة أو عالمة غ  تلك اليت 

 تتطلب ا أغراض التصويت.
 

( من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: طبقبببا 4() )4-12املبببادة 
السببببابقة تعت  ورقة االقرتاع صببببحيحة عندما  3و 2و 1للبنود 

 ال يكون هناك شك يف نية الناخب.
 

الالئحببة العببامببة للمنظمببة: يسبببببببببببببببجببل ( من ب)4-12املببادة 
 االمتناع عن التصويت على الوجه التايل:

 
يف حالة التصبويت برفع األيدي، يقتصبر التسبجيل على  -1

الذين يرفعون أيدي بببببببببببببببببببببببببم ردا على  املمثلنياملندوبني أو 
 استفسار الرئيس عن حاالت االمتناع عن التصويت؛

يف حالة التصببببببببويت مبناداة األمساء، يقتصببببببببر التسببببببببجيل  -2
 أو املمثلني الذين يردون بلفظ "امتناع"؛ املندوبنيعلى 

يف حالة االقرتاع السببببري، يقتصببببر التسببببجيل على أوراق  -3
 يف صبببببببببببببببنببدوق االقرتاح إمببا بيضبببببببببببببببباء تودعاالقرتاع اليت 

 وإما مؤشرا علي ا "امتناع".
اإللكرتونية، يقتصبببببببببببببر يف حالة التصبببببببببببببويت بالوسبببببببببببببائل  -4

 الببتسببببببببببببببببجببيببببببببل عببلببى املببنببببببببدوبببني أو املببمببثببلببني الببببببببذيببن
 يبينون "االمتناع".



15 C 2019/INF/3 

 

 المواد الخاصة بالتصويت -خامساا 
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 واجبات المسؤول عن النتخابات
  واجبات املوظف املسؤول عن االنتخابات. 

من الالئحة العامة للمنظمة: يعني املدير العام من بني موظفي األمانة مسبببببببؤوال لالنتخابات لكل دورة  16-12املادة  
 من دورات املؤمتر أو اجمللس يكون مسؤوال، مبساعدة نائب أو أكثر، عن امل ام التالية:

 
 بمجراءات التصويت واالنتخابات؛التأكد من صحة تنفيذ أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة فيما يتعلق  )أ(

 تويل مجيع الرتتيبات اخلاصة بالتصويت واالنتخابات؛ )ب(
 إسداء املشورة لرئيس املؤمتر أو اجمللس بشأن مجيع األمور املتعلقة بمجراءات التصويت ونظامه؛ ) (
 اإلشراد على إعداد أوراق االقرتاع والعمل على سالمة حفظ ا؛ )د(
 املؤمتر أو اجمللس بتوافر النصاب قبل إجراء أي تصويت؛إبال  رئيس  )هب(
 حفظ سجالت نتائج مجيع االنتخابات والتأكد من تسجيل ا ونشرها بأمانة؛ )و(
 القيام بالواجبات األخرى ذات الصلة اليت قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت واالنتخابات. )ز(

 الطعن في نتيجة التصويت أو النتخاب
 :الواجب إتباعه وحدود الوقت املسموح به للطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاباإلجراء  
 من الالئحة العامة للمنظمة: 15-12املادة 

 
 ألي مندوب أو ممثل أن يطعن يف نتيجة التصويت أو االنتخاب. )أ(

 بمجراء تصويت ثان فورا.إذا طعن يف نتيجة تصويت مت برفع األيدي أو مبناداة األمساء، فعلى الرئيس أن يشرع  )ب(
 ال يصح الطعن يف التصويت برفع األيدي أو مبناداة األمساء إال عقب إعالن النتيجة مباشرة. ) (
زوز الطعن يف التصببببببببويت باالقرتاع السببببببببري يف أي وقت يف مدى ثالثة أشبببببببب ر من تاري  إجراء االقرتاع أو حلني تسببببببببلم  )د(

 املرشح املنتخب ملنصبه أي ما أطول.
يف حالة الطعن يف تصبببببببببويت أو انتخاب باالقرتاع السبببببببببري، فعلى املدير العام أن يعمل على إعادة فح  أوراق االقرتاع  ()هب

ومجيع السجالت ذات الصلة، وأن يوزع نتيجة الفح  ومع ا الشكوى األصلية على مجيع الدول األعضاء باملنظمة أو 
  اجمللس حسب احلالة.

 أنواع التصويت
زرى التصبببببببببببببببويت برفع األيدي أو مبناداة األمساء أو باالقرتاع  الالئحة العامة على ثال  طرق خمتلفة للتصويتتن   

 ( من الالئحة العامة للمنظمة: 6-12املادة ) السري
 

 إجراءات التصويت بمناداة األسماء
 فيما يلي: مبناداة األمساءزرى التصويت  
 .بناء على طلب مندوب 
  أغلبية الثلثني. تقتضيعندما 
وزرى التصببببببببببويت مبناداة التصببببببببببويت حسببببببببببب الرتتيب  

ا جائي ألمساء الدول األعضببببببببببباء، وحيدد الرئيس اسبببببببببببم أول 
 دولة ينادي علي ا عن طريق القرعة.

 
 
 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة: 7-12املادة 
من هبببببذه املبببببادة، زرى  10مع مراعببببباة أحكبببببام الفقرة  )أ(

التصبببببببببويت نداء باالسبببببببببم بناء على طلب مندوب أو ممثل أو 
عندما تلزم أغلبية الثلثني مبوجب الدسبببببببببببببتور أو هذه الالئحة، 
وزرى التصبببببببببببويت مبناداة األمساء بنداء أمساء مجيع الدول اليت 
 ا حق التصبببببببببويت حسبببببببببب الرتتيب األ دي. وحيدد الرئيس 

 ا عن طريق القرعة. وزيب مندوب اسم أول دولة ينادى علي
أو ممثل كل دولة عضببببببو "نعم" أو "ال" أو "امتناع". وا هناية 
أي تصويت مبناداة األمساء ينادى من جديد على اسم الدولة 
العضبببببببببببببو اليت مل زب مندوهبا أو ممثل ا، ويسبببببببببببببجل صبببببببببببببوت 

دولة عضببببببببو مشببببببببرتكة يف أي تصببببببببويت مبناداة األمساء يف  كل
 مضبطة ا لسة.
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طريقبببببة التصبببببببببببببببويبببببت برفع األيبببببدي ومبنببببباداة األمسببببباء.  

)ويالحظ أنه يف التصبببويت مبناداة األمساء يف قاعة ا لسبببات 
العامة سبببببببببببببببيظ ر رد كل مندوب على لوحة ك ربائية للتأكيد 

 صحيحا(.من أن إجابته مسعت وسجلت تسجيال 
 

 
حتصببببببى األصببببببوات وتسببببببجل، يف حاليت التصببببببويت برفع  )ب(

، بواسبببببببببببببببطة أو بمشبببببببببببببببراد املوظف األمساءاأليدي أو مبناداة 
املسؤول عن االنتخاب يف املؤمتر أو اجمللس، الذي يعينه املدير 

 التالية. 16العام وفقا للفقرة 
 

على إذا وقع االختيار يف اقرتاعني متتاليني مبناداة األمساء  ) (
اسبببببببببببببببم نفس الدولة، خيتار الرئيس اسبببببببببببببببم دولة أخرى بمجراء 

 القرعة مرة أو عدة مرات.
 القتراع السري

 يف احلاالت التالية: االقرتاع السرييستخدم  
 لتعيني املدير العام )أنظر أدناه(؛ 
 لقبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة؛ 
  ميع االنتخبباببات األخرى مبا مل يكن االنتخباب 

 منافسة؛حمل 
 
 
 

 إذا طلبت أغلبية املؤمتر ذلك 
 
 

بببالرغم من أن االنتخببابببات تقتضبببببببببببببببي يف العببادة أجراء  
تصويت، إال أنه زوز يف حاالت معينة وبشرط أال يزيد عدد 
املرشببببببببببحني على عدد املناصببببببببببب الشبببببببببباغرة، إمتام االنتخاب 

 من الرئيس. اقرتاحبناء على  باملوافقة العامة الصرحية

)أ( من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: يتم تعيني 10-12املبببادة 
املدير العام، وقبول الدول األعضبباء واألعضبباء املنتسبببة ا دد 
وانتخاب أعضبباء اجمللس، بطريق االقرتاع السببري. وتتم أيضببا 
االنتخببابببات األخرى بطريق االقرتاع السبببببببببببببببري، إال يف حببالببة 
االنتخببباب البببذي ال يزيبببد فيبببه عبببدد املرشبببببببببببببببحني على عبببدد 

اصبببببببببببببببب الشببببببببببببببباغرة، فعندئذ زوز للرئيس أن يعرض على املن
 املؤمتر أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة العامة الصرحية

 
)ب( من الالئحة العامة للمنظمة: يتم الفصببببل 10-12املادة 

يف أي موروع آخر عن طريق االقرتاع السري إذا رأى املؤمتر 
 أو اجمللس ذلك.

 
 
 
 
 
 

انتخابية يف انتخاب واحد زوز شبببببببببغل عدة مناصبببببببببب  
 )انتخاب متعدد(.

 
 
 
 
 

 تعيني حاسيب األصوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ب( من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: لشبببببببببببببببغبببل 9-12املبببادة 
منصب انتخا  واحد زرى االنتخاب بطريق االقرتاع السري 

من هذه املادة. ولشببببببببغل أكثر  11وفقا ملا هو وارد يف الفقرة 
من منصبببببببببببببببببب انتخببا  يف عمليببة انتخبباب واحببدة يتسبببببببببببببببم 
 ةاالنتخاب بطريق االقرتاع السبببببببببببري وفقا ملا هو وارد يف الفقر 

 من هذه املادة. 12
 

 من الالئحة العامة للمنظمة:) ( 10-12املادة 
 اثننيإلجراء اقرتاع سببببري، يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس  -1

من حبباسبببببببببببببببيب األصبببببببببببببببوات من بني املنببدوبني أو املمثلني أو 
مناوبي م. ويف حالة االقرتاع السببببببري بصببببببدد انتخاب، يكون 
حاسببببببببببببا األصبببببببببببوات من املندوبني أو املمثلني ومناوبي م ممن 

  تكون  م مصلحة مباشرة يف االنتخاب. ال
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 أوراق االقرتاع 
 
 
 
 
 

 مقصورات التصويت 
 
 
 

 زوز تغي  أوراق االقرتاع امللغاة 
 
 
 
 
 
 

 حضور عملية عد األصوات 
 
 
 

حرًصا على محاية سري ة االقرتاع، زوز للمسؤول عن عمليات 
تصببببببببببويت أن يطلب إىل أي من أعضبببببببببباء الوفود أو األمانة ال

على أي عملية تصبببببويت باالقرتاع اليت تشبببببارك يف اإلشبببببراد 
السبببببببببببببببري  التخلي عن أي ج از إلكرتو  أًيا كان نوعه قبل 

في ببا فرز األصبببببببببببببببوات. وزوز  الببدخول إىل القبباعببة اليت زري
تطبيق هذا الشرط بأي وسيلة من الوسائل اليت يراها املسؤول 

 عن عمليات التصويت مناسبة. 
   

اإلشبببببراد على يكون من واجبات حاسبببببيب األصبببببوات  -2
صبببببالحية  إجراءات االقرتاع وعد  أوراق االقرتاع، والفصبببببل يف
 اقرتاع. ورقة االقرتاع يف حالة الشك، واعتماد نتيجة كل

زوز تعيني نفس حاسبببببببببببيب األصبببببببببببوات القرتاعات  -3
 انتخابات متتالية. أو
 

)د( من الالئحة العامة للمنظمة: يوقع املوظف 10-12املادة 
موظفي أمانة املؤمتر أو اجمللس على أوراق املرخ  له من بني 

االقرتاع ببباألحرد األوىل من امسببه. ويكون املوظف املخت  
باالنتخابات مسببؤوال عن رببمان تنفيذ هذا اإلجراء. وتسببلم 
يف كبل اقرتاع ورقبة اقرتاع بيضبببببببببببببببباء واحبدة لكببل وفبد لبه حق 

 التصويت.
 

راء )هببببببببببب( من الالئحة العامة للمنظمة: عند أج10-12املادة 
اقرتاع سببببببرى، تقام مقصببببببورة أو أكثر لالقرتاع يتم اإلشببببببراد 

 علي ا بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتاع.
 

)و( من الالئحة العامة للمنظمة: إذا أخل أي 10-12املادة 
مندوب بصبببببببببببببببالحية ورقة االقرتاع املعطاة له، فيجوز له قبل 

بيضببببببببباء مغادرة دائرة مقصبببببببببورة االقرتاع أن يطلب ورقة اقرتاع 
جببديببدة يسبببببببببببببببلم ببا لببه املوظف املخت  ببباالنتخبباب مقببابببل 
تسبببببببببببببببليمه ورقة االقرتاع امللغاة، وتبقى ورقة االقرتاع امللغاة يف 

 حيازة املخت  باالنتخاب.
 
 

)ز( من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: إذا غبببادر 10-12املبببادة 
حاسبا األصوات القاعة اليت يوجد في ا املندوبون أو املمثلون 

بعد  األصبببببوات، فال زوز إال للمرشبببببحني أو للمراقبني ليقوما 
 املعينني من قبل م حضور عملية العد دون االشرتاك في ا.

 
)ح( من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة: ال زوز 10-12املبببادة 

ألعضاء الوفود، وال ألعضاء أمانة املؤمتر أو اجمللس املسؤولني 
يبوحوا ألي عن اإلشراد على التصويت باالقرتاع السري أن 

شبببببببخ  غ  مسبببببببؤول بأي معلومات من شبببببببأهنا أن ختل أو 
 يشك يف أهنا ختل بسرية االقرتاع.
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 حفظ أوراق االقرتاع يف مكان أمني.

 
)ط( من الالئحة العامة للمنظمة: املدير العام 10-12املادة 

مسؤول عن حفظ مجيع أوراق االقرتاع يف مكان أمني إىل أن 
يشغل املرشحون املنتخبون مناصب م أو ملدة ثالثة أش ر من 

 تاري  االقرتاع أي ما أطول.
 

 تعيين المدير العام
 يطلب إجراء خاص لتنظيم االقرتاعات التالية يف التصويت على تعيني املدير العام 
من الالئحة العامة للمنظمة: ينتخب املدير العام بأغلبية األصبببببببببوات املعطاة. ويتبع اإلجراء التايل إىل أن حيصبببببببببل  2-37املادة 

 أحد املرشحني على األغلبية املطلوبة:
 

 زرى اقرتاعان بني املرشحني مجيعا؛ (أ)
 يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع الثا ؛ (ب)
جترى بعد ذلك اقرتاعات متتالية، وا كل مرة يسبببببببتبعد املرشبببببببح الذي حيصبببببببل على أقل عدد من األصبببببببوات إىل أن  ( )

 يتبقى ثالثة مرشحني فقط؛
 زرى اقرتاعان بني املرشحني الثالثة املتبقيني؛ (د)

 الفقرة الفرعية )د( أعاله؛يستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات خالل االقرتاع الثا  املذكور يف  )هب(
زرى اقرتاع أو اقرتاعات متتالية، إذا اقتضببببببببببببى األمر، بني املرشببببببببببببحني الباقيني إىل أن حيصببببببببببببل أحدمها على األغلبية  )و(

 املطلوبة؛
إذا تساوى اثنان أو أكثر من املرشحني يف احلصول على أقل عدد من األصوات يف أحد االقرتاعات املشار إلي ا يف  )ز(

الفقرتني الفرعيتني )ب( أو ) ( أعاله، زرى اقرتاع أو اقرتاعات منفصبببلة، إذا اقتضبببى األمر، بني هؤالء املرشبببحني، 
 ويستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات يف هذا االقرتاع أو يف هذه االقرتاعات؛

ت يف ثا  االقرتاعني املشببار إلي ما يف الفقرة وإذا تسبباوى اثنان من املرشببحني يف احلصببول على أقل عدد من األصببوا )ح(
الفرعية )د( أعاله، أو إذا حصبببل املرشبببحون الثالثة مجيعا على أعداد متسببباوية من األصبببوات يف هذا االقرتاع، جترى 
اقرتاعات متتالية بني املرشببببببحني الثالثة إىل أن حيصببببببل مرشببببببح واحد على أقل عدد من األصببببببوات، ويتبع بعد ذلك 

 ( أعاله.وملنصوص عليه يف الفقرة الفرعية )اإلجراء ا
 

 النتخابات المتعددةات الخاصة بجراءاإل
البد من اإلدالء باألصببوات لكل منصببب من املناصببب  

 املراد شغل ا.
 
 
 
 
 
 
 
 

من الالئحة العامة للمنظمة: يف أي انتخاب  12-12املادة 
لشببببببببغل أكثر من منصببببببببب انتخا  واحد يف آن واحد يطبق 

 يلي: ما
يتشبببببببببببببببكل النصببببببببببببببباب يف املؤمتر من غالبية الدول  (1) )أ(

 األعضاء يف املنظمة ويف اجمللس من ثلثي أعضائه.
( تتشببببكل األغلبية املطلوبة من أكثر من نصببببف عدد 2)

أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذين يدلون بأصوات 
 صحيحة.
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 المواد الخاصة بالتصويت -خامساا 
 النصوص األساسيةمن  ذات الصلة األحكام

 
االمتناع عن التصبببويت زب أن يشبببمل مجيع املناصبببب  

وال يسببمح باالمتناع  –املراد التصببويت علي ا يف ورقة االقرتاع 
 عن التصويت بالنسبة لبعض املناصب.

 
 

أك  عدد من  ن الذين حيصبببببلون علىو املرشبببببحينتخب  
املتاحة، إذا حصببببببلوا على  املناصببببببباألصببببببوات لشببببببغل عدد 

 املطلوبة.األغلبية 
 

 
يببديل كببل نبباخببب، مببا مل ميتنع كليببة عن التصبببببببببببببببويبت،  )ب(

بصبببببوت واحد لكل منصبببببب انتخا  يراد شبببببغله، مع إعطاء 
كل صببببببببوت ملرشببببببببح خمتلف، وأي ورقة ال تنطبق علي ا هذه 

 الشروط تعت  ملغاة.
 
أكثر من على  ونحيصببلالذين  نيرشببحيعلن انتخاب امل ( )

اليت  االنتخابيةمبا يسبباوي عدد املناصببب األصببوات عدد من 
يراد شببغل ا شببرط أن يكونوا قد حصببلوا على األغلبية الالزمة 

 ( السالفة.2احملددة يف الفقرة الفرعية )أ( )

زرى اقرتاع ثان واقرتاعات تالية بالنسبة لبقية املرشحني  
 حه يتم شغل مجيع املناصب.

    
حصببول مرشببحني بسبببب اصببب ناملشببغل سببن إذا مل يت 

زري اقرتاع  ،اثنني أو أكثر على عدد متسببببباو من األصبببببوات
 .منفصل بني هؤالء املرشحني

 
 
 
 

إذا مل حيصببببل أي من املرشببببحني على األغلبية املطلوبة،  
يستبعد املرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات يف 

 .الباقني بني املرشحنيإرافية  اتري اقرتاعوجت ذلك االقرتاع

إذا مل يسبببببببببببببببفر االقرتاع األول إال عن شبببببببببببببببغبببل بعض  (د)
لشببببغل املناصببببب  املناصببببب االنتخابية فقط، زرى اقرتاع ثان

يُتبع هببذا  نفسببببببببببببببب ببا. بنفس شبببببببببببببببروط االقرتاع األول ،الببباقيببة
 اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية.

 
إذا مل يتسبن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شبغل  )هب(

منصببببببببببببب واحد أو أكثر من املناصببببببببببببب االنتخابية بسبببببببببببببب 
حصببببببببببببول مرشببببببببببببحني اثنني أو أكثر على عدد متسبببببببببببباو من 
األصبببوات زري اقرتاع منفصبببل بني هؤالء املرشبببحني لتحديد 
من ينتخب من م طبقا ألحكام الفقرة الفرعية ) ( السالفة. 

 ء عند الضرورة. ويعاد هذا اإلجرا
 

إذا مل حيصبببببببببببببل أي من املرشبببببببببببببحني يف أي اقرتاع على  )و(
األغلبية املطلوبة، يستبعد املرشح الذي حصل على أقل عدد 

  .من األصوات يف ذلك االقرتاع
  

 


