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 2021أبريل/ نيسان  -CL 166/13 - Information Note 1  -1مذكرة املعلومات 
 طرق التصويت البديلة ابالقرتاع السّري

 

 املقّدمة
تعرض هذه املذكرة معلومات حمّدثة عن طرق التصويت البديلة إلجراء اقرتاع سّري خالل الدورة الثانية واألربعني  -1

خالل االجتماع غري الرمسي الذي عقده الرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية و للمؤمتر. 
، حّدد األعضاء خيارين اثنني حمتملني وقابلني للتطبيق هبدف إجراء اقرتاع سري خالل الدورة 2021مارس/ آذار  18يف 

ونظام التصويت اإللكرتوين. لألعضاء ت شخصًيا ابحلضور الفعلي الثانية واألربعني للمؤمتر بشكل افرتاضي. ومها التصوي
 أيًضا خيار اثلث للتصويت عن طريق املراسلة ابلربيد، على رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات لكي ينظروا فيه. وُعرض

بعنوان  CL 166/13ترد يف املرفق ابء ابلوثيقة هي ت منذ ذلك احلني بلورة هذه اخليارات على حنو أكرب و ومتّ   -2
"الرتتيبات اخلاصة ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر"، لكي ينظر فيها اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة يف إطار 

، مل يطلب األعضاء مزيًدا من املعلومات عن اجلوانب العملية 13من جدول أعماله. وخالل املناقشات بشأن البند  13البند 
ت املذكورة آنًفا فحسب، بل عرضوا أيًضا خيارًا بدياًل إضافًيا أال وهو التصويت املختلط أي من خالل العتماد أحد اخليارا

 التصويت شخصًيا ابحلضور الفعلي أو عرب اإلنرتنت.
وسعًيا إىل تيسري عملية اختاذ قرار من جانب األعضاء ابالستناد إىل معلومات أوىف، تعرض هذه املذكرة معلومات  -3

يارات التصويت اليت سبق حتديدها واليت سبق لألعضاء أن تلقوا بشأهنا معلومات أّولية، وتعرض أيًضا إضافية عن خ
الوثيقة إمكانية اعتماد خيار التصويت املختلط ابجلمع بني التصويت شخصًيا ابحلضور الفعلي والتصويت عرب اإلنرتنت  هذه

 خيار خمتلط. إاتحةبغرض 
بواسطة نظام منصة  بنداء األمساءوتقّدم مذكرة املعلومات هذه كذلك معلومات إضافية عن إجراء التصويت  -4

Zoom 3. وسيكون هذا التصويت ضرورًًي يف بداية املؤمتر إلقرار اإلجراءات اخلاصة املبينة يف املرفق ألف يف إطار البند 
دورة، بعد أن تكون اللجنة العامة للمؤمتر قد نظرت فيها خالل جدول األعمال، واعتماد جدول األعمال وترتيبات ال من

اجتماعها األول. ومن شأن عملية اإلقرار هذه أن تنطوي على قبول إجراءات التصويت البديلة لالقرتاع السري، وإجراء 
ذلك سابقة ألي  االنتخاابت خالل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر وتطبيقها على أساس استثنائي من غري أن يشّكل

 أساليب عمل املؤمتر يف دوراته املقبلة. من
 

 التصويت شخصًيا من خالل االقرتاع السري ابحلضور الفعلي لألعضاء
نظمة األغذية الرئيسي ملقر املينطوي خيار التصويت شخصًيا على الدخول الفعلي للمندوبني املقرتعني إىل مباين  -5

بشكل فعلي، مع ضمان االمتثال للتباعد اجلسدي وسائر التدابري املتخذة استجابًة  والزراعة )املنظمة( لإلدالء أبصواهتم
. ويعكس هذا اإلجراء جبميع جوانبه تقريًبا اإلجراءات واملمارسات املّتبعة يف إطار االقرتاع السري يف 19-جلائحة كوفيد

 من الالئحة العامة للمنظمة. 12املنظمة على النحو املبني يف النصوص األساسية، وال سيما املادة 
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لهم بصورة أما املسألة الرئيسية اليت يطرحها هذا اإلجراء فتتمثل يف كيفية تصويت األعضاء الذين ليس هلم من ميثّ  -6
 تميكن أن تتم مجيع عمليات التصويت يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما، وميكن لألعضاء الذين ليسو دائمة يف روما. 
وفودهم إىل املؤمتر أشخاًصا يكون إبمكاهنم احلضور إىل روما  ضمنشركوا روما أن ميارسوا حّقهم يف أن يُ هلم ممثليات يف 

 خالل دورة املؤمتر. وهبذه الطريقة، ميكن متثيل مجيع األعضاء خالل إجراء التصويت.
 

 يف روما لألعضاء االقرتاع السري ابحلضور الفعلي
، وذلك بدعوة املندوبني إىل مباين املقر الرئيسي لألعضاء السري ابحلضور الفعليستواصل املنظمة إجراء االقرتاع  -7

عضو من أصل الدول األعضاء اليت هلا حق التصويت  دولة 140 ما يصل إىل ملإلدالء أبصواهتم. ومن املتوقع أن تقو 
، لن يتمكن 19-تواء جائحة كوفيددولة عضو إبيداع أوراق االقرتاع يف روما. ونظرًا إىل تدابري اح 194والبالغ عددها 

ز عضو من األعضاء من دخول املقر الرئيسي للمنظمة لإلدالء بصوته. ويستخدم احليّ  سوى مندوب واحد لكلّ 
 املخصص لالقرتاع يف قاعة اجللسات العامة لغرض إجراء التصويت.

حبسب الرتتيب األجبدي، وينقسم املندوبون الذين سيدلون أبصواهتم إىل جمموعات تتألف من عشرة أعضاء،  -8
ز املخصص لالقرتاع يف قاعة اجللسات العامة يف فرتات زمنية حمددة سلًفا مدة لدخول مبىن املنظمة والوصول إىل احليّ 

ز املندوبون الذين حيق هلم التصويت للدخول إىل احليّ  كل منها عشر دقائق. ويف قاعة اجللسات العامة، يصطفّ 
ندوب واحد كحد أقصى ملعلى التباعد اجلسدي يف مجيع األوقات. وال جيوز سوى  املخصص لالقرتاع، مع احلفاظ

 يكون حاضرًا يف احلّيز املخصص لالقرتاع يف مجيع األوقات. أن
 سوف تصدر ورقة االقرتاع وتعطى للمندوب الذي سيديل بصوته، ليمألها ويودعها يف صندوق االقرتاع.و  -9

فرز من إجراءات وممارسات، إصدار أوراق االقرتاع واإلدالء ابألصوات و  عليهوسيجري طبًقا ملا جرت العادة  -10
األصوات. أما األدوار والوظائف األساسية املتصلة ابالقرتاع السري فستجري على النحو املعتاد، وابلتحديد أدوار حاسيب 

عملية  املندوبني، ابإلشراف على األصوات ومسؤولياهتم. ويقوم اثنان من حاسيب األصوات اللذان يعّينهما الرئيس من بني
 االقرتاع وإصدار أوراق االقرتاع وتسجيل إيداع أوراق االقرتاع يف الصندوق.

األصوات وحتديد النتيجة  فرزوعند انتهاء عملية التصويت، يعمد حاسبا األصوات إىل فتح صندوق االقرتاع و  -11
 األصوات حبضور املراقبني املعينني. فرزواملصادقة عليها. وجيري، طبًقا لإلجراءات املعمول هبا، 

 ويغادر املندوبون الذين حيق هلم التصويت بعد اإلدالء أبصواهتم، مباين املقر الرئيسي للمنظمة. -12
 

 جوالت االقرتاع اإلضافية
األصوات.  فرزيف حال كان من الضروري إجراء جولة اقرتاع إضافية، سيجري ذلك مباشرة بعد انتهاء اجلولة األوىل و  -13

فيتلّقى املندوبون الذين حيق هلم التصويت إشعارًا خمصًصا لذلك، إما بواسطة التطبيق اخلاص بدورة اجمللس على اهلاتف 
احملمول، أو بطريقة أخرى، ورسالًة تدعوهم إىل التوّجه إىل مبىن املنظمة والدخول ضمن اجملموعات ذاهتا املؤلفة من عشرة 

 املخصص لالقرتاع من أجل إجراء اجلولة الثانية من االقرتاع. أعضاء للولوج إىل احلّيز
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 يف روما املوجودينالتصويت عن طريق املندوبني 
ميكن دعوة الدول األعضاء اليت ليس هلا من ميثلها فعلًيا يف روما إىل إشراك أشخاص يف وفودها إىل املؤمتر يكون  -14

ر، وذلك بغرض اإلدالء أبصواهتم ابلنيابة عن هذه الدول األعضاء. فالقواعد إبمكاهنم التواجد فعلًيا يف روما خالل دورة املؤمت
 .1املتعلقة بتشكيل الوفود تتيح لألعضاء إشراك أي شخص يف وفودهم إىل املؤمتر، مبن يشمل املواطنني من بلدان أخرى

 خالل لألعضاء الفعلي ابحلضور اعاالقرت  ضوء يف للمؤمتر املقبلة الدورة خالل اخليار هذا من االستفادة لألعضاء وميكن
ومثة قيد يفرض  .19-كوفيد  جائحة احتواء إىل الرامية التدابري من ذلك وغري السفر على املفروضة القيود ظلّ  يف الدورة

من دستور املنظمة اليت تنص على أنه "ال ميثل املندوب أكثر من دولة عضو أو عضو  3من املادة  3مبوجب أحكام الفقرة 
منتسب." وابلتايل، لن يكون األشخاص الذين ينوبون عن دولة عضو أخرى يف املؤمتر مؤهلني للمشاركة يف وفد آخر يف 

 إطار هذا اخليار.
أعاله، أي من خالل جمموعات من عشرة وستجري عملية التصويت يف إطار هذا اخليار على النحو املذكور  -15

 أعضاء لتلقي أوراق االقرتاع وإيداعها يف صندوق االقرتاع يف احلّيز املخصص لالقرتاع.
 ستستعرضها اليت التفويض ألوراق املّتبعة العادية اإلجراءات خالل من وفودها تشكيل عن األعضاء الدول وستبّلغ -16
وتودع أوراق التفويض لدى املدير العام قبل املوعد احملدد  املتبعة. وممارساهتا هبا ولاملعم للقواعد وفًقا التفويض أوراق جلنة

 2الفتتاح دورة املؤمتر خبمسة عشر يوًما على األقل، كلما أمكن ذلك.

 

 لكرتويني اإلسرّ القرتاع الا
لكي حتديد مجيع اجلوانب األساسية اليت ينبغي أن يتضمنها نظام تصويت إلكرتوين من أجل عملت األمانة لقد  -17

 ة االقرتاعضمان سريّ حبضور األعضاء، و التصويت يف حال مت  ات اليت سيستعان هبااإلجراء يتسىّن، قدر املستطاع، حماكاة
 .كذلك

ابلنسبة بعض الضماانت اإلضافية وسيتيح  ،حبضور األعضاء لتصويتا اتجراءمرآة إلالنظام اإللكرتوين كون سيو  -18
 .ا يف رومافعليً  املوجوديناألعضاء غري  نفاذإمكانية إىل 

  
 اإللكرتوينخصوصيات النظام 

التصويت النفاذ إىل منصة  ،فيه فعلًيا يتواجدونكان الذي النظر عن امل، بغض كافةً   األعضاءإبمكان ون يكس -19
 ا.وكفاءهت االتصويت ونزاهتهعملية ة سريّ كفل ستاليت  اإللكرتوين

االنتخاب، يسمح النظام اإللكرتوين للمندوبني الذين يصوتون ابلنيابة عن دولة عضو اإلدالء عمليات وخالل  -20
انتخاب ابلنسبة إىل واحد مرشح أكثر من صاحل انتخاب الرئيس املستقل، أو ل ابلنسبة إىلح واحد، أبصواهتم لصاحل مرشّ 

لبية اعلى غ نياملرشحأحد حيصل حىت جراء املزيد من عمليات االقرتاع إبإذا لزم األمر، ظام، يسمح النو . أعضاء اجمللس
                                                           

"يعين تعبري "وفد"، فيما يتعلق هبذه الالئحة، مجيع األشخاص الذين تعينهم دولة من الالئحة العامة على ما يلي:  3من املادة  1تنّص الفقرة   1
 عضو أو عضو منتسب حلضور دورة من دورات املؤمتر، أي مندوهبا ومناوبوه ومساعدوه ومستشاروه".

 من الالئحة العامة للمنظمة. 3من املادة  2الفقرة   2
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 .االقرتاعاملعطاة يف عدد من األصوات  صل على أقلّ حييسمح ابستبعاد املرشح الذي ، كما املطلوبةاألصوات 
املتطلبات احملددة و تناسب حبيث يم صمّ يوس. من أي مكان عرب اإلنرتنت سهالً أمرًا إىل النظام نفاذ يكون الوس -21

بلغات متاحة البينية واجهة الكون وستنصوص األساسية، حكام املنصوص عليها يف الألطبًقا لاقرتاع سري جراء إلالالزمة 
 .املنظمة

إضافة إىل و صاحبها. بعطاة التأكد من عدم إمكانية ربط األصوات املمن خالل التصويت ة النظام سريّ ويضمن  -22
اقرتاع  وجود ورقةإمكانية  ؤدي ابألساس إىل إلغاء، مما يةصحيحطريقة االقرتاع بأوراق اإلدالء جبميع كفالة   هذلك، ميكن

 .صحيح عّدها على حنوصواهتم و مت اإلداء أبقد  هق من أنالتحقّ ن مملستخدمني كِّن اميكما اتلفة،  
. رهمادو أو ملراقبني وااألصوات  حاسيبجود تم ضمان و ، يحبضور األعضاءالتصويت وكما الشأن ابلنسبة إىل  -23
كون مبقدوهم وسي. التصويت، دون حقوق التصويتمنصة كامل إىل نفاذ  مكانية إبن و األصوات واملراقب وحاسبتمتع وسي

 .املندوبني يف الوقت احلقيقي وهم يدلون أبصواهتممراقبة 
وجود يكفلون فهم  ،األعضاءالشأن ابلنسبة إىل التصويت حبضور وكما هو ، حاسيب األصوات صما خي ويف -24

من وجود املندوب حاسبو األصوات ، يتأكد حسبمقصورة االقرتاع لإلدالء أبصواهتم، ويف هذه احلالة فيف املندوبني 
ا إذا كانوا مراقبة وضع املندوبني للتأكد ممّ توىل حاسبو األصوات ي لكرتوين،التصويت اإلشغيل وعند تلكرتوين. اإل احلّيز يف

عندما يراقبون املندوبني وهم يضعون أوراق حبضور األعضاء تصويت مكان الوعلى غرار دورهم يف أم ال.  أبصواهتمقد أدلوا 
دون أي من أحد املندوبني قد أدىل بصوته ما إذا كان رؤية  كون مبقدور حاسيب األصواتاقرتاعهم يف صناديق االقرتاع، سي

 .ملعرفة املرشح الذي صوت له املندوبطريقة 
كن ختزين بياانت (، مي12من املادة  15فقرة )ال للمنظمة العامةاليت تنص عليها الالئحة تطلبات امل ا معشيً امتو  -25

 .ملراجعة بعد انتهاء التصويتغراض االتصويت وإاتحتها أل
لتصويت اعمليات يكفل إجراء مجيع من شأنه أن ، للتصويت اا سريعً لألعضاء خيارً يتيح النظام اإللكرتوين وإن  -26

 .للجدول الزمين املؤقتطبًقا 
حتديد هذه التدابري شمل تو . إيالء االعتبار الواجب للتدابري الالزمة للحد من خطر اهلجمات اإللكرتونيةوقد مت  -27

قبل املصادقة التصويت وإعادة إمكانية اخلروج التلقائي بعد كل جولة من جوالت  اعتمادللتصويت، و  ةقصري  ةزمنيمدة 
 .لتصويتلولة جديدة أي جانطالق 

  
 ةورداجلهة امل

 عملية من خالل الزراعية الصندوق الدويل للتنمية من قبل  "Minsait"على شركة ار يختالاوقع  -28
احملافظني. جملس األخري الذي عقده جتماع االيف لكرتوين لتصويت اإلل ةموردجهة كعليها  تفاوض مشرتًيت مت ال

  املعلومات لتكنولوجيا شركة إندرا القابضةهي فرع اتبع لالشركة اإلسبانية، اليت  هذه وتعترب
(Indra Holding Tecnologías de la Información)،  املرموقة اجملموعات االستشارية والتكنولوجية  إحدى

أصبحت هذه، و الصعيد الدويل.  احللول االنتخابية علىإجياد يف من اخلربة ا عامً  42وهي تتمتع مبا يصل إىل العامل،  يف
نظامها إمكانية يتيح و . برانمج األمم املتحدة اإلمنائيلدى النتخاابت يف جمال ا امعتمدً ورًدا ، م2014منذ عام الشركة، 
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شركة  وهو طرف اثلث،توىل القيام هبا تصديق على النظام يمثة عملية عد، و والتصويت عن بُ عني املكان التصويت يف 
"Verizon"شركة  تخدم. وتس"Minsait" أورواب يفموجودة وادم ابالستعانة خبخالل سحابة أمازون،  خوادم سحابية من. 

ستطاع. قدر امل كامالً النظام فهًما  فهم هبدف  2021شباط فرباير/منذ  "Minsait"شركة مع تنّسق األمانة ظلت و  -29
عكس أن يأدائه وقرروا أنه قادر على مدى نظام التصويت من أجل تقييم  اختبارعمليات وشارك أعضاء األمانة يف 

 .عليه النصوص األساسيةما تنص إجراءات االقرتاع السري على حنو 
مع املربم ر العقد اصدتم إ، سيبعد املائة يف دورته السادسة والستني جمللسالصادرة عن اتوجيهات وبناًء على ال -30

ا مع متامً ماشى تت تيحها هذه الشركةاليت تات اخلدمن أبعلى قناعة األمانة إن و . 2021أًيرمايو/  4يف  "Minsait"شركة 
 .انجحإلكرتوين االحتياجات احملددة إلجراء تصويت 

عملية يشمل  ،يورو 31 704 مبلًغا قدره الستخدام النظام ةاملورداجلهة اللتزامات التعاقدية مع ايبلغ إمجايل و  -31
 ة.املورداجلهة موظفي جانب سيشمل تقدمي املساعدة املباشرة خالل املؤمتر من ار. كما واالختب التكييف حسب الطلب

منتظمة شاورات تتخّللها مإبرام العقد، مرحلة من التعاون بعد  ،واألمانة واألعضاء "Minsait"شركة ستدخل و  -32
 ر.لمؤمتواألربعني لالدورة الثانية ودورات تدريبية تعقد على مدى األسابيع اليت تسبق انعقاد ة إحاطجلسات و 

ألعضاء اجتماعات من أجل متكني اظم نوست. 2021أًير مايو/  6 يوميبدأ اختبار النظام مع األعضاء وس -33
ملختلف سيناريوهات االنتخاابت  صوريحيث ميكن إجراء تصويت  لكرتوين على سبيل احملاكاةمنصة تصويت إولوج  من
 ر.املؤمتبداية أعمال قبل االنتخاابت بيئة إلملام بلألعضاء ابن يسمح أ همن شأنهذا و ابالسم.  نداءً أو 
لصاحل أًير مايو/ 15ا من عتبارً هداف اح، ستنظم دورات تدريبية حمددة األا جُتكّلل ابلنبعد مرحلة اختبار و  -34

التصويت عمليات مجيع اخلطوات ذات الصلة اليت يتعني اختاذها يوم حول إجرائية دقيقة رشادات إباألعضاء حيث سيزوّدون 
 .ةاملقرر 
 ات.صويت وجبميع اللغبيئة املنظمة وإجراءات التابلكامل حبيث حيرتم ف نظام التصويت اإللكرتوين يكيم تتوسي -35
اليت املصممة خصيًصا و البيئة احملددة  فإنالتصويت، عملية نزاهة حرًصا على و . 2021 أًير/مايو 25ذلك حبلول نجز وسي

يتم االضطالع بعدد وحىت ذلك احلني، سفحسب.  متاحة لألعضاء يف ذلك اليوم احملددستكون ستستخدم يوم التصويت 
 .قائمة على احملاكاةالتجارب واالختبارات يف بيئة من 
عملية مراقبة يف مهًما ا دورً ؤدون الذين سيعينهم الرئيس، وسياسيب األصوات واملراقبني تدريب خاص حلوسيتاح  -36

  .التصويت
 

 وقائيةال التدابري

النظم  مجيع يف متأصلهو خطر  املخرتقة احلواسيب على األصوات تغيري إبمكانية املتعلقإن اخلطر املتوسط  -37
 أنإىل  نظرًاو . ألصواتلإلدالء اب املستخدمة الكمبيوتر أجهزة يف ابلتحكم اخلدمة ملزود يسمح نظام يوجد الو . اإللكرتونية

جراءات إلاب التقّيدعلى  تنياملصوّ األمانة مجيع  من جانب املستخدم، ستحثّ  هي اخلطر هذا من للتخفيفاألفضل  طريقةال
 :من املخاطر لتخفيفل التالية

اليت  احلواسيب مكافحة الفريوسات احلالية علىوبرجمية احملدثة ابلكامل  الربجميةالتأكد من تثبيت ومتكني  (أ)
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 لتصويت؛ألغراض ايستخدموهنا 

 إصدار.آبخر  حمدثة إىل النظام واإلدالء ابألصوات للدخول املستخدمةمتصفحات اإلنرتنت أن التأكد من و  (ب)

 .، وإبصداراهتااملوصى هبا ابملتصفحاتقائمة األعضاء قبل فرتة االختبار على وزع وست -38

إىل النظام الدخول صدر األمانة مبادئ توجيهية بشأن عملية التصويت وتعليمات مفصلة عن كيفية ستُ و  -39
 يابة عن العضو.التصويت ابلناسم املندوب املسؤول عن عن تقدمي تفاصيل إىل األعضاء  وسيدعىواستخدامه. 

 

 وعرب اإلنرتنتحبضور األعضاء بشكل شخصي : املختلطاخليار 

والتصويت عرب حبضور األعضاء الشخصي  الفعلي ا خيار اجلمع بني التصويتألمانة أيضً ا أن تعتمدميكن  -40
والتصويت ، منظمة من جهةلالرئيسي لقر املبني االقرتاع الفعلي يف ي ابالقرتاع السرّ  املختلطالتصويت سيجمع و اإلنرتنت. 

 عرب اإلنرتنت من جهة أخرى.

اختيار طريقة تصويتهم، على سبيل املثال على أساس قدرهتم على التصويت إمكانية الوفود يف املؤمتر  أمامكون تسو  -41
من أجل ، وفرص حتديد أعضاء الوفود يف روما يهادرهتم على السفر إلأو قفيها، يف روما، أو وجودهم  بشكل شخصي

 ، أو العوامل األخرى اليت يعتربها األعضاء ذات صلة.حبضور األعضاءالتصويت 

يتم سيف هذه املذكرة، بينما املبني منظمة على النحو لالرئيسي لقر امليف  حبضور األعضاءقرتاع جري االيوس -42
 نظام التصويت عرب اإلنرتنت احملدد أعاله.عن طريق التصويت عرب اإلنرتنت 

خيار التصويت املفضل لديهم يف غضون اإلفادة عن خيار التصويت املختلط، سُيطلب من األعضاء ويف إطار  -43
وإعداد ترتيبات اإللكرتوين إعداد نظام التصويت ة من أجل ضروريوهذه املهلة عشرة أًيم قبل افتتاح املؤمتر.  غايتهامهلة 

تنظمها األمانة لعامة االختبار اليت وعمليات  اتحاطإجراء اإلهذه الفرتة أيًضا وستتيح . حبضور األعضاءلتصويت ا
مندويب األعضاء الذين اختاروا التصويت من عمليات االختبار اليت تستهدف على وجه التحديد  األعضاء، إضافة إىل

ي، م التصويت عرب اإلنرتنت مسة مهمة يف التحضري لالقرتاع السرّ ستكون اإلحاطات بشأن نظاو خالل املنصة اإللكرتونية. 
 .للتصويت إهنا طريقة جديدةإذ 

 .الذي خيتارونهكان املمن  أبصواهتم أن يدلواسيسمح هذا اخليار لألعضاء الذين ال يستطيعون التواجد يف روما و  -44

 

 املختلطتصويت الإجراء 

إلدالء أبصواهتم عرب اإلنرتنت مبجرد من أجل األعضاء أمام االتصويت عرب اإلنرتنت مفتوحة  مقصورة ستكون -45
التصويت عرب اإلنرتنت  مقصورةحاسبوا األصوات افتتاح سيعلن و . حبضور األعضاءاإلدالء جبميع األصوات يف االقرتاع 

. ويت عرب اإلنرتنتلتصاملخصصة لذه الفرتة الزمنية لديهم حق التصويت هبملندوبني الذين وسيبّلغ املدة مخس عشرة دقيقة. 
 التصويت عرب اإلنرتنت.ابب  سُيغلقعند انتهاء هذه الفرتة، و 

 ،يف مقر املنظمة، املوجودة إجراء التصويت عرب اإلنرتنتأجهزة احلواسيب املطرافية املستخدمة من أجل ستوضع و  -46
اإلشراف على العمليتني ذلك حلاسيب األصوات ح تييو . حبضور األعضاءأصوات االقرتاع  سيتم فيها فرزها اليت يف الغرفة نفس

املدققون املعينون من قبل حيضر أن ومن املمكن واالقرتاع عرب اإلنرتنت.  حبضور األعضاءومراقبتهما وحتديد نتيجة االقرتاع 
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، سيتوىل هبذاو  وعرب اإلنرتنت. حبضور األعضاءمجيع األصوات اليت أديل هبا  يتم فيها فرزاليت  هااملرشحني يف الغرفة نفس
 كما هو احلال يف ممارسات التصويت العادية يف هذا السيناريو.نفسها  واملدققون األدوار واملسؤوليات  حاسبوا األصوات

لتصويت من أجل االزمنية النهائية املسموح هبا الفرتة التصويت عرب اإلنرتنت عند انتهاء ابب سُيغلق و  -47
النتيجة  دوندحياألصوات، و حساب يف غرفة  الفعليةأوراق االقرتاع اسبوا األصوات ويف املقام األول، سيفرز حاإلنرتنت.  عرب

لتأكد من أجل االحًقا إىل نظام التصويت عرب اإلنرتنت سيدخل حاسبوا األصوات ، حتديد النتيجة اجلزئيةاجلزئية. ومبجرد 
 رب اإلنرتنت.واالقرتاع ع حبضور األعضاءاالقرتاع من نتيجة االقرتاع عرب اإلنرتنت، وتوحيد نتيجة 

املسؤول وظف امليقوم وساألصوات. حاسبوا  قهاورقة نتيجة االقرتاع النتيجة املوحدة فقط اليت سيصدوستظهر  -48
 .على الفور املؤمترإبالغ ، وفًقا للممارسة املعتادة، من أجل املوحدة لنتيجةابالرئيس االنتخاابت إببالغ  عن

وسيبّلغ سيتم إجراء اقرتاع آخر عرب اإلنرتنت. و . أعاله مبنّي ما هو  كاقرتاع اثن  إجراء سيتم  ،اقتضى األمرإذا و  -49
 تطبيق املؤمتر.إشعارات و الرسائل االقرتاع الثاين عن طريق الذين لديهم حق التصويت مبوعد مجيع املندوبني 

 

 بواسطة الربيدخيار االقرتاع 
الذي يتم مبوجبه إرسال  بواسطة الربيداالقرتاع  ي،للتطبيق لغاًيت االقرتاع السرّ  ةمن اخليارات األخرى القابليرد  -50

 ألعضاء عن طريق املراسالت الربيدية.إىل ااالقرتاع  أوراق
ة وابلعنوان الذي جيب ابسم السلطة املعنيّ  توافيهأن  معنية ابلتصويتيطلب األمني العام من كل دولة عضو و  -51

د ة. وسيزوّ االقرتاع ومغلفات الرد البيضاء، لضمان التجانس والسريّ  أوراقصدر املنظمة االقرتاع إليه. وستُ  أوراق إرسال
قة ور رقم تعريف مرجعي تسنده األمانة. ويقوم كل عضو مبلء بي" و األعضاء مبغلف اثن  أكرب حجًما حيمل عبارة "سرّ 

الذي حجًما غّلف. ويوضع هذا املغلف األبيض داخل املغلف األكرب تم املمث خي وّحدامل ف الردّ وضعها يف مغلّ باالقرتاع و 
 رسل إىل املنظمة أو يسّلم إليها ابليد.ابخلتم الرمسي للمكتب املعتمد، ويُ  ختمهو  سيتم ومسهوالذي  "ي"سرّ  بارةحيمل ع

يب األصوات واملراقبني دوار حاسأبفظ تأوراق االقرتاع، وهو حي لفرزويشبه هذا اخليار إىل حد كبري اإلجراء العادي  -52
 التحقق منها. قابليةسرية األصوات و  يصونمن الالئحة العامة للمنظمة. كما أنه  12 املنصوص عليه يف املادة النحو على
أن إجراء التصويت سيستغرق مزيًدا من الوقت، ومن غري املرجح أن تكتمل العملية االنتخابية املعينة ضمن  بيد -53

العملية االنتخابية ما بعد مدة انعقاد دورة املؤمتر، سيتم إرجاء اجللسة  ختتاماإلطار الزمين املتاح لدورة املؤمتر. ويف حال ا
انعقاد  اتريخإلعالن عن النتيجة. ومن املمكن استكمال هذا اإلجراء قبل يف شكل افرتاضي ل كي تعقد  موعد الحق إىل

 .2021يونيو/حزيران  29ر عقدها يوم االثنني املقرّ  ،الدورة السابعة والستني بعد املائة للمجلس

ق بنجاح من قبل قد طبّ  بواسطة الربيدوكما لوحظ يف سياق اإلحاطات اإلعالمية السابقة، فإن خيار االقرتاع  -54
لغاًيت االنتخاابت املتعلقة مبكتبها اإلقليمي ألورواب  ،العاملية يف ظل الظروف النامجة عن جائحة كوفيد الصحةمنظمة 

 كوبنهاجن، الدامنرك. يف
 



 8 

 األمساءالتصويت بنداء 
مادة من الالئحة  يف مسألة تعليق أي لبتّ من أجل اّل املؤمتر تهيف مس األمساءمن املتوقع إجراء تصويت بنداء  -55

لة للمؤمتر، مبا يف ذلك إجراءات التصويت. ويتطلب التصويت على تعليق الالئحة العامة اإلجراءات املعدّ  ضوءالعامة يف 
 . األمساءعلى إجراء هذا التصويت بنداء  12من املادة  )أ(7البند  ينص، وبناء عليه للمنظمة أغلبية الثلثني.

الختاذ قرار  Zoomعرب منصة  األمساءلتصويت بنداء ل هذا اإلجراء نفسهوعالوة على ذلك، جيوز استخدام   -56
لدستور املنظمة، وعليه، يتم  18املادة من  5مستوى امليزانية. ويُتخذ هذا القرار أبغلبية الثلثني عماًل ابلبند  بشأناملؤمتر 

نفسه، ُيسّجل يف  12من املادة  )أ(7(. وحتت البند 12من املادة  )أ(7)البند  ابألمساءاختاذه من خالل تصويت ابلنداء 
  .ابألمساءكل دولة عضو مشاركة يف أي تصويت ابلنداء   اليت تديل به صوتالحمضر االجتماع 

 

 Zoom من خالل منصة ابألمساءإجراء تصويت ابلنداء 
من املادة  )أ(7على النحو املنصوص عليه يف البند  Zoomمن خالل منصة  ابألمساءميكن إجراء تصويت ابلنداء  -57
" يف ما امتناع"نعم"، أو "ال"، أو " بـ جابة، لإلدالء بصوته عرب اإلاإلنكليزي . وسينادى كل عضو، ابلرتتيب األجبدي12

، ابألمساءنداء خص املسألة موضوع التصويت. وحيدد الرئيس ابلقرعة اسم أول دولة عضو ملناداهتا. ويف هناية أي تصويت ابل
 ف مندوهبا أو ممثلها عن اإلجابة. ينادى مرة أخرى اسم أي دولة عضو ختلّ 

، سُيطلب من األعضاء تعيني املندوب Zoomعرب منصة  ابألمساءويف ظل الظروف اخلاصة للتصويت ابلنداء  -58
لعضو ليمتنع مجيع املندوبني اآلخرين ف Zoomنيابة عنها. وسريفع هذا املندوب يده عرب منصة  صوتسيديل ابل الذي

للغة  املناسبة قناةالأن يتأكدوا من أهنم على  ألصواتاملعني عن رفع اليد. ويتعنّي على األشخاص الذين سيدلون اب
  يرغبون يف التحدث هبا. اليت
نه حاصل على اإلذن عن الوفد، أ عترب أي عضو من الوفد يتقّدم للتصويت نيابةً ، يُ املعتادةمع املمارسة  ومتاشًيا -59

 .لصوتلإلدالء اب الواجب
اآلخرين  أن للتأكد من بضع حلظاتللشخص الذي يديل ابلصوت أن يذكر بوضوح اسم وفده وأن يرتّيث  وينبغي -60

  رؤيته ومساعه. يستطيعون
ح، فسينادى اسم الوفد مرة و بوض ابلصوت، ومساعهويف حال وقوع مشكلة فّنية متنع رؤية الشخص الذي يديل  -61

     ينتقل دور التصويت إىل العضو التايل يف املؤمتر.سأي رد،  يف حال عدم صدوراثنية. و 
  أبمساء الدول األعضاء اليت ختّلف مندوبوها أو ممثلوها عن اإلجابة.  ينادى جمدًداويف هناية جولة النداء األوىل،  -62
ابلشبكة، جيوز له أن ينظر يف تعيني عضو وإذا واجه وفد معني، خالل جولة النداء األوىل، مشاكل يف االتصال  -63

لوفد ل آخر من الوفد كي يديل ابلصوت يف اجلولة الثانية للنداء، تفادًًي لتكرار هذه املشكلة. وينبغي أن يرفع ذلك العضو
 .يهيده بناء عل

لتعيني عضو  ةً نح الوفد فرصالشخص لدى رفع يده خالل جولة النداء الثانية، ميُ  بلوغر ويف كل األحوال، إذا تعذّ  -64
تاح للوفد املعني ما جمموعه إلدالء ابلصوت. وعلى هذا النحو، يُ ابق احل فيكون لهرفع يده يف النظام، يالوفد كي  منبديل 

 ثالث فرص لإلدالء ابلصوت: فرصة واحدة خالل النداء األول، وفرصتان خالل النداء الثاين.
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سجل على أهنا  أو الثانية، ألي سبب من األسباب، فستُ اجلولة األوىل خاللاليت ال تديل بصوت  الوفودأما  -65
 متغّيبة.

مسألة نظامية تتعلق إبجراءات  طرحعملية التصويت، ال جيوز ألي شخص أن يقاطع التصويت إال ل حني تنطلقو  -66
" ألي غرض الدردشة(. وسُيطلب من األعضاء االمتناع عن استخدام وظيفة "12من املادة  14)البند  للتصويتممارسة 

  اإلبالغ عن مسألة نظامية أو اإلشارة إىل مشكلة يف االتصال ابلشبكة. غري ،ابألمساءابلنداء آخر أثناء التصويت 


