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 اإلجراءات اخلاصة بشأن إجراءات التصويت البديلة

 
 املقّدمة

ى يف قرار الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر يف ما ي علق تعرض هذه املذكرة يف ما يلي العناصررررررررررر الت ل      ت  ل   -1
 بصنع القرارات خالل املؤمتر الذي سينعقد ابلوسائل االفرتاضية. 

وسررررري و  م  ال رررررروري    يع مد املؤمتر بع  استرااات االسررررر ثنائية واااصرررررة لالضررررر ال    مال  ابلوسرررررائل  -2
 بيعة هذه استرااات اااصة. د طاالفرتاضية. وسوف ي عني  لى املؤمتر    حيد  

وهذه املذكرة الت تُعرض بصررررريبة قابلة لل عديل  و سدراتنا ضرررررم  متررررررو  قرار ت ناولع ابلدرتة األو ع  ملية  -3
نني وصيبة املعي   ابحل ور الفعلي لأل  ااي م  خالل نظام لل صويت اسل رتوين وال صويت شخصًيا إتراا االقرتا  السر  

اتبا نا يف حال  الت ل  املذكرة القوا د هذه . و لي ع ت ناول بواسرررررررررررررر ة ال يد  املذكوري  واالقرتا  بني ااياري خم ل ة
 االقرتا  بواس ة ال يد. 

 
 العناصر املم نة ملترو  قرار

 اإلجراءات اخلاصة ابلتصويت خالل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر
 

ًدا     استرااات اااصرررررررة ابملؤمتر تر اها  ح ام النصررررررروظ األسررررررراسرررررررية للمنظمةع  ا يف ذل  الالئ ة العامة د جمد  إذ يؤك  
 للمنظمة؛ 

 (؛ 19-وإذ يس ذكر القيود غري املسبوقة بفعل تائ ة مرض فريوس كوروان )كوفيد
ا و ررررررررررررررور األ  ررررررررررررررراا ومع اسقرار  لى لوائ رر  و لى املمررارسرررررررررررررررات امل بعررة ًدا     املؤمتر ينعقرردع بنررااً د جمررد  وإذ يؤكرر    ع دومررً

     االحنراف    هذه املمارسة حيصل فقط يف احلاالت االس ثنائية؛ 
بع  ملية صررنع القرارات خالل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر النصرروظ األسرراسررية للمنظمةع ابسرر ثناا ر    ت   يقر   -1

 ما ينص  لي  هذا القرار؛ 
ع حيثما تنص النصررررروظ األسررررراسرررررية  لى  ن  ابو  ملديد االن خاابت ابملوافقة هذه استرااات تسرررررري    دويؤك   -2

 ؛ 12) ( م  املادة 10العامة  لى حنو ما نصت  لي  الفقرة 
  ن ع ألغراض إتراا االقرتا  السري :  رويقر   -3

 
  يف حال التصويت بواسطة نظام إلكرتوين (أ)

ألغراض االن خاب بواسرررررررررررررر ة النظام اسل رتوين    اسنرتنتع حُيسرررررررررررررره املندوب الذي ي   ال عري   ن   (1)
 يديل ابل صرررررويتوالذي تلقى رمز ال  ققع حاضررررررًا و  و  3املقدمة  وته املادة  ال فوي  وته  وراق 
 رتوين؛ ضم  نظام ال صويت اسل  12م  املادة  3والفقرة  12م  املادة  2ألغراض الفقرة 



ضررم  السررياق اسل رتوين وتُع   اسشررارات إ   12م  املادة  10ت  لينا الفقرة جتري العمليات الت نصرر   (2)
ذل  م  سرررررررررر الت توأيقية  لى  إا تتررررررررررري إ  إترااات  سررررررررررو مقصررررررررررورات االقرتا  و وراق االقرتا  و 

 ل رتوين؛ ال صويت والس الت اسل رتونية احملفوظة يف نظام ال صويت اس
 ي ابحلضور الفعلي لألعضاءيف حال التصويت شخصًيا من خالل االقرتاع السرّ  (ب)

 وترره  12) ( و)د( و)ه( و)و( و) ( م  املررادة 10جتري استرااات املنصرررررررررررررروظ  لينرررا يف الفقرات  (1)
ال عيني يف إحد  املواقع الثالأة وهي املقر الرئيسرررررررررررررري ملنظمة األغذية والزرا ة وم  ه االتصررررررررررررررال ملنظمة 

 والزرا ة يف نيويورك وم  ه االتصال ملنظمة األغذية والزرا ة يف تني .  األغذية
األصرروات يف املواقع املوتودة خارا املقر  فر ع سرري   اسشررراف  لى 12) ( م  املادة 10وألغراض الفقرة  (2)

الرئيسررري للمنظمة م  خالل وتود حاسررربني لألصررروات ومراقبني يف م  ه االتصرررال للمنظمة يف نيويورك 
 م  ه االتصال للمنظمة يف تني ع إضافة إ  اتصال فيديوي م  املقر الرئيسي للمنظمة. ويف 

 وت و  ن ي ة األصوات جممو ة األصوات الصاحلة م  املواقع الثالأة.  (3)
 يف حال إجراءات التصويت ابحلضور الفعلي لألعضاء والتصويت اإللكرتوين يف الوقت عينه (ج)

 الفقرتني ) ( و)ب(   اله؛تسري األح ام املنصوظ  لينا يف  (1)
   تنسررررريق استرااات  مسرررررؤواًل  12م  املادة  16ي و  املسرررررؤول    االن خاابت املعني   وته الفقرة و  (2)

 امل وا ية و   جتميع الن ائج؛ 
 بواسطة الربيديف حال التصويت ابالقرتاع  (د)

يت ب س يل  وراق االقرتا  ُتس بدل مجيع اللوائح امل صلة إبتراا  ملية ال صويت بواس ة مقصورات ال صو  (1)
 10 ح ام الفقرة  ت يف املقر الرئيسرري للمنظمة  ماًل الواردة وال  قق مننا ملت إشررراف حاسررص األصرروا

 .12م  املادة 
 

*** 


