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 1 املعلوماتذكرة م – C2021/12الوثيقة  
 لدورة الثانية واألربعني للمؤمتر اخلاصة ابرتتيبات ال

 
لدورة الثانية اتباعها خالل اإلجراءات املوصاااااااا  احول  حات  اضاااااااا إبيألعضاااااااااء هبدف تزويد اهذه املذكرة   جاء إعداد -1

رائية للرتتيبات اجلوانب القانونية واإلجصااااااو   خب  تسااااااا  تنظمة، وذلك بعد أن وردت من بعض األعضاااااااء واألربعني ملؤمتر امل
 .اخلاصة املؤمتر

 
 عقد الدورة بشكل افرتاضي

 
خالل الفرتة  للمؤمتر نيعقد الدورة الثانية واألربع،  الساادةاة والساتني بعد املائةر، يف دورته  ن اجمللس قر  التذكري أبجيدر   -2

كما هو   ،اختذ هذا القرار. وقد 19-كوفيد  جائحة تداعيات ظل   يف افرتاضااااااااااايبشاااااااااااكل ،  2021حزيران  يونيو/ 18إىل   14من 
للمنظمة، من الالئحة العامة  1من املادة   1فقرة   العماًل   ،CL 166/REP))الوثيقة   من تقرير اجمللس  28يف الفقرة وضاااااااااااا   م

يس مثة لهكاذا،  و . 1ظماةمقر املنغري  آخرمتر يف مكاان  ، عقاد دورة عادية للمؤ الطاارئة الظروفر، يف للمجلس أبن يقر  يز اليت جت
 .شكل افرتاضيبدورته الثانية واألربعني عقد اختاذ أي قرار آخر من جانب املؤمتر بشأن ىل ما يدعو إ

 
 اةتخدام طرق تصويت بديلة اتالقرار اختاذ 

 
 ساتطا قدر امل  التقي د ،اختاذ القراراتملية رع  عاليت ت  ،إلجراءاتلاألعضااء، ينبيي الصاادرة عن توجيهات الضاوء   يف -3

معظم القرارات اليت عتمد ، ت  12من املادة  17تنص عل  ذلك الفقرة وكما  اجلاري هبا العمل. النصاو  األةااةاية واملمارةاات  
من  8قرة نص الفكما ت.  افرتاضاااااي  ةاااااياقالعام دون اللجوء إىل تصاااااويت رميي، وطكن تطبي  ذلك يف   ا تفاقيتخذها املؤمتر  

الذي طكن تطبيقه يف ةاااااياق الدورة و ميي(،  صاااااوت اإلالوةاااااائل اإللكرتونية )الاإلةااااام    نداءً إجراء التصاااااويت  عل   12املادة 
 اليت  اتالقرار الوحيادة  ختااذ  عملياة  التصااااااااااااااويات ا قرتا  السااااااااااااااري هو  إجراء  فانن من هاذا املنطل ،  و ر.  الثاانياة واألربعني للمؤمت

 .Zoomاةتخدام منصة  إلجراءات املعتادة، وإن كان ذلك اتتبع الجتما  لخرى األوانب  اجلأن إذ إجراءات خاصة،  قتضي  ت
 
 من األعضااء  حبضاور  الشاخصاي  ( التصاويت1) عل  إما  املوافقة يف النظر املؤمترقيام  ويف هذا الصادد، أوصا  اجمللس ب -4

 إلكرتوين تصاااااويت  نظام خالل من اإللكرتوين  التصاااااويتأو (  2) موعد حتديد طري  عن األعضااااااء  حبضاااااور ةاااااري  اقرتا  خالل
 من اةاااتثنائية وبصاااورة  واألربعني  الثانية دورته  يف  لتنفيذه وذلك  األعضااااء،  حبضاااور  وشاااخصاااي  إلكرتوين  خمتلط   تصاااويتأو  (  3)

ا طلبو . واحدة  ملرة  ينفذ  وكرتتيب  ةاااااابقة، ذلك  يشاااااك ل أن دون  بشاااااأن  التحضاااااريية  أعماهلا  يف قدًما  املضاااااي  األمانة من  أيضاااااً
 .12 املادة يف املبني النحو عل  األةاةية، النصو  مع يتف  الذي  اخليار

 
 

"تعقاد الادورة العاادياة للمؤمتر اقر املنظماة يف شااااااااااااااهر يونيو/حزيران، وجيور أن تعقاد يف مكاان آخر وفقًاا  من الالئحاة العااماة للمنظماة     1من املاادة    1الفقرة    1
 .الظروف الطارئة. )...("لقرار من املؤمتر يف دورة ةابقة، أو بقرار من اجمللس يف 
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ا لااذلااك،   -5 واألربعني   لاادورة الثااانيااةاخلاااصاااااااااااااااة ارتتيبااات  ال"  بعنوان  C 2021/12الوثيقااة  إىل إعااداد  األمااانااة  ادرت  وتبعااً
أو   اإللكرتوين التصااويتإلجراءات التصااويت البديلة )اآلنفة الذكر ، عل  وجه اخلصااو ، اخليارات الثالثة عرضاليت ت" للمؤمتر

  احللالقرتا  و   التامةضرورة ضمان السرية    األخذ يف احلسبان(، مع  ختلط امل  تصويتال  أو  األعضاء  حبضور  الشخصي  التصويت
 .اجمللس ذلكد عل  شد  ، كما يف التصويتكافًة ألعضاء  السيادي ل

 
من لمنظمة  لعل   األاجلهار   ملهام املوكلة إليه اعتبارهملؤمتر اهنوض اضاااااااااااااارورة  مع مراعاة منظور إجرائي قانوين، و ومن  -6

اتبا  تعذر ، و الطارئة الظروفاملؤمتر  أن يواجه  وضاااااارورة  عات  املنظمة، لقاة عل و ية امليف الوفاء ال  ةااااااتمرارأجل السااااااما  ا
ق  طر  ةاااااااتعانة بالقرارات ا   ختاذ  صاااااااةاملخصااااااا    ، يوصااااااا  أبن يعتمد املؤمتر نموعة من اإلجراءات اخلاصاااااااةعتادةاإلجراءات امل

ا    يتماشااا هذا و . واألربعنيدورته الثانية  يف  تصاااويت بديلة   اليت املمارةاااات وكذلك لنصاااو  األةااااةاااية،  لمع اةاااتعراض  أيضاااً
 .خريةاأل يف اآلونةمؤةسات منظومة األمم املتحدة اتبعتها ةائر 

 
مشررررررو    خالل أبن يعتمد املؤمتر ترتيبات التصاااااااويت من  6هتا  فقر   يف  C 2021/12توصاااااااي الوثيقة ومن هذا املنطل ،   -7

لوثيقة،  ا هاء  املرف يف  طكن ا طال  عليه ، للمؤمتر  واألربعني  الثانية  الدورة خالل  التصاااااويت اخلاصاااااة  اإلجراءات بشاااااأن  قرار
 .لرجو  إليهسهيل اتليرض ا هبذه املذكرة ويرف  أيضً 

 
طيل أية مادة من موادها سلطة تعبا  أيضً يتمتع العامة للمنظمة، فننه  الئحة  اعتماد الونظرًا إىل أن املؤمتر يتمتع بسلطة   -8

ويف هذا الصااادد، ة. اةاااتثنائيبصاااورة واد تطب  بديلة من امل خمصاااصاااة اعتماد نموعة كذلكأن يقرر  أو    49 ادةاملحكام   أبعماًل 
من مث، ونظرًا إىل أنه و نواجهها حالًيا.  اليت طارئة  الظروف ال  يف ظل  جتدر اإلشااارة إىل أنه ت تتم صااياغة الالئحة العامة للمنظمة 

إىل أن يقرر املؤمتر ما يدعو كون هناك ييعترب أنه قد   فننه  ، وادبديلة من امل  خمصاااااااااصاااااااااة نموعةاعتماد   مؤمتر أن يقررطكن لل
 .49ادة امل حكام أبعماًل  للمنظمة العامة طيل الالئحةتع
 
يتماشاااا  مع القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة  املقرت   املضااااي قدمً ةاااابيل ااإلشااااارة إىل أن كما جتدر   -9

 إجراء  اوجاب،  2020 آذار/ماار   27يف ماة اجلمعياة العااذلاك، اعتمادت  عن  ا  عوضاااااااااااااااً و .  نظاامهاا الاداخليطيال  تعقم باليت ت ت
اجلمعية العامة خالل يف  قرارات  الإجراء اختاذ  " بعنوان  74/544قرر  امل،  الداخلي هانظاميف  املنصاو  عليه غري   الصاامتة املوافقة

ختاذ قرار  إىل تواف  يف اآلراء   ةااااااااتنادً ، ا متكنت اجلمعية العامة،  من مثو .  (19-)كوفيد 2019كوروان  فريو    جائحة مرض
مهمة خالل تفشاااااي قررات م، من اختاذ  نظامها الداخليغري منصاااااو  عليها يف اةاااااتخدام طريقة ةاااااليم قرار كبه  وا عرتاف 

عقد لاليت اتبعتها   جراءاتاإلهذه الرتتيبات اخلاصااااة  اوجب املعتمدة   قرراتاملتشاااامل و   .الصااااامتة املوافقة  إجراء  اوجب ائحةاجل
 .(74/557 املقرر)( 19-)كوفيد فريو  كوروانجائحة مرض خالل دون عقد جلسة عامة ومن ا نتخاات ا قرتا  السري 

 
خالل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ةااااااااااااتتبع قدر  اتفنن عملية اختاذ القرار  يف مشاااااااااااارو  القرار،  وضاااااااااااا  وكما هو م -10
 نصاااااو  عليها يفذات الصااااالة املواد وةاااااتظل امل.  الساااااائدةطارئة  الظروف ال منظمة، يف ظل  لالنصاااااو  األةااااااةاااااية لساااااتطا  امل

كما هو الشاأن النسابة إىل مواد الالئحة العامة (،  3من املادة  4الفقرة  الدةاتور ةاارية دون أي تييري، مثل احل  يف التصاويت )
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لوةاائل اإللكرتونية )املشاار إليه التصاويت  اةام  إلا  والتصاويت نداءً   (3)أ( من املادة   2فقرة )ال  بذات الصالة املتعلقة النصاا
ار تقتصاار عل  إجراء اقرتا  يف مشاارو  القر عروضااة ن اإلجراءات اخلاصااة امل(. وواقع األمر أ12من املادة  8فقرة   الميي عماًل اإل

  الشاخصاي  التصاويتأو  لكرتويناألعضااء اختاذ قرار بشاأن ترتيبات التصاويت )التصاويت اإلتعني عل  قبل اعتماده، ةاي. و ةاري 
 صييته النهائية.يف  هعديل القرار ووضعبًعا لذلك، تت ،( وةيتمختلط امل تصويتالأو  األعضاء حبضور

 
 الدورة الثانية واألربعني للمؤمترخالل املتبعة العملية 

 
إىل أن اللجنة العامة مكلفة   وً  جتدر اإلشااارة أ املؤمتر  عتماد مشاارو  القرار، خالل دورة ةااتتبع   العملية اليت النساابة إىل   -11

من   10من املادة   2الفقرة انظر ظم ) ت من شااكل  ب أعماله ةااري  يشاامل  ملؤمتر، اا  اخلاصااة ا الرتتيبات واملسااائل اإلجرائية  اهمة معاجلة  
اإلجراءات  بشااأن  توصااية إىل املؤمتر اعتماد مشاارو  القرار اللجنة العامة ب قدم تت هذا السااياق، يسااتحساان أن  يف  و   .( عامة ال  الالئحة 
عتماد للجنة العامة، قدر اإلمكان، أن توصاي ا وطكن . واةاتثنائي   خمصاص   كرتتيب   لدورة الثانية واألربعني للمؤمتر، خالل ا اخلاصاة 

 صييته النهائية. ص  املؤمتر اعتماده يف  يو وضع القرار الذي  حىت يتسّن   ما يتعل  بطرق التصويت   اخليار املفضل يف 
 

 متاااشاااااااااااااايااًا معاملعتاااد  كاا هااا  املؤمتر عناادعماال  ، ةااااااااااااااي2021  حزيرانيونيو/  14يوم  افتتااا  الاادورة الثااانيااة واألربعني،  وعنااد   -12
 األعمال جدول اعتماد " من جدول األعمال 3البند يف  8ادة   املالرئيس املنتخب عماًل من الالئحة العامة. وةااااينظر   6املادة 

بوةااااائل أمثلها ا تفاق العام اعتماد القرار،  اللجنة العامة  توصااااية إقرار إىل  حينها يدعو املؤمتر ةاااا و " الدورة اخلاصااااة والرتتيبات
 ا األغلبية البسااايطة عماًل القرار تصاااويتً ةااايقتضاااي واف  يف اآلراء،  يف حال تعذر التوصااال إىل تو . 12من املادة   17فقرة   العماًل 
ا للفقرتني    مييإوطكن اختاااذ هااذا القرار بتصااااااااااااااوياات  .  12من املااادة    )أ(  3فقرة  ال أن   ا إىل، نظرً 12من املااادة    8)أ( و  7طبقااً

واجبة أخرى مواد   ةوأيطبًقا لالئحة العامة  وبعد ذلك، ةاااااتجرى مداو ت املؤمتر   .Zoomمنصاااااة  من خالل تم التصاااااويت ةاااااي
 .أي قرار يتطلب إجراء اقرتا  ةري  إىل النسبة اخلاصة املخصصة النصو  األةاةية، واإلجراءاتالتطبي  تنص عليها 

 
ةااااايتم تطبيقها عل   إلجراءات اليتذات الصااااالة اتوصااااايات تتعل  الكانت هناك أي اةاااااتفساااااارات أخرى   ويف حال -13

 .أي مشورة قد يطلبها األعضاءةداء عل  اةتعداد إلأان الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر، ف

 
 
 

 Donata Rugarabamuالسيدة 
 ةقانوني ةمستشار 

 2021حزيران  /يونيو 1
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 املرفق هاء 
 

 االستثنائية املخصصة الختاذ القرارات اإلجراءات اخلاصة والقواعد 
 ابستخدام طرق تصويت بديلة

 
 
 

 موجز
 

 14خالل الفرتة من عل  عقد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر   السااااااادةااااااة والسااااااتني بعد املائة، واف  اجمللس، يف دورته -1
 .19-تفشي جائحة كوفيد تداعياتبشكل افرتاضي يف ظل  ، 2021 يونيو/حزيران 18إىل 
 
الثانية ة  دور خالل اللتصااااويت، لتنفيذها بديلة لن ينظر املؤمتر يف اعتماد طرق حمددة إلجراءات  أبأوصاااا  اجمللس كما   -2

 يف التصويت. كافةً ألعضاء  للالقرتا  واحل  السيادي  التامةلسرية ل ، ضماانً ةاةتثنائي وبصورةللمؤمتر واألربعني 
 
  ات القرار ختاااذ  يتعل  ا  ،الثااانيااة واألربعنيتااه  دور املؤمتر للموافقااة عليااه يف  مشاااااااااااااارو  قرار يعرض عل   رف   يقاادم هااذا املو  -3

 افرتاضي.شكل عقد بت ةيتاملؤمتر ال دورةخالل 
 
اخليارات الثالثة اليت أوصاااااا  اجمللس املؤمتر النظر فيها للموافقة عليها، أي إجراء اقرتا  ةااااااري ويتناول مشاااااارو  القرار  -4

برامج حاةااااوبية من خالل ، ونظام تصااااويت إلكرتوين حبضااااور األعضاااااء عن طري  حتديد موعدتصااااويت شااااخصااااي   من خالل
كما   .برامج حاةااوبية خارجيةمن خالل تصااويت إلكرتوين و   ،حبضااور األعضاااءشااخصااي  تصااويت خمتلط إلكرتوين و و ، خارجية

إلجراء عمليات تصااااويت ا قرتا     يةالتحضااااري األعمال للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر مشلت ية  تحضااااري عمال الأن األيسااااتذكر  
 املؤمتر مدعو إىل املوافقة عل  خيار  إن  و للمنظمة.  الالئحة العامة  من  12ادة واملاملعمول هبا  مارةااات  اا يتماشاا  مع املسااري ال

 للتعديل. مشرو  القراريخضع ةتبًعا لذلك، دورته الثانية واألربعني؛ و أيخذ به يف تصويت لل واحد
 

 توصية ال

 املؤمتر اعتماد مشرو  القرار التايل  اللجنة العامة توصي
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 2021مشرو  القرار .../
 

 اإلجراءات اخلاصة خالل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 
 

 املؤمتر: إن  

 أن  اإلجراءات اخلاصة املؤمتر ترعاها أحكام النصو  األةاةية للمنظمة، اا يف ذلك الالئحة العامة للمنظمة؛ إذ يؤّكد 
د ّررّد  ا ا  أن  املؤمتر ينعقااد  وإذ يؤكررّ  ومع اإلقرار   ،لممااارةااااااااااااااااات املتبعااة، حبضااااااااااااااور األعضاااااااااااااااااءل  اوطبقااً   كقاااعاادة عااامااة،  دومااً

 أبن  ا حنراف عن هذه املمارةة حيصل فقط يف احلا ت ا ةتثنائية؛ 
 (؛19-جائحة مرض فريو  كوروان )كوفيدالناشئة عن القيود غري املسبوقة و  طارئةال الظروف يستذكر وإذ
ايسرررتذكر   وإذ   ،من الالئحة العامة   1ادة املمن  1لفقرة  ا اًل عم  ،السااااادةااااة والسااااتني بعد املائة  دورته يف  ،واف  اجمللس أن أيضررر 
  تداعيات ظل   يف افرتاضااااي،شااااكل ب 2021  حزيرانيونيو/  18 إىل 14  من الفرتةخالل   للمؤمتر  واألربعني  الثانية  الدورة عقد عل 

  يلي اا ،يف ما أوص  وأوص ، ،19-كوفيد  جائحةتفشي 
  يف   ، ة اةاااااااتثنائي  بصاااااااورة   تطبيقها   الواجب  اخلاصاااااااة  اإلجراءات   عل  املوافقة    واألربعني   الثانية   دورته   يف   املؤمتر   قيام  (1)

  اء  املرف    يف  مبني    هو   كما )   افرتاضااااااااي شااااااااكل ب املؤمتر   دورة   عقد النساااااااابة إىل   ، 19- كوفيد   جائحة تفشااااااااي  ظل   
 (؛ C 2021/12  الوثيقة 

 
حبضور األعضاء   ةري   اقرتا من خالل    حبضور األعضاءالشخصي    التصويتعل  يف املوافقة إما  النظر   املؤمترقيام  و  (2)

تصاااااااااااويت خمتلط إلكرتوين  أو  إلكرتوين  تصاااااااااااويت نظام خالل من  اإللكرتوين التصاااااااااااويت  أو حتديد موعد طري  عن
ذلك ل شاااك  من دون أن ي ةاةاااتثنائيبصاااورة يف دورته الثانية واألربعني و  هلتنفيذوذلك ،  حبضاااور األعضااااءشاااخصاااي  و 

 ؛(C 2021/12 الوثيقة جيم املرف  يف مبني   هو كما)ةابقة، وكرتتيب ينفذ ملرة واحدة 

 النصو   مع  يتف   الذي   اخليار  بشأناملضي قدًما يف أعماهلا التحضريية    األمانةمن    أيًضا  طلب  اجمللس  أن كذلكيستذكر    وإذ
 ؛12 املادة يف املبني النحو عل  األةاةية،

 املؤمتر: إن  ف

 عليها    نصااو امل   اخلاصااة   اإلجراءات  عل  افرتاضااي،   شااكل ب  تعقد   اليت   للمؤمتر   واألربعني  الثانية   دورة ، النساابة إىل ال يوافق  -1
 القادمة؛  دوراته  من   ةابقة ألي  ذلك   ل يشك    أن  دون   من   ة اةتثنائي   بصورة  ، C 2021/12  الوثيقة  اء رف  امل   ويف   ، هنا 

طارئة  ال الظروف ظل   يفساااااتطا ، امل  قدر  ةاااااتتبع للمؤمتر  واألربعني الثانية  الدورة  خالل  القراراتاختاذ  عملية أن يؤكدو  -2
 لمنظمة؛ل األةاةية النصو  ،السائدة

  فقرتنيللفقط طبًقا  واحد صاااااااااااوتتتمتع بو  واحد ندوبتكون ممثلة ا املؤمتر يف عضاااااااااااو دولة كل  أن  يسرررررررررتذكر وإذ -3
 ؛من الدةتور 3من املادة  4و 1
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 املقر حبضاااور األعضااااء عن طري  حتديد موعد يفشاااخصاااي    تصاااويت]  ي سااار ال  ا قرتا عمليات تصاااويت    إجراء  ريقرّ  -4
 حاةاوبيةبرامج  خالل من إلكرتوين  تصاويت  نظام اةاتخدام[ ]نيويورك يف ملنظمةا اتصاال  ومكتب للمنظمة ساييالرئ

 املقر  يف موعد حتديد طري  عن األعضااء  حبضاورالشاخصاي    التصاويتتصاويت خمتلط جيمع بني   اةاتخدام[ ]خارجية
 ؛[برامج حاةوبية خارجية خالل من إلكرتوين تصويت ونظام الرئيسي

 ، ألغراض إجراء ا قرتا  السري ، ما يلي  ويقّرر -5
 

 برامج حاسوبية خارجية خالل من اإللكرتوين تصويتابلنسبة إىل ال (أ)

  ، رمز التحق  3أوراق التفويض املقادماة اوجاب املاادة  يف    أمياا ااا  ة، املادرجا املنادوب واملنادوب املنااوب  يتلق  (1)
 ة؛ا فرتاضيغرفة ا قرتا  إىل  للنفاذ

ضاااامن السااااياق اإللكرتوين وت عترب اإلشااااارات إىل  12من املادة   10الفقرة نصااااو  عليها يف جتري العمليات املو  (2)
مقصاااورات ا قرتا  وأوراق ا قرتا  وغري ذلك من الساااجالت التوثيقية عل  أهنا تشاااري إىل إجراءات التصاااويت 

 والسجالت اإللكرتونية احملفوظة يف نظام التصويت اإللكرتوين؛ 
عن النظام تصاااااااااادر  رةااااااااااالة  حي  هلم التصااااااااااويت الذين ، يتلق  املندوبون  12من املادة   )و(  10فقرة يرض اللو  (3)

 ؛عملية التصويت صوهتم قبل ا نتهاء منإعطاء طلب منهم فيها أتكيد ياإللكرتوين 
 بشااااااكل خطياملختص ا نتخاب أن يسااااااجلوا وظف املو حاةااااااا األصااااااوات يف هناية فرتة التصااااااويت، عل  و  (4)

،  12من املادة  10اليت تنص عليها الفقرة النظام اإللكرتوين، اتبا  العملية  صاااااااااااااادر عن نتيجة كل اقرتا  كما ت
 كي يصادق عليها حاةبا األصوات.ل ،لالسج   يف ا قرتا  تيجةنوا نأن يدو  و 

 
 ابلنسبة إىل التصويت الشخصي من خالل االقرتا  السّري حبضور األعضاء ( ب)

يف موعد  بتحديد 12)أ( و)د( و)ه( و)و( و)ر( من املادة   10جتري اإلجراءات املنصااو  عليها يف الفقرات   (1)
 ؛يف نيويوركملنظمة المنظمة ومكتب اتصال لاملقر الرئيسي ا وا أحد املوقعني،

املقر  املواقع املوجودة خارجاألصااااااااااوات يف  عد  ، ةاااااااااايتم اإلشااااااااااراف عل  12)ر( من املادة 10وألغراض الفقرة   (2)
من ية عن طري  وصاالة فيديو الرئيسااي للمنظمة من خالل حاةاابني لألصااوات ومراقبني يف تلك املواقع اخلارجية 

  ؛املقر الرئيسي للمنظمة

تحمل وي   خطي؛ بشكل    لة واملسج    وقعني امل لدى   املودعة   األصوات   نمو    أةا   عل    ا قرتا    نتيجة   حتدد و  (3)
  لتصااادي  ا و  املودعة  لألصاااوات  اإلمجايل  العدد  جتميع   مساااؤولية  لمنظمة ل الرئيساااي    قر امل   يف حاةااابا األصاااوات 

 . النتيجة عل   
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 حبضور األعضاء والتصويت اإللكرتوين يف الوقت عينه الشخصي التصويتابلنسبة إىل إجراءات  (ج) 

  أةاااااااا   عل    حتدد   ا قرتا   نتيجة   أن اعتبار   عل   تساااااااري األحكام املنصاااااااو  عليها يف الفقرتني )أ( و)ب( أعاله؛  (1)
 ؛ املباشر  اإللكرتوين   والتصويت   األعضاء   حبضور  شخصي ال  التصويت   من خالل   املودعة  األصوات   نمو  

 .النتيجةعل   لتصدي او  املودعة لألصوات اإلمجايل العددميع جتلية و يتحمل حاةبا األصوات مسؤ و  (2)


