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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 عشرة بعد املائة ةنماالثالدورة 

 2023مارس/آذار  8-6روما، 

من الالئحة  12التصويت مبوجب املادة  اخلاصة إبجراءاتمشروع مدونة السلوك الطوعية 
 1العامة للمنظمة على النحو املشار إليه يف تقارير املؤمتر واجمللس

 
 مقدمة -أّوًال 

من الالئحة العامة للمنظمة  12مشـــروع مدونة الســـلوك الطوعية اخلاصـــة إبجراءات التصـــويت مبوجب املادة إن " -1
هبذه الوثيقة ميّثل حصــــــــيلة مشــــــــاورات غري رمسية قادها امللحق " الوارد يف على النحو املشــــــــار إليه يف تقارير املؤمتر واجمللس

 20232.اختتمت يف التاسع من فرباير/شباط على تكليف املؤمتر واجمللس،  الرئيس املستقل للمجلس، بناءً 

وقد استهل األعضاء العمل بشأن هذه املسألة، يف إطار املشاورات غري الرمسية وضمن األجهزة الرائسية، عقب  -2
، عقب مداوالت 2022. ويف ديســـــــــمرب/كانون األول 2019ة واألربعني للمؤمتر اليت عقدت يف يونيو/حزيران الدورة احلادي

على "غري رمسية ورمسية مســــتفيضــــة بني األعضــــاء خالل الفرتة الفاصــــلة، أثىن اجمللس يف دورته احلادية والســــبعني بعد املائة: 
لقيادة مشاورات مفتوحة وشاملة وشفافة من أجل التوصل إىل توافق اجلهود املستمرة اليت يبذهلا الرئيس املستقل للمجلس 

من الرئيس املستقل  طلب"و "2023يف اآلراء حول مشروع نّص إلحالته إىل املؤمتر يف دورته الثالثة واألربعني يف يوليو/متوز 

                                                      
 11إىل  8 من ؛ والفقرات REP/163CLمن الوثيقة  12؛ والفقرة  2/163CLمن الوثيقة  8إىل  6 من ؛ والفقرات REP/162CLمن الوثيقة  7الفقرة   1

؛ CL 166/REPمن الوثيقة  42؛ والفقرة CL 165/REP(أ) من الوثيقة 23؛ والفقرة CL 164/REP(أ) من الوثيقة 20؛ والفقرة CL 164/2من الوثيقة 
من الوثيقــة  49؛ والفقرة CL 168/REPمن الوثيقــة  34؛ والفقرة CL 167/REPن الوثيقــة (ب) م11؛ والفقرة C 2021/REPمن الوثيقــة  71والفقرة 

CL 170/REP من الوثيقة  47و 46؛ والفقراتنCL 171/REP. 
جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية بدور األجهزة الرائســية للمنظمة، وال  بتذكري رحب املائة بعد والســبعني احلادية دورته يف اجمللس أن إىل اإلشــارة جتدر  2

 عشــــرة الســــابعة دورهتا يف اللجنة وإن).  REP/171CLمن الوثيقة  37املنظمة لصــــنع القرارات (الفقرة  اليت تتبعها لس، يف العملية الرمسيةســــيما جلان اجمل
دور األجهزة الرائســــــية ال ســــــيما جلان اجمللس، وذّكرت به، يف عمليات صــــــنع القرار الرمسية يف املنظمة مع التنويه ابلدور املكّمل  �قشــــــت: "قد املائة بعد

 .) 10/171CL الوثيقة من 43" الفقرة .للمشاورات غري الرمسية من أجل بناء توافق يف اآلراء وإبراز مشاركة األعضاء يف عمل املنظمة
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لية للمجلس، عقب اســتعراضــه للمجلس مواصــلة هذه املشــاورات هبدف تقدمي نص حيظى ابلتوافق يف اآلراء إىل الدورة التا
 3"من جانب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية.

 معلومات أساسية -اثنًيا

"أنه واألربعني للمؤمتر. وأشـــــــــار املؤمتر يف تقريره النهائي إىل:  أجري تصـــــــــويت ابالقرتاع الســـــــــري يف الدورة احلادية -3
يونيو/حزيران، شـــــــــــــــهر أحد املندوبني ورقة االقرتاع  23خالل عملية االنتخاب ملنصـــــــــــــــب املدير العام للمنظمة يوم األحد 

من النصــــوص األســــاســــية  12من املادة  10اخلاصــــة به عالنية أمام اجللســــة العامة منتهًكا ابلتايل ســــريّة التصــــويت والفقرة 
 4".للمنظمة. وكان هناك إقرار أبّن هذه احلادثة ال تشكك يف صالحية االقرتاع

املســـــــائل تناوله ، لدى 2019نية والســـــــتني بعد املائة املعقودة يف األول من يوليو/متوز وأشـــــــار اجمللس يف دورته الثا -4
الناشــــــئة عن دورة املؤمتر، إىل بعض املســــــائل اليت تتطلب املزيد من االهتمام واليت ســــــيتم اســــــتعراضــــــها من جانب األجهزة 

للرئيس املســـــتقل للمجلس مع رؤســـــاء ونواب رؤســـــاء الرائســـــية املعنية، و/أو النظر فيها خالل االجتماع غري الرمسي املقبل 
". ودعا العمليات ذات الصــــــــــلة ابألجهزة الرائســــــــــية، مثل إجراءات االقرتاعومشلت هذه املســــــــــائل " 5اجملموعات اإلقليمية.

 6) إىل النظر يف إجراءات االقرتاع."اللجنة"بعض املندوبني جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (

من  يف الفرتة الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر اليت عقدت موعد قبل يف اآلراء توافق لتوصـــــــــــــــل إىلعدم اونظرًا إىل  -5
جبهود الرئيس املســـــتقل للمجلس من أجل تيســـــري مناقشـــــات " يف تلك الدورة املؤمتر نّوه، 2021يونيو/حزيران  18إىل  14

وطلب من َخَلِفه مواصلة هذه املشاورات مع األعضاء  السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت األعضاء حول مشروع مدونة
بغية التوصــــل إىل وضــــع مشــــروع النص بصــــيغته النهائية لعرضــــه على الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر لكي تنظر فيه، وذلك 

 7."بعد استعراضه من جانب األجهزة الرائسية املختصة يف املنظمة

ونواب االجتماعات غري الرمسية للرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء  اليت دارت خاللابإلضافة إىل املناقشات و  -6
على  هذه املسألة طرحت، مجيع األعضاءاملداوالت غري الرمسية املفتوحة أمام مشاركة خالل اجملموعات اإلقليمية، و رؤساء 

 جدول أعمال األجهزة الرائسية، كالتايل: 

 2019أكتوبر/تشــــــــرين األول  22و 21 يوميد املائة املنعقدة دورهتا التاســــــــعة بع خالل املســــــــألة يفاللجنة  نظرت )أ(
 CL(الوثيقــة  2020مــايو/أ�ر  29و 28 يومياملنعقــدة  والــدورة العــاشـــــــــــــــرة بعــد املــائــة )؛CL 163/2(الوثيقــة 

(الوثيقــــة  2021مــــارس/آذار  10إىل  8 من املنعقــــدة يف الفرتة )؛ والــــدورة الثــــانيــــة عشـــــــــــــــرة بعــــد املــــائــــة164/2
CL166/11(2021أكتوبر/تشــــــــــــرين األول  27إىل  25 منالفرتة املنعقدة يف  بعد املائة والدورة الثالثة عشــــــــــــرة ؛ 

 2022مارس/آذار  23إىل  21 منالفرتة  املنعقدة يف )؛ والدورة اخلامســـــــــــــــة عشـــــــــــــــرة بعد املائة168/10(الوثيقة 
أكتوبر/تشـــرين األول  26إىل  24 منيف الفرتة  املنعقدة الســـابعة عشـــرة بعد املائة ةدور ال)؛ و CL 170/13(الوثيقة 

                                                      
  REP/171CL الوثيقة من 47و 46 الفقراتن  3
    REP/2019Cمن الوثيقة  28 الفقرة  4
  REP/162CLمن الوثيقة  7 الفقرة  5
  PV/162CLمن الوثيقة  9و 8 الفقراتن  6
   REP/2021C من الوثيقة 71 الفقرة  7
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للرئيس املســـــــــــــــتقــل  دعمهــا عنأعربــت ولــدى تنــاول اللجنــة هلــذا البنــد مؤخرًا ").  10/171CL(الوثيقــة  2022
للمجلس على جهوده املســتمرة من خالل عقد مشــاورات مفتوحة وشــفافة وشــاملة مع األعضــاء كافة بغية وضــع 

يف  ؤمتر يف دورته الثالثة واألربعنيلكي ينظر فيها امل النهائيةمســـــــودة مدونة الســـــــلوك بشـــــــأن التصـــــــويت بصـــــــيغتها 
 8أعقاب استعراض األجهزة الرائسية ذات الصلة."

 ،البند، مبا فيه توصــــيات اللجنة والتقارير الصــــادرة عن الرئيس املســــتقل للمجلس خالل مشــــاوراته غري الرمسيةوإن  )ب(
 2019اجمللس يف دورته الثانية والســــــــــــــتني بعد املائة املنعقدة يف األول من يوليو/متوز  خضــــــــــــــع للبحث من قبلقد 

ديســـمرب/كانون األول  6إىل  2 منالثالثة والســـتني بعد املائة املنعقدة يف الفرتة  ته)؛ ودور CL 162/REP(الوثيقة 
يوليو/متوز  10إىل  6 منالرابعة والســــــــــــــتني بعد املائة املنعقدة يف الفرتة  تهودور )، CL 163/REP(الوثيقة  2019
نوفمرب/تشــــــرين  30 مناخلامســــــة والســــــتني بعد املائة املنعقدة يف الفرتة  تهودور )؛ CL 164/REP(الوثيقة  2020
السادسة والستني بعد املائة املنعقدة  تهودور )؛ CL 165/REPالوثيقة ( 2020ديسمرب/كانون األول  4إىل الثاين 

بعة والستني السا تهودور )؛ CL 166/REP(الوثيقة  2021األول من مايو/أ�ر إىل أبريل/نيسان  26 منيف الفرتة 
الثـامنـة والســـــــــــــــتني بعـد املـائـة  تـهودور )؛ CL 167/REP(الوثيقـة  2021يونيو/حزيران  29بعـد املـائـة املنعقـدة يف 

 )؛CL 168/REP(الوثيقة  2021ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  4إىل الثاين نوفمرب/تشـــــــــــــــرين  29 من الفرتة املنعقدة
)؛ CL 170/REP(الوثيقة  2022يونيو/حزيران  17إىل  13 منالســـــــــــــــبعني بعد املائة املنعقدة يف الفرتة  تهودور 

 2022ديســـــــــــــــمرب/كـــــانون األول  9إىل  5 منودورتـــــه احلـــــاديـــــة والســـــــــــــــبعني بعــــــد املـــــائـــــة املنعقــــــدة يف الفرتة 
 ). CL 171/REP(الوثيقة 

 اللجنة  جانباإلجراءات املقرتح اختاذها من  -اثلثًا

هبــذه الوثيقــة، وإبــداء مــا تراه منــاســـــــــــــــبــًا من تعليقــات  امللحقالوارد يف  شـــــــــــــــروعإن اللجنــة مــدعوة إىل مراجعــة امل -7
 ومالحظات يف هذا الصدد، يف سياق واليتها.

  

                                                      
  10/171CLمن الوثيقة  29الفقرة   8
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 امللحق

 12التصويت مبوجب املادة  اخلاصة إبجراءاتمشروع مدونة السلوك الطوعية 
 9من الالئحة العامة للمنظمة على النحو املشار إليه يف تقارير املؤمتر واجمللس

 مقدمة -ًال أوّ 

من الالئحة العامة للمنظمة  12التصــــــــــــويت مبوجب املادة  اخلاصــــــــــــة إبجراءاتمدونة الســــــــــــلوك الطوعية هتدف  -1
("مدونة الســلوك") هذه إىل تشــجيع عملية صــرحية وعادلة ومتكافئة وشــفافة النتخاب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

للمنظمة ("النصوص األساسية")، مبا فيها الالئحة العامة للمنظمة  لألمم املتحدة ("املنظمة") مبوجب النصوص األساسية
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري ("الالئحة العامة"). 

 حالة مدونة السلوك ونطاقها -اثنًيا

إن مدونة السلوك هذه عبارة عن تفاهم توصلت إليه الدول األعضاء يف املنظمة. وهي توصي ابلسلوك احملّبذ أن  -2
تنتهجه الدول األعضـــــــاء واملرشـــــــحون الذين تســـــــميهم الدول األعضـــــــاء يف ما خيص انتخاب املدير العام للمنظمة، وذلك 

تها. وابلتايل، فإن مدونة الســلوك هذه ذات طبيعة طوعية لتعزيز إنصــاف عملية االنتخاب ومصــداقيتها وصــراحتها وشــفافي
 رمسية(متت املوافقة عليها بصـــــورة غري وليســـــت ملزمة قانوً�. بيد أنه من املتوقع أن حيرتم األعضـــــاء واملرشـــــحون مضـــــمو�ا. 

 )رهن التشاور
للنصــــوص و تعارض، تعود احلجية ، ويف حال وجود أي التباس أالنصــــوص األســــاســــيةوال تعّدل مدونة الســــلوك  -3

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري  .األساسية

 املبادئ العامة -اثلثًا

 ابلنصــــــوص األســــــاســــــيةينبغي للعملية االنتخابية أبســــــرها، مبا يف ذلك أنشــــــطة احلملة االنتخابية، أن تســــــرتشــــــد  -4
 وابلقرارات ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر، وابملبادئ التالية:  

 العدالة، •

 واإلنصاف، •

 والصراحة والشفافية، •

 والسيادة، •

                                                      
 11إىل  8 من ؛ والفقرات REP/163CLمن الوثيقة  12؛ والفقرة  2/163CLمن الوثيقة  8إىل  6 من ؛ والفقرات REP/162CLمن الوثيقة  7الفقرة   9

؛ CL 165/REP(أ) من الوثيقة 23والفقرة  ؛CL 165/9) من الوثيقة ج(12والفقرة  ؛CL 164/REP(أ) من الوثيقة 20؛ والفقرة CL 164/2من الوثيقة 
من الوثيقــة  34؛ والفقرة CL 167/REP(ب) من الوثيقــة 11؛ والفقرة C 2021/REPمن الوثيقــة  71؛ والفقرة CL 166/REPمن الوثيقــة  42والفقرة 

CL 168/REP من الوثيقة  49؛ والفقرةCL 170/REP من الوثيقة  47و 46؛ والفقراتنCL 171/REP. 
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 وحسن النية، •

 والكرامة واالحرتام املتبادل واالعتدال، •

 وعدم التمييز، •

 واجلدارة. •

 )رهن التشاور املوافقة عليها بصورة غري رمسية(متت 
وينبغي للدول األعضــــــاء وألمانة املنظمة أن يرّوجوا لوجود مدونة الســــــلوك هذه يف األوســــــاط العامة وأن يســــــّهلوا  -5

(متت املوافقة االطالع عليها، مبا يف ذلك من خالل قنوات االتصــــال ذات الصــــلة يف املنظمة، مثل بوابة أعضــــاء املنظمة. 
 )رهن التشاور رمسيةعليها بصورة غري 

 احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات -رابًعا

(متت  وقرارات املؤمتر. النصوص األساسيةتعرتف الدول األعضاء ابحلقوق وااللتزامات والصالحيات اليت ترسيها  -6
 )رهن التشاور رمسيةاملوافقة عليها بصورة غري 

جعية احلصـــــرية اليت تنظم عمليات االنتخاب يف اليت تشـــــكل املر  النصـــــوص األســـــاســـــيةوال تعّدل مدونة الســـــلوك  -7
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري املنظمة. 

(متت املوافقة وتســـــري مدونة الســـــلوك على إجراءات أو عمليات التصـــــويت أثناء انتخاب املدير العام للمنظمة.  -8
 )رهن التشاور رمسيةعليها بصورة غري 

 األعضاء واملرشحون -ألف

تســــــــــّلم الدول األعضــــــــــاء أبنه ينبغي لعملية انتخاب املدير العام، وابألخص يف ما يتعلق بعملية التصــــــــــويت، أن  -9
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري تكون عادلة وصرحية وشفافة ومنصفة. 

 منظمة األغذية والزراعة يف العاملون -ابء

يتعّني على العاملني يف املنظمة، وابألخص املعنيني بدعم إجراءات التصـــــــــــــــويت، االمتثال للواجبات وااللتزامات  -10
املنصوص عنها يف املادة الثامنة من الدستور، واليت تقضي ابحرتام مبادئ النزاهة واحلياد واالستقالل إزاء مجيع األشخاص 

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري دير العام للمنظمة. املرشحني ملنصب امل
ا لاللتزامات املنصــوص عليها يف النظام األســاســي للموظفني ويف معايري  -11 وخيضــع العاملون يف املنظمة نفســهم أيضــً

رهن  رمسية(متت املوافقة عليها بصـــــــــورة غري  الســـــــــلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية، مبا يف ذلك التزامات احرتام الســـــــــرية.
 )التشاور
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ا للوائح واإلجراءات  -12 ويتم التعــامــل مع أي إجراءات أو ســـــــــــــــلوكيــات ال تتفق مع االلتزامــات املــذكورة أعاله وفقــً
رهن  رمسية(متت املوافقة عليها بصـــــــــــــــورة غري اإلدارية مبا يف ذلك اإلجراءات التأديبية، اليت تســـــــــــــــري على املوظف املعين. 

 )التشاور

 التصويت -خامًسا

ينبغي للدول األعضـــــــاء االمتثال للنصـــــــوص األســـــــاســـــــية حبذافريها واحرتام نزاهة إجراءات التصـــــــويت وشـــــــرعيتها  -13
وكرامتها. وبناء عليه، ينبغي للمندوبني واملرشــــحني جتنب أي تصــــرف أو عمل، ســــواء أكان ذلك داخل القاعة الكربى أم 

رهن  رمسية(متت املوافقة عليها بصــــــــــــورة غري التصــــــــــــويت. يبدو وكأنه يهدف إىل التأثري على نتيجة إجراءات  خارجها، قد
 )التشاور

عن ضمان االمتثال  من قبل املدير العام ألجل دورة املؤمتر، ويكون مسؤوًال  موظف مسؤول عن االنتخابويعّني  -14
ئحة العامة للمنظمة) من الال 12، املادة 16ألحكام النصــــوص األســــاســــية خالل إجراءات التصــــويت واالنتخاب (الفقرة 

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري 
وخيضــع املوظف املســؤول عن االنتخاب وســائر العاملني يف منظمة األغذية والزراعة الذين يشــاركون يف إجراءات  -15

أعاله. وإن عدم االمتثال ألي من تلك االلتزامات التصـــــــــــــــويت، اللتزامات النزاهة واحلياد واحلفاظ على الســـــــــــــــرية الواردة 
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري سيفضي إىل إجراءات إدارية قد تنطوي على تدابري أتديبية. 

 التامة لالقرتاع السرية -ألف

ينبغي للدول األعضاء أن حترتم واجب احلفاظ على سرية العملية وأن متتثل لإلجراءات بغية ضمان السرية التامة  -16
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري لالقرتاع. 

 رمسية(متت املوافقة عليها بصــورة غري  وعليها االمتناع عن اإلبالغ عن اإلجراءات أو بّثها أثناء عملية التصــويت. -17
 )رهن التشاور

وينبغي لألمني العام أن يذّكر املندوبني أبمهية الســـــــــــــــرية التامة لالقرتاع وأن يطلب منهم االمتناع عن اإلتيان أبي  -18
اء ممارســـــــة التصـــــــويت. عمل قد يؤدي إىل تقويض الســـــــرية التامة لالقرتاع، مبا يف ذلك إبراز أوراق االقرتاع اليت مت ملؤها أثن

وعلى األمني العام كذلك أن يذّكر مجيع املســـــؤولني عن اإلشـــــراف على أي تصـــــويت ابالقرتاع الســـــري التام، إبلزامية عدم 
البوح ألي شـــخص غري حاصـــل على إذن، أبي معلومات من شـــأ�ا أن ختل، أو يعتقد أ�ا ختل، ابلســـرية التامة لالقرتاع. 

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري 
يســـتحســـن أن يرتك الناخبون أجهزة التســـجيل اخلاصـــة هبم، مبا يف ذلك على ســـبيل املثال ال احلصـــر، الكامريات  -19
(متت املوافقة اهلواتف اجلوالة أو الســـــــاعات الذكية، خارج مكان التصـــــــويت أو يف القاعة اليت يتم فيها عد األصـــــــوات.  أو

 )رهن التشاور رمسيةعليها بصورة غري 
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وعلى أي مندوب أو موظف يف األمانة مشــــــارك يف اإلشــــــراف على عد األصــــــوات أن يرتك أي أجهزة تســــــجيل  -20
إلكرتونية خارج الغرفة أو املكان الذي يتم فيه عد األصـــوات. وجيوز تطبيق هذا الشـــرط أبي وســـيلة من الوســـائل اليت يراها 

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري مناسبة.  االنتخاباملوظف املسؤول عن 
وال ختل التدابري املذكورة أعاله أبي ترتيبات أخرى قد يرى املؤمتر أ�ا ضـــرورية لضـــمان التكتم على نتائج االقرتاع  -21

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري حىت اإلعالن الرمسي عن نتيجة االقرتاع. 

 ترتيبات التصويت وشفافيته -ابء

يقتصـر الوصـول إىل مكان التصـويت على حاسـيب األصـوات واملراقبني والناخبني وموظفي األمانة الذين يشـاركون  -22
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري بشكل مباشر يف دعم العملية االنتخابية. 

 االقرتاع مقصورات -1

يتم  م مقصـــــــــــــورة واحدة أو أكثر لالقرتاعتقا ،) من املادة الثانية عشـــــــــــــرة(ه10على ما نصـــــــــــــت عليه الفقرة  بناءً  -23
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري اإلشراف عليها بطريقة تضمن السريّة التامة لالقرتاع. 

وجيب ترتيب مكان التصــويت وفصــله بشــكل كاف عن القاعة الكربى أو األماكن األخرى اليت يســهل الوصــول  -24
(متت املوافقة إليها، حبيث يتم احلؤول دون مراقبة اإلدالء ابألصـــوات من قبل أشـــخاص موجودين خارج مكان التصـــويت. 

 )رهن التشاور رمسيةعليها بصورة غري 
(متت وينبغي للمقصورات املوجودة يف مكان التصويت أن تكون مرئية من قبل املمثلني خالل عملية التصويت.  -25

 )رهن التشاور رمسيةاملوافقة عليها بصورة غري 
مبا درجت عليه املمارســـــــــــة االعتيادية، ويف ضـــــــــــوء واليته اليت تنص على أن يشـــــــــــرف على مجيع األعمال  وعمًال  -26
(ج) من املادة الرابعة عشـــــــرة لالئحة العامة للمنظمة، بوســـــــع اجمللس 5ضـــــــريية لدورات املؤمتر وينســـــــقها مبوجب الفقرة التح
توصـــيات إىل املؤمتر بشـــأن الرتتيبات، مبا فيها ترتيبات ضـــمان الســـرية التامة لالقرتاع، مع مراعاة املمارســـات اجليدة يرفع  أن

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري  منظومة األمم املتحدة األوسع. األخرى واملقصورات املستخدمة يف

 األصوات حاسبو -2

يعّني رئيس املؤمتر حاســـــــــــبني اثنني لألصـــــــــــوات من بني املندوبني، ال تربطهما مصـــــــــــلحة مباشـــــــــــرة يف االنتخاب.  -27
واجبات حاســـَيب األصـــوات اإلشـــراف على إجراءات االقرتاع، وعد أوراق االقرتاع، والفصـــل يف صـــالحية ورقة االقرتاع  ومن
(متت املوافقة من الالئحة العامة للمنظمة).  12من املادة (ج)  10حالة الشـــــــــــــــك، واعتماد نتيجة كل اقرتاع. (الفقرة  يف

 )رهن التشاور رمسيةعليها بصورة غري 
األصــــــــوات بطريقة عادلة ونزيهة. وال ينبغي للدول األعضــــــــاء أن حتاول التأثري يف اختيار  حاســــــــيبوينبغي اختيار  -28

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري حاسب األصوات. 
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األصـــــــــوات مســـــــــتقلة ومنفصـــــــــلة عن دوره كمندوب أو ممثل أو مناوب. وينبغي  حاســـــــــيبوينبغي اعتبار واجبات  -29
االمتناع عن اإلتيان أبي أعمال أو تصرفات قد  ماوعليها. بطريقة نزيهة وحمايدة متامً  مااألصوات واجباهت احاسبيؤدي  أن

األصـوات اكتشـاف  احاسـبلى التصـويت لصـاحل مرشـح معّني أو ضـده. وال جيب أن حياول تؤثر على الناخبني فتحملهم ع
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري نية الناخب أو خياره. 

األصــوات من الوصــول إىل مكان االقرتاع بدون عوائق، كما جيب أن تكون هناك غرفة  احاســبوجيب أن يتمكن  -30
رهن  رمسية(متت املوافقة عليها بصــورة غري د بصــرً� من اتباع اإلجراءات الصــحيحة.  األصــوات يف مجيع األوقات للتأكّ لعدّ 

 )التشاور
نتيجة االقرتاع ألي شخص غري مرخص له قبل  ايفشياألصوات على سرية االقرتاع وأال  احاسبوينبغي أن حيافظ  -31

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري  اإلعالن الرمسي عن النتائج من قبل الرئيس.
ويف بداية املؤمتر، سيتم تزويد حاسَيب األصوات مبعلومات من قبل األمانة بشأن الواجبات اليت يتعني االضطالع  -32

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري هبا. 

  املراقبون -3

من  12املادة (ز) من 10جيوز ملرشــــــــح أو مدقق معني من قبل مرشــــــــح أن حيضــــــــر عملية عد األصــــــــوات (الفقرة  -33
رهن  رمسية(متت املوافقة عليها بصـــــــــــــورة غري ). وجيب أن يقدم كل مرشـــــــــــــح اســـــــــــــم مدققه قبل دورة املؤمتر. الالئحة العامة

 )التشاور
(متت املوافقة عليها  وال جيوز للمرشحني أو للمراقبني الذين يعينو�م إال مراقبة عملية العد. فال يشاركون يف العد. -34

 )رهن التشاور رمسيةبصورة غري 
وا عن نتيجة االقرتاع ألي شخص غري مرخص له وينبغي أن يصون املرشحون واملراقبون سرية االقرتاع وأال يفصح -35

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري قبل اإلعالن الرمسي عن النتائج من قبل الرئيس. 

 اإلدالء ابألصوات وعّدها -جيم

، ينبغي حلاسيب األصوات على رئيس املؤمتر وحاسيب األصوات التأكد من أن صندوق االقرتاع فارغ، وبعد إقفاله -36
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري . للموظف املسؤول عن االنتخابتسليم املفتاح 

وينادي أمني املؤمتر كل وفد بدوره لإلدالء بصــــــــوته، حبســــــــب الرتتيب األجبدي ألمساء اجملموعات اإلقليمية ابللغة  -37
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري اإلنكليزية. 

وحني تتم مناداة الوفود أبمسائها، يتوّجه كل منها إىل املكان الذي جيري فيه التصـــــــــــــــويت ويتســـــــــــــــّلم ورقة االقرتاع  -38
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري اخلاصة به ليضعها من مث يف صندوق االقرتاع. 

ولبيان تســــجيل صــــوت كل عضــــو، يقوم أمني املؤمتر وأحد حاســــيب األصــــوات ابلتوقيع أو بكتابة احلرفني األولني  -39
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري  من امسه على القائمة يف اهلامش قبالة اسم العضو املعين.
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(متت املوافقة عليها لن رئيس املؤمتر إقفال ابب االقرتاع مبلًغا أن عد األصـــــــوات ســـــــيبدأ. وعند اختتام املناداة، يع -40
 )رهن التشاور رمسيةبصورة غري 

األصـــوات بعد األصـــوات خالل  اللمنظمة، يقوم حاســـبمن الالئحة العامة  12املادة (ز) من 10وحبســـب الفقرة  -41
األصـــــوات من بني املندوبني أو املمثلني من  ات مراقبتها. وإذا انســـــحب حاســـــباالجتماع يف حضـــــور الدول األعضـــــاء وحت

أجل القيام بعد األصــــــوات، جيوز فقط للمرشــــــحني أو للمراقبني املعّينني من قبل املرشــــــحني حضــــــور عملية العد ولكن من 
دوا عملية العد ابلوســـــــــائل دون املشـــــــــاركة فيها. وجيوز للمؤمتر أن يقرر إاتحة الفرصـــــــــة ملمثلي الدول األعضـــــــــاء أبن يشـــــــــه

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري االفرتاضية. 
صــــــــــندوق االقرتاع، يقوم حاســــــــــبا األصــــــــــوات ابلتحقق من عدد  االنتخابوعندما يفتح املوظف املســــــــــؤول عن  -42

ؤمتر بذلك، من مث يعلن بطالن عملية التصــــــــــــويت املغلفات. وإذا كان العدد أكرب أو أقل من عدد الناخبني، يبّلغ رئيس امل
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري . االقرتاع عاودةموضرورة 

يقرأ أحد حاســيب األصــوات بصــوت مرتفع مضــمون ورقة االقرتاع ومن مث يعطيها إىل حاســب األصــوات اآلخر. و  -43
رهن  رمسية(متت املوافقة عليها بصـــــــــــــــورة غري  لى أوراق االقرتاع يف القوائم املعدة هلذا الغرض.وتدرج األصـــــــــــــــوات املدونة ع

 )التشاور
 وعند اكتمال عد األصوات، يعلن رئيس املؤمتر عن نتائج االقرتاع ابلرتتيب التايل: -44

 عدد الدول األعضاء اليت هلا احلق ابلتصويت يف الدورة؛ •

 وعدد الغائبني؛  •

 وعدد حاالت االمتناع عن التصويت؛  •

 دد أوراق االقرتاع غري الصاحلة؛وع •

 وعدد األصوات املسجلة؛ •

 وعدد األصوات اليت تشكل األغلبية املطلوبة؛ •

(متت املوافقة وعدد أصـــوات املرشـــحني وعدد األصـــوات اليت ضـــمنها كل منهم ابلرتتيب التنازيل لعدد األصـــوات.  •
 )رهن التشاور رمسيةعليها بصورة غري 

 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري ويعلن رئيس املؤمتر القرار الناتج عن التصويت.  -45
أما القوائم اليت قام حاســــــبا األصــــــوات بتســــــجيل نتائج التصــــــويت عليها، بعد التوقيع عليها من قبل رئيس املؤمتر  -46

رمسًيا لعملية االقرتاع ويتم إيداعها يف حمفوظات  وحاســــــيب األصــــــوات، فتشــــــكل ســــــجًال تخاب املوظف املســــــؤول عن االنو 
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري املنظمة. 
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 االلتزام الطوعي مبدونة السلوك  -سادًسا

من احملبذ تقّيد الدول األعضـــــــــــــاء واملرشـــــــــــــحني مبدونة الســـــــــــــلوك هذه واحرتامها. وموظفو األمانة ملزمون ابلتقيد  -47
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري  أعاله. 16ابلتزاماهتم التعاقدية حبسب ما تنص عليها الفقرة 

 مراجعة مدونة السلوك  -سابًعا

جتوز إعادة النظر يف مدونة الســـــــــــــــلوك هذه واإلجراءات املبينة فيها، مبا يف ذلك تطبيقها على انتخاابت أخرى  -48
 )رهن التشاور رمسية(متت املوافقة عليها بصورة غري معقودة ابالقرتاع السري، من جانب املؤمتر بناء على طلب اجمللس. 
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