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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  عدد حمدود من هذه الوثيقةطُبع 
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org اإلنرتنت على العنوان التايل: 
MU4 67 /A 

A 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 الدورة الخامسة بعد المائة

 2017أكتوبر/تشرين األول  25-23روما، 

 حضور المرشحين أو المراقبين المعيّنين من قبلهم عملية عّد األصوات
 من الالئحة العامة للمنظمة( 12)ح( من المادة 10و)ز( 10)تنفيذ الفقرتين 

 

 مقدمة -ًل أوّ 
 
)أ(  7رة التماسا للتوجيه، عماًل بأحكام الفق)اللجنة( حتال هذه املسألة إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  -1

 ملعّيننيامن الالئحة العامة للمنظمة. وهي تتعلق بقضايا ناشئة عن حضور املرشحني أو املراقبني  34و)ي( من املادة 
 عات السرية.عملية عّد األصوات مبناسبة االقرتا هممن قبل

 

 المسألة -اثانيً 
 
 ثر اختيار أو تعيني واحد أو أكف على أنه "طريق االقرتاع السري، ويعرّ عن جيري، على العموم، االنتخاب  -2

من الالئحة  12إن املادة من من الالئحة العامة للمنظمة(. و  12من املادة  9" )الفقرة من األفراد أو الدول أو األماكن
 ال الختاذ القرارات بواسطة االقرتاع السري من جانب املؤمتر أو اجمللس، بالنسبة إطارا قانونيا مفصّ  ترسيللمنظمة العامة 

خايب يف عملية تاحلاالت اليت ينبغي فيها شغل منصب انتخايب واحد وعندما ينبغي شغل أكثر من منصب ان إىل كل من
 انتخاب واحدة.

 
 املدير العام، وتُقبل الدول األعضا  واألعضا  املنتسبة اجلدد، بطريقة ، يعنَي 12)أ( من املادة 10ومبوجب الفقرة  -3

 فيه   يف حالة االنتخاب الذي ال يييداالقرتاع السري. وجتري أيضًا االنتخابات األخرى بطريق االقرتاع السري، إاّل 
عيني باملوافقة اجمللس إمتام الت عدد املرشحني على عدد املناصب الشاغرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو

 العامة الصرحية.
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ويتوىل حاسبو األصوات عّد األصوات. وإلجرا  اقرتاع سري، يعني رئيس املؤمتر أو اجمللس اثنني من حاسيب  -4
  سري بصدد انتخاب، يكون حاسبا األصواتاقرتاع ملمثلني أو مناوبيهم. ويف حالة األصوات من بني املندوبني أو ا

مناوبيهم ممن ال تكون هلم مصلحة مباشرة يف االنتخاب. ويكون من واجبات حاسيب األصوات  وأاملندوبني أو املمثلني  من
د أوراق االقرتاع، والفصل يف صالحية ورقة االقرتاع يف حالة الشك، واعتماد نتيجة  اإلشراف على إجرا ات االقرتاع، وع

، تقام مقصورات لالقرتاع، 12)هـ( من املادة 10. وحبسب ما تنص عليه الفقرة (12)ج( من املادة 10كل اقرتاع )انظر الفقرة 
 ".تضمن السرية التامة لالقرتاعيتم اإلشراف عليها بطريقة "

 
عندما جيري اقرتاع سري لشغل منصب انتخايب )مثال منصب املدير العام  ،12مها املادة ويف احلاالت اليت حتك -5

م حضور عملية عّد من قبله املعّيننيأو الرئيس املستقل للمجلس أو رئيس جهاز أو جلنة ما(، جيوز للمرشحني أو املراقبني 
إذا غادر حاسبا األصوات القاعة اليت يوجد نه "اليت تنص على أ 12من املادة )ز( 10ويشار إىل ذلك يف الفقرة األصوات. 

لهم حضور عملية العد من قب املعيّننيفيها املندوبون أو املمثلون ليقوما بعّد األصوات، ال جيوز إال للمرشحني أو للمراقبني 
 " مراقبة" ا عدام من قبلهم بأي دور يف عملية العّد،عّينون . وال يضطلع املرشحون أو املراقبون امل"دون االشرتاك فيها

 ية العّد.لعم

الثة، من قبل املرشحني بإبالغ وفودهم أو أطراف ثمعّينون ويف بعض احلاالت اليت حصلت مؤخرا، قام مراقبون  -6
من خالل تكنولوجيا االتصاالت احلديثة، بنتائج عملية عّد األصوات. وأدى ذلك، يف حالة حدثت مؤخرا، إىل إحاطة 

إعالن الرئيس  بلقعلما بشكل غري رمسي بنتيجة اقرتاع  ،يف جلسة عامة من جلسات دورة للمؤمتر ،عدد كبري من املندوبني
جة يرات، مبا يف ذلك نت، واملتمثلة يف إعالن القرا9من املادة  1عن النتائج كجي  من الواجبات املنوطة به مبقتضى الفقرة 

 اقرتاع سري.  
 
ع أحكام وارد أعاله يتماشى مهو  عن نتائج اقرتاع سري على وحو ما ومما يرقى إليه الشك أن إفصاح املراقبني -7

ياما فإنه ميكن أن ينظر إليه على أنه يفرض الت ،عامةت اعبار ب. ويف حني يُعرب عن هذا احلكم 12)ح( من املادة 10الفقرة 
 جيوز ألعضا  الاألصوات باحرتام سرية عملية العّد. فبموجب هذه املادة، " على كاهل املراقبني الذين حيضرون عملية عدّ 

الوفود، وال ألعضا  أمانة املؤمتر أو اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على التصويت باالقرتاع السري، أن يبوحوا ألي شخص 
 ".غري مسؤول بأي معلومات من شأهنا أن ختل، أو يشك يف أهنا ختل بسرية االقرتاع

 
لجنة يف إسدا  املشورة بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه يف أي اقرتاع سري يف املستقبل، مع اإلشارة الوقد ترغب  -8

 إىل أنه ميكن النظر يف طائفة من اخليارات. 
 
ن قبلهم حضور عملية م املعّيننيورمبا ميكن ألحد هذه اخليارات أن يتمثل يف إزالة الرتخيص للمرشحني أو املراقبني  -9

إىل حضور عملية  من قبل املرشحني املعّيننيالعّد. ففي السنوات األخرية، بادرت األمانة بشكل منهجي إىل دعوة املراقبني 
من قبل املرشحني  ونعّيناإلصرار على ذلك. إال أن ذلك مل حيدث دائما.  فعلى سبيل املثال، مل حيضر املراقبون املإىل العّد و 
عملية عّد األصوات خالل االنتخابات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس. وحدث ذلك أيضا مبناسبة لدوام على ا

يف ما يتعلق بأعضا  أجهية غري املؤمتر أو اجمللس. وباإلضافة إىل ذلك، وبغض  12أحكام املادة نظمها االنتخابات اليت ت
ا النتخابات، فإهنا عادة ما ال تنطبق على االنتخابات اليت جيريهتنطبق على مجيع ا 12ة د)ز( من املا10النظر عن أن الفقرة 
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 يات التصويت لقبول أعضا  جدد يف املنظمة. ويف هذا السياق، عادة ما اعترب لماملؤمتر ألعضا  اجمللس وال على ع
 أوراق االقرتاع. أن اإلجرا ات القائمة األخرى تكفل انتظام عملية عدّ 

 

 اتخاذها من جانب اللجنةاإلجراءات المقترح  -اثالثً 
 

لجنة مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة وإبدا  أي مالحظات تراها مناسبة، مبا يف ذلك بشأن مدى استصواب الإن  -10
 إدخال تعديالت حمتملة على الالئحة العامة للمنظمة وحمتوى هذه التعديالت. وميكن النظر يف أي تعديالت حمتملة 

 . للجنةدمة خالل هذه الدورة أو دورة قا

 
 


