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 إنكليزي األصل:

  

جائزة المنظمة الدولية  تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس ومنحتحديد المرشح المفضل ل

 (IMO) لألرصاد الجوية
 

عضو من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي يلزم عند اختيار  14من الالئحة العامة والمادة  199             طبقا  للمادة  

االختيار بين شخصين أو  (IMO)بالنيابة في المجلس أو اختيار الحاصل على جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية 

                        وفقا  لإلجراءات التالية:أكثر 

على ورقة التصويت. المفضل المرشح يحدد أن  ،في المجلس التنفيذي، أو مناوبه                ي طلب من كل عضو  )أ(

                                                                                    وي شطب من قائمة المرشحين كل من لم يحصل على أي صوت وكذلك المرشح الذي حصل على أقل عدد 

للمفاضلة ات، أجري اقتراع منفصل أقل عدد من األصومن األصوات. وإذا حصل مرشحان أو أكثر على 

المرشح اآلخر                                                                    وي ستبعد من القائمة المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات وي ستبقى بينهم 

وإذا حصل أكثر من مرشح على أقل عدد من األصوات في هذا االقتراع )المرشحون اآلخرون(. 

في أما إذا حصل جميع المرشحين  جميع هؤالء المرشحين من القائمة.                          التفضيلي المنفصل، است بعد 

 ؛أحدهما عن طريق القرعة                                  على عدد متساو  من األصوات، ي ستبعد االقتراع التفضيلي المنفصل 

 على النحو الوارد في الفقرة )أ( بعد ذلك على أساس قائمة المرشحين المخفضة؛              ت عاد العملية  )ب(

 على القائمة؛ إلى أن يبقى مرشح واحد )"المرشح المفضل"(                  ت كرر هذه العملية ج()

له                         ي عتمد هذا االقتراح، البد بإعالن اختيار المرشح المفضل. وحتى اقتراح للمجلس التنفيذي               ي قدم بعد ذلك  ()د

علق بتعيين عضو األعضاء الموافقة والمخالفة المدلى بها إن كان األمر يت يحظى بتأييد أغلبية ثلثي أن

النظام الداخلي للمجلس التنفيذي(، وبأغلبية ثلثي األصوات الموافقة من  15نيابة في المجلس )المادة بال

 ؛(IMO)الحاصل على جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية  اختيار والمخالفة المدلى بها في حالة

إلى )ج( أعاله على أغلبية إذا حصل مرشح في أي مرحلة من مراحل االقتراع المبينة في الفقرات )أ(  )هـ(

                     ي جرى أي اقتراع آخر؛                                                             ثلثي األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها، أ علن اختياره، وال 

أجري  في إجراء تحديد المرشح المفضل على نفس عدد األصوات األخيرانإذا حصل المرشحان  )و(

 آخر؛ اقتراع

                                                  ة ثلثي األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها ي جرى إذا لم تؤيد االقتراح المبين في الفقرة )د( أغلبي )ز(

 اقتراع آخر؛

حاسمة، يقرر المجلس التنفيذي ما إذا إذا لم تكن عمليات االقتراع اإلضافية المبينة في الفقرتين )و( و)ز(  )ح(

 عن اتخاذ قراره. المجلس سيمسكإجراء جديد، أو ما إذا كان                             سي جرى اقتراع آخر أو سي تخذ كان 
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