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ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 25րդ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 
ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
2930 ՄԱՅԻՍԻ, 2012թ.

Կանոն 1. Կոնվենցիայի ծրագիրը պետք է ընդգրկվի օրակարգում: Այնուամենայնիվ նախագահողը 
կարող  է  կատարել  անհրաժեշտ  փոփոխություններ  ժողովի  նիստը  արագացնելու  կամ  հրավիրված  ելույթ 
ունեցողներին տեղավորելու համար: 

Կանոն 2.  Կոնվենցիայի անցկացման շենք մուտք գործելու և նույնականացման ընթացքը և 
տեղերի  քանակը  պարզեցնելու  համար,  անդամները,  նրանց  ներկայացուցիչները  և  այլոք  պետք  է  կրեն 
ընդունող հանձնաժողովի կողմից գրանցման պահին տրամադրված կրծքանշան: 

Կանոն 3. Ընդունող հանձնաժողովն անմիջապես Ժողովի բացումից հետո պետք է հաղորդի 
գրանցված ներկա գտնվող անդամների և նրանց ներկայացուցիչների քանակը նրանց ինքնությունը պատշաճ 
կերպով  հաստատելուց  հետո,  ինչպես  նաև  քվեարկելու  իրավունք  ունեցող  ձայների  ընդհանուր  քանակը: 
Եթե նախորդի համեմատ կան փոփոխություններ, ընդունող հանձնաժողովը բացման արարողությունից հետո 
պետք է կատարի լրացուցիչ հաղորդում յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա սկզբում:  

Կանոն 4. Ժողովի անցկացման մասին ծանուցումները պետք է լինեն գրավոր, ստորագրված 
այն անձի կողմից (կամ պատշաճ ներկայացուցչի կողմից) ում իրավասությամբ տրվել է ծանուցումը և այն 
պետք է ուղարկվի Միջազգային ՔարտուղարԳանձապահին:  

Կանոն 5. Կոնվենցիան կարող է հետաձգվել առավելագույնը մինչև 2012թ.ի մայիսի 30ը, 
չորեքշաբթի: 

Կանոն 6. Անհրաժեշտ է առաջնորդվել նոր խմբագրությամբ Ռոբերտի կանոնակարգի (11րդ 
խմբագրություն)  ներկա  խմբագրությունում  ընդգրկված  գործող  կանոններով,  եթե  դրանք 
համապատասխանում են Սահմանադրությանը և Կանոնադրությանը և սույն Գործող կանոններին: Տարբեր 
լեզուների  միջև  անհամապատասխանությունների  դեպքում  անգլերենը  համարվում  է  որոշումների  և 
սահմանադրական փոփոխությունների գրանցման լեզուն: 

Կանոն  7.    Բոլոր  անդամներին  և    հրավիրված  անդամներին  տրամադրվում  են  նախորոք 
ռեզերվացված  տեղեր:  Յուրաքանչյուր  Տեղական  Միության  ներկայացուցչությանը  տրամադրվում  է 
նախապես  ռեզերվացված  տեղ:  Լիազորված  հյուրերին  և  նրանց  ներկայացուցիչներին  տրամադրվում  են 
հատուկ  նախատեսված  լրացուցիչ  տեղեր:  Նախագահողի  հայեցողությամբ,  լիազորված  հյուրերի,  նրանց 
ներկայացուցիչների, երիտասարդ ներկայացուցիչների և աշխատակիցների համար կարող են տրամադրվել 
տեղեր նիստերի դահլիճում:

Կանոն  8.  Նիստերի  դահլիճում  ցուցանակներ  կամ  պլակատներ  չեն  թույլատրվում,  սակայն 
Միջազգային  Միության  պաշտոնատար  անձանց  նշանակումների  և  ընտրությունների  ժամանակ 
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թեկնածուներին  առաջադրող  ցուցանակներ  և  պլակատներ  թույլատրվում  են  անդամների  և  նրանց 
ներկայացուցիչների նստավայրերում, սակայն ոչ միջանցքում կամ պատերի վրա:

Կանոն  9.   Նյութերը  կարող  են  բաշխվել անդամների,  նրանց  ներկայացուցիչների և  լիազորված 
հյուրերի կողմից ժողովի շենքի նախատեսված վայրերում, որի տարածքի կլինի նիստերի դահլիճից դուրս, 
այն  դեպքում,  եթե  անձանց  մուտքի  ու  ելքի  կանոնները  նիստերի  դահլիճ  և  նրանից  դուրս  չխախտվի 
համաձայն ժողովի  կանոնների և արտաքին տեսքի և կարգի: 

Կանոն  10.    Բոլոր  նյութերը,  որոնք  կարող  են  բաշխվել  նիստերի  դահլիճում,  այդ  թվում 
միջազգային  պաշտոնատար  անձանց  և  գործադիր  խորհրդի  ընտրություններում  նախընտնրական  շտաբի 
թեկնածուների  կողմ  կամ  դեմ,  պետք  է  ներկայացվեն  պառլամենտական  պրիստավի  կոմիտեին,  որպեսզի 
դրանք  բաշխվեն առավոտյան  կամ  կեսօրյա  նիստը  սկսվելուց առնվազն  մեկ  ժամ առաջ: Նյութերը պետք 
համապատասխանեն Ժողովի կանոններին:  

Կանոն  11.    Չի  կարելի  օգտագործել  բարձրախոս  կամ  զրուցել  հեռախոսով,  եթե  հատուկ 
թույլտվություն չկա: Գրավոր հաղորդակցում թույլատրվում է այն դեպքում, եթե չկա ձայնային ազդանիշ: 
Չթույլատրված  տեսաձայնագրությունը  կամ  ժողովի  նիստի  ձայնագրումը  արգելվում  է:  Բջջային 
հեռախոսները պետք է անջատված լինեն կամ միացված վիբրացիայի ռեժիմով:  

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Կանոն 12.  Լիազորված տեղական մարմինները, որոնք չունեն համապատասխան անդամներ, կարող 
են ունենալ «հրավիրված անդամներ», որոնք նշանակվում են Տեղական Միության անդամներից խորհրդի 
անդամի  կողմից:  Հրավիրված  անդամների  քանակը  սահմանափակվում  է  այն  քանակով,  որը  Տեղական 
Միությունը  իրավասու  է  նշանակել:  Հրավիրված անդամները պետք  է  կարող  են  ներկա  լինել  նիստին և 
կարող են քննարկել հարցեր, սակայն չեն կարող կատարել առաջարկություններ կամ քվեարկել:  

Կանոն  13.    Նոր  արտոնագրված  տեղական  մարմինները,  որոնք  չունեն  համապատասխան 
անդամներ,  կարող  են  ունենալ  հրավիրված  անդամներ,  որոնք  նշանակվում  են  Տեղական  Միության 
նախագահի  կողմից Տեղական  միության անդամներից:  Հրավիրված անդամների թիվը  սահմանափակվում  է 
անդամների այն թվով, որը Տեղական Միությունը իրավասու է նշանակել Սահմանադրությամբ: Հրավիրված 
անդամները կարող են ներկա լինել նիստին և քննարկել հարցեր, սակայն չեն կարող առաջարկություններ 
կատարել կամ քվեարկել:

Կանոն  14.    Միջազգային  գործադիր  Խորհրդի  անդամները,  ովքեր  ժողովի  անդամներ  չեն 
հանդիսանում  համարվում  են  հրավիրված  անդամներ:  Հրավիրված  անդամները  կարող  են  ներկա  լինել 
նիստին, սակայն չեն կարող առաջարկություններ կատարել կամ քվեարկել: Ցանկացած հրավիրված անդամ 
կարող  է  առաջարկել  թեկնածուներ  կամ  սատարել  Միջազգային  միության  գրասենյակի  կամ 
վերստուգողների խորհրդի կողմից առաջարկված թեկնածուներին: 
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Կանոն 15.   Այն անդամները, ովքեր այլևս չեն մասնակցում Ժողովին, պետք է պատշաճ կերպով 
հաղորդեն  իրենց  գնալու  մասին  Ընդունող  Հանձնաժողովին:  Եթե  ընդունող  հանձնաժողովի  կողմից 
գրանցված անդամը անվերադարձ  դուրս  է  գալիս  ժողովի  նիստից,  կամ  չի  կարողանում  ներկա  գտնվել և 
գրանցվել, անդամի Տեղական Միությունից ներկայացուցիչ իրավունք ունի փոխարինել այդ անդամին:

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ և ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կանոն  16.    Օրինական  կոմիտեն,  որն  այլ  կերպ  կոչվում  է  նաև  Սահմանադրական  կոմիտե, 
պարտավոր  է  հաղորդել  սահմանադրական  և  կանոնադրական  փոփոխությունների  մասին:  Միջազգային 
Միության Նախագահը կարող է նշանակել այլ կոմիտեներ որոշումների և այլ թեմաների շուրջ: 

Կանոն 17. Միջազգային Միությունից այն անդամի, ում կողմից պատշաճ կերպով ներկայացվել է 
սահմանադրական  և  կանոնադրական  որոշում  կամ  փոփոխություն,  հնարավորություն  կընձեռնվի  դիմել 
համապատասխան  կոմիտե  դրա  վերաբերյալ  մոտ  հինգ  (5)  րոպե  ժամանակով:  Կոմիտեն  նաև  կարող  է 
սահմանել  ընթացակարգեր այլ անդամներից մեկնաբանություններ ստանալու համար մեկ ելույթ ունեցողի 
համար,  առավելագույնը  երեք    (3)  րոպե  տևողությամբ:  Տարածքի  թույլտվություն,  կոմիտեի  ժողովները 
կարող  են  բաց  լինել  այլ  գրանցված  կոնվենցիայի  մասնակիցներին  դիտարկելու  համար,  եթե  կոմիտեն 
գործադիր  նիստի  չի  մասնակցում:  Կոմիտեները  կարող  են  կազմել  նիստերի  ժամանակացույցը,  որոնց 
ժամանակ անդամները կարող են դիմել կոմիտեին:  

Կանոն 18.  Կոմիտեները պետք է պատրաստեն համապատասխան որոշումներ և փոփոխություններ, 
իրագործեն  դրանց  հետ  կապված  տրամադրված  խորհուրդները  և  պետք  է  Ժողովին  ներկայացնեն 
համապատասխան կոմիտեի խորհուրդները   կապված համապատասխան գործողության, այլ որոշումների և 
փոփոխությունների հետ: Կոմիտեն կարող է (1) որոշել հաղորդել միևնույն թեմայի մի քանի որոշումներից 
և  փոփոխություններից  միայն  մեկը,  (2)  միացնել  մեկ  որոշմանը  մի  քանի  որոշումների  կամ 
փոփոխությունների ամբողջ  կամ  մասնակի  մասը  միևնույն  թեմայի  հետ  և  հաղորդել  միացված  որոշումը 
որպես բնօրինակ տեքստ և դրան առնչվող բնօրինակ որոշումներով և փոփոխություններով,  կամ (3) որոշել 
չհաղորդել  առաջարկված  որոշումը  կամ  փոփոխությունը:  Փոքրամասնության  կարծիքը  չի  հաղորդվում: 
Ժողովի  ձայների  մեծամասնությամբ  այս  կանոնը  կարող  է  չկիրառվել  և  պատվիրել  Կոմիտեին  հայտնել 
որոշումը  որոշակի  ժամանակահատվածում,  նույնիսկ,  եթե  Կոմիտեն  քվեարկում  է  չզեկուցել այդ  մասին: 
Համաձայն Ժողովի միաձայն համաձայնության, անդամը կարող է Ժողովի դահլիճից առաջարկել օրիգինալ 
հիմնական  առաջարկության  բնույթի  որոշում,  որը  պետք  է  ուղարկվի  Միջազգային  Քարտուղար
գանձապահին և հաղորդվի համապատասխան Կոմիտեին: Այս որոշումը պետք է լինի գրավոր և ստորագրվի  
թեկնածությունը պաշտպանող անձի կողմից, ով պետք է լինի Կոնվենցիայի քվեարկող անդամ: 

Կանոն  19.    Մինչ  որոշակի  որոշումների  պաշտոնական  դիտարկումը  Միջազգային  միության 
նախագահը  կարող  է  դիմել  «աղյուսակային  աշխատանքի»  համար,  ինչը  հնարավորություն  կտա 
անդամներից  ոչ  պաշտոնաբար  քննարկել  որոշմանը  առնչվող  թեմաներ  առանց  պառլամենտական 
ընթացակարգի ձևակերպումների: 
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Կանոն 20.  Կոմիտեները կարող են հաղորդել բազմաթիվ որոշումներ մեկ առաջարկությամբ, որոնք 
կարող են քննվել և քվեարկվել միասին: Կոնվենցիան ձայների մեծամասնությամբ կարող է առանձնացնել 
որոշումներից որևէ մեկը առանձին քննելու և քվեարկելու համար:     

Կանոն 21.  Օրինական կոմիտեին հաղորդումը չպետք է ենթարկվի փոփոխությունների, այլ պետք 
է  քվեարկվի  կոմիտեի  կողմից  ներկայացված  ձևով:  Եթե  կոմիտեի  հաղորդումը  իր  ներկայացված տեսքով 
մերժվում  է,  այն  պետք  է  նորից    ներկայացվի  կոմիտեին,  որը  պետք  է  փոփոխության  ենթարկի  այդ 
հաղորդումը  համաձայն  կոնվենցիայի  նպատակների  և  պետք  է  փոփոխված  տարբերակը  ներկայացնի 
պատվիրակներին քվեարկության:     Օրինական կոմիտեին դիմելուց հետո ցանկացած հաջորդ հաղորդումը 
Կոմիտեից  միևնույն  հարցով  կարող  է  փոփոխվել  սրահից:  Համաձայն  Օրինական  կոմիտեի  վերջնական 
հաղորդման Կոնվենցիան ձայների մեծամասնությամբ կարող է դադարեցնել կանոնները պատվիրելու համար 
Կոմիտեին հաղորդել որոշման մասին, նույնիսկ եթե կոմիտեն քվեարկել է չհաղորդել այդ մասին:   

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Կանոն 22.  Բոլոր անդամները և հրավիրված անդամները, ովքեր ցանկություն են հայտնում ելույթ 
ունենալ  սրահից  Կոնվենցիային,  պետք  է  օգտվեն  բարձրախոսներից  նախագահողի  կողմից  ինքնության 
հաստատումից  և  իրենց  անունը  և  հեռախոսահամարը  տրամադրելուց  հետո:  Ցանկացած  անդամ,  ով 
առաջարկում է կատարել փոփոխություններ քննարկման ենթակա առաջարկության մեջ ավելի քան մի քանի 
բառով, կարող է պահանջվել նախագահողի կողմից ներկայացնել այն գրավոր: 

Կանոն 23.  Անդամներից ոչ մեկը չի կարող ելույթ ունենալ քննարկմանը երկու անգամից ավելի 
միևնույն հարցի շուրջ միևնույն օրը, կամ յուրաքանչյուր անգամ երեք րոպեից ավելին առանց ժողովի 
թույլտվության, առանց երկու երրորդ ձայներով տրամադրված քննարկման: Անդամներից ոչ մեկն իրավունք 
չունի երկրորդ անգամ մասնակցել քննարկմանը միևնույն առաջարկությամբ միևնույն օրը, եթե 
անդամներից որևէ մեկը, ով ելույթ չի ունեցել, ցանկանում է մասնակցել: 

Կանոն 24.  Կոմիտեի զեկուցող անդամը կարող է իրավունք ունենալ պատասխանել նույնիսկ այն 
բանից հետո, երբ քննարկումը ավարտվել է: 

Կանոն 25.  Քննարկմանը ելույթ ունեցող անդամը չի կարող անցնել Նախորդ հարցին:  

Կանոն  26.    Հիմնական  առաջարկության  և  երկրորդային  առաջարկությունների  համար 
տրամադրված  ընդհանուր  ժամանակը,  այդ  թվում  փոփոխությունները,  չպետք  է  գերազանցեն  քառասուն 
րոպեն, եթե այն չի երկարացվել ժողովի ձայների մեծամասնությամբ: 

Կանոն 27.  Կամ Նախագահողը կամ տասը (10) անդամների կողմից սատարվող անդամը կարող է 
պահանջել  ձայների  բաժանում    (չհաշվարկված  բարձրացում): Կամ  նախագահողը  կամ  200 անդամներից 
կողմից սատարվող անդամը կարող է պահանջել տեղից ոտքի կանգնելու միջոցով քվեարկմամբ հաշվարկում, 
որը պետք է կատարվի պրիստավի կողմից հետևյալ կերպ՝
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(a) Միջազգային քարտուղարգանձապահը կամ ներկայացուցիչը կատարեն անվանակոչում թվային 
և  այբբենական  կարգով  (սկսելով  1  տեղական  համարից):  Տեղական Միության  անդամի  անունը 
կոչելիս  ներկայացուցչության  անդամը  պետք  է  հայտնի  անդամի  քվեների  քանակը:    Զեկուցող 
անդամը  նաև  պետք  է  կատարի  գրավոր  բաց  քվեարկություն,  նշելով,  թե  ինչպես  են  Տեղական 
Միության անդամները  քվեարկել,  և պետք  է  հանձնի այդ  գրավոր  քվեաթերթիկը անվանակոչման 
կոմիտեի  ներկայացուցչին  մինչ  Տեղական  միության  անդամների  ձայները  կհաղորդվեն: 
Անդամներից որևէ մեկի պահանջով Տեղական Միության  յուրաքանչյուր անդամի ձայնից պետք է 
վերցվի  մեկ  անձ:  Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել  անդամների  քվեարկության  պահանջ  ձայնը 
հայտնելուց հետո և մինչ հաջորդ Տեղական Միությունը պատասխանի անվանակոչմանը: Քվեարկել 
չցանկացող  անդամները  կարող  են  չմասնակցել  քվեարկությանը:  Եթե  Տեղական Միությունը,  իր 
անունը լսելուց հետո պատրաստ չէ հայտնել իր ձայնը, կարելի է նրան «անցնել» և այնուհետև 
ևս  մեկ  անգամ  նրան  անդրադառնալ  թվային  և  այնուհետև  այբբենական  կարգով  առաջին 
անվանակոչումից  հետո:    Եթե  անվանակոչման  ժամանակ  ըստ  նախկինում  քվեարկած  ձայների 
քվեարկության  արդյունքը  պարզ  է  դառնում,  ապա  նախագահողը  իր  հայեցողությամբ  կարող  է 
դադարեցնել  անվանակոչման  ընթացքը  և  հայտնել  քվեարկության  արդյունքները,  որի  դեպքում, 
իրենց ձայնը չհայտնած բոլոր անդամները կարող են նշել, ստորագրել և ներկայացնել քվեաթերթիկ 
Անվանակոչման կոմիտեին, արտացոլելով ներկա գտնվող յուրաքանչյուր անդամի ձայնը: 

(b) Ժամանակի խնայողության  նպատակով  նախագահողը  կարող  է  կատարել անվանակոչում  բաց 
գրավոր քվեարկությամբ, որը կատարվում է Անվանակոչման կոմիտեի կողմից նախագահոսի կողմից 
սահմանված  ժամանակահատվածում:  Յուրաքանչյուր  Տեղական  միության  ներկայացուցչություն 
պետք  է  նշի  և  ստորագրի  քվեաթերթիկը  ներկա  գտնվող  յուրաքանչյուր  անդամի  ձայնի 
արտացոլմամբ: Ներկայացուցչությունը այնուհետև կտանի քվեաթերթիկները հատուկ նախատեսված 
վայր  հաշվարկելու  համար:      Կհաշվարկվեն  միայն  այն  ձայները,  որոնք  ներկայացվել  են 
նախատեսված  ընտրության  ժամանակահատվածում,  սակայն  ներկայացուցչությունը,  կհաշվարկի 
քվեաթերթիկները միայն նախատեսված ժամանակահատվածի ավարտից հետո: Ներկայացուցչության 
ցանկացած անդամ  կարող  է  ուղեկցել  ներկայացուցչությանը ապահովելու  համար  քվեարկության 
ճշտությունը: Թեև Ժողովը կարող է շարունակվել առանց դադարեցման, այն չի կարող հետաձգվել 
մինչև քվեները չհայտարարվեն արձանագրության մեջ գրանցելու համար: 

(c)    Միայն ներկա գտնվող համապատասխան անդամները կարող են քվեարկել: Լիազորագրով 
քվեարկություն չի թույլատրվում: Յուրաքանչյուր Միության ձայնը պետք է հաշվարկվի համաձայն 
Սահմանադրության և Կանոնադրության 12-րդ կետի IV հոդվածի և Տեղական միության ձայները 
պետք է հավասարապես բաժանվեն, անհրաժեշտության դեպքում առանձին, ներկա և քվեարկող 
անդամների միջև: 

(d)  Քվեարկության կատարումից հետո նախագահողը պետք է հայտարարի քվեարկությունը 
ավարտված: Անվանակոչման կոմիտեն աշխատակազմի օգնությամբ պետք է հաշվարկի ձայները և 
հայտնի Ժողովին: Կոմիտեի հաշվարկային թերթիկը, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր տեղական 
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միության դրական կամ բացասական ձայները և ձեռնպահ ձայների քանակը, պետք է կազմի Ժողովի 
արձանագրության մասը և գրանցվի հնարավորինս շուտ:  

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կանոն  28.    Պաշտոնատար  անձանց  թեկնածության  առաջարկումը  և  ընտրությունը  կարող  է 
կատարվել ժողովի նիստի ժամանակ և անվանակոչման կոմիտեի վերահսկմամբ:

Կանոն 29.  Հատուկ պաշտոնների թեկնածության առաջադրման համար ժողովները հայտարարվում 
են բացված նախագահողի կողմից: Թեկնածությունների առաջադրման կարգը պետք է լինի հետևյալ կերպ՝ 
Միջազգային  Նախագահ,  Միջազգային  ՔարտուղարԳանձապահ,  Գործադիր  փոխնախագահներ, 
Փոխնախագահներ, Գործադիր խորհրդի անդամներ, Թոշակի անցած գործադիր խորհրդի անդամ, ցանկացած 
այլ  միջազգային պաշտոնատար անձ, և  վերստուգողների խորհուրդ: Մրցույթային  կարգով  ներկայացված 
պաշտոնների անվանակոչային  քվեարկումը  չպետք է սկսվի մինչև  չավարտվի բոլոր պաշտոնների համար 
թեկնածության  առաջադրման  մասին  գրանցման  ընթացքը:  Եթե  միևնույն  ժամանակահատվածի  համար 
նախատեսված է ավելի քան մեկ պաշտոնի թեկնածության առաջադրում, անդամը կարող է լինել միայն մեկ 
պաշտոնի համար հավակնորդ:   

Կանոն 30.  Ցանկացած պաշտոնի համար թեկնածության առաջարդումը չի կարող ընդունվել մինչև 
չլրացվեն  նախորդ  պաշտոնի  համար  թեկնածության  առաջարկությունները:  Բոլոր  առաջարկությունները 
պետք է կատարվեն բարձրախոսով և առնվազն մեկ և առավելագույնը երկու անդամի կողմից սատարված:     
Անդամը  կարող  է    թեկնածություն  առաջարկել  կամ  սատարել  անսահմանափակ  քանակությամբ 
թեկնածուների  իր  ցանկությամբ: Փոխնախագահների, Միջազգային Գործադիր Խորդրդի անդամների  (այդ 
թվում թոշակի անցած անդամի) և Վերստուգող Խորհրդի պաշտոնների համար անդամը կարող է առաջադրել 
թեկնածուներ  ըստ  ցուցակի,  ինչի  դեպքում  ցուցակը  հաստատվում  է  ըստ  համարի  քվեաթերթիկում:   
Ցուցակում նշված բոլոր թեկնածուները պետք է նաև նշված լինեն քվեաթերթիկում:   

Կանոն  31.  Միջազգային  Նախագահի  և  Միջազգային  ՔարտուղարԳանձապահի  թեկնածուների 
թեկնածության  առաջադրման  ելույթները  չպետք  է  տևեն  ավելի  քան  հինգ  րոպե,  իսկ  նրանց  սատարող 
ելույթները (ոչ ավելին քան երկուսը մեկ թեկնածուի համար) չպետք է գերազանցի երկու րոպեն: Գործադիր 
Փոխտնօրենի և Փոխտնօրենի թեկնածուների թեկնածության առաջադրման ելույթները չպետք է տևեն ավելի 
քան մեկ րոպե, և չպետք է լինեն նրանց սատարող ելույթներ:

Rule 32.   Ցանկացած անդամ,  ով  չի  ընդունում թեկնածուի  համապատասխանությունը, պետք  է 
հայտնի այդ  մասին  բարձրախոսով այն  ժամանակ,  երբ առաջադրվում  է  նրա  թեկնածությունը և պետք  է 
հիմքեր  ներկայացնի  իր  անհամաձայնության  համար:  Անհամաձայնությունը  լուծվում  է  Ժողովի  կողմից 
անմիջապես  կամ  նախագահողի  հայեցողությամբ,  կարող  է  ներկայացվել անվանակոչող  հանձնաժողովին: 
Այդ  դեպքում  բողոքը  ներկայացնող  անձը  և  նրա  կողմից  չընդունվող  թեկնածուն  պետք  է  անմիջապես 
հանդիպեն  անվանակոչային  հանձնաժողովի  հետ:  Անվանակոչային  հանձնաժողովի  որոշումը  պետք  է 
հայտնել  Ժողովին  քվեարկության  համար:  Եթե  թեկնածուներից  որևէ  մեկին  հայտարարում  որպես 
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անհամապատասխան  թեկնածությունների  առաջադրման  ավարտից  հետո,  այդ  պաշտոնի  համար 
թեկնածությունները վերաբացվում է: 

Կանոն  33.    Ցանկացած անդամ, ով համաձայն չէ այն կարգի հետ, ինչպես կատարվում է 
ընտրությունը, պետք է հայտնի այդ մասին բարձրախոսով այն ժամանակ, երբ առաջադրվում է նրա 
թեկնածությունը և պետք է հիմքեր ներկայացնի իր անհամաձայնության համար: Անհամաձայնությունը 
լուծվում է Ժողովի կողմից անմիջապես կամ նախագահողի հայեցողությամբ, կարող է ներկայացվել 
անվանակոչող հանձնաժողովին: Այդ դեպքում բողոքը ներկայացնող անձը և նրա կողմից չընդունվող 
թեկնածուն պետք է անմիջապես հանդիպեն անվանակոչային հանձնաժողովի հետ, որը պետք է որոշում 
կայացնի: Անվանակոչային հանձնաժողովի որոշումը պետք է հայտնել Ժողովին քվեարկության համար: 

Կանոն  34.    Ցանկացած անդամ, ով ցանկանում է ներկայացնել ընտրության բողոքարկում 
ցանկացած այլ հարցի շուրջ, որը չի վերաբերում անդամի ինքնության հաստատմանը, թեկնածուի 
համապատասխանութանը կամ այն կարգին, ըստ որի կատարվում է ընտրությունը, պետքէ ներկայացնի այդ 
բողոքարկումը համաձայն Սահմանադրության և Կանոնադրության պահանջների: 

Կանոն 35.   Մինչ պաշտոնի համար թեկնածության առաջադրման ավարտը նախագահողը պետք է 
հարցնի, թե արդյոք առաջադրված թեկնածուները ցանկանում են հրաժարվել իրենց թեկնածությունից: Եթե 
որևէ  պաշտոնի  համար  թեկնածությունների  առաջադրումը  ավարտված  է    և  առաջադրվել  է  միայն  մեկ 
թեկնածու այդ պաշտոնի համար, այդ թեկնածուն համարվում է ընտրված միաձայն հավանությամբ առանց 
քվեարկության  և  այդ  մասին  անհրաժեշտ  է  հայտնել  այն  բանից  հետո,  երբ  այդ  պաշտոնի  համար 
թեկնածությունների  առաջադրումը  ավարտվել  է  և  մինչ  հաջորդ  պաշտոնի  թեկնածությունների 
առաջադրումը սկսելը: 

Կանոն  36.    Այն  բանից  հետո,  երբ  այդ  օրը  լրացվելիք  բոլոր  պաշտոնների  համար 
թեկնածությունները  ավարտվում  նե,  բոլոր  թեկնածուների  քվեաթերթիկները  պատրաստվում  են 
յուրաքանչյուր մրցութային կարգով անցկացվող պաշտոնի համար: Պաշտոնի  յուրաքանչյուր թեկնածուին, 
բացառությամբ ամբողջ դրույքով պաշտոնների, տրամադրվում է համար:  Թեկնածուների քվեները և նրանց 
տրամադրված  համարները  և  անհրաժեշտության  դեպքում  ցուցակի  համարները  հասանելի  են  Տեղական 
Միության ներկայացուցչություններին:   

Rule  37.    Ցանկացած  ժամանակ  մինչ  անվանակոչման  ընթացքի  սկսելը,  թեկնածուն  կամ 
հնարավոր  թեկնածուն  կարող  է  գրավոր  ներկայացնել  անվանակոչման  հանձաժողովի  ներկայացուցչին 
անդամի  անունը,  որը  նշանակվում  է  որպես  դիտորդ:    Դիտորդներն  իրավունք  ունեն  դիտել  ձայների 
տվյալների աղյուսակը անվանակոչային հանձնաժողովի կողմից նշանակված վայրից այն բանից հետո, երբ 
դիտորդը ներկայանում է ավանակոչային հանձնաժողովի անդամին մինչ անվանակոչման սկսելը:   

Rule 38.  Թեկնածուն կարող է ցանկացած ժամանակ ընտրությունից հրաժարվել:
Կանոն  39.    Անվանական  քվեարկությամբ  կատարվող  ցանկացած  ընտրություն  կատարվում  է 

հետևյալ կերպ՝
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(a)    Տվյալ  վայրում  ներկա  միայն  համապատասխան  անդամները,  երբ  կանչվում  է 
ներկայացուցչություն, կարող են քվեարկել: Չի կարող կատարվել քվեարկություն ըստ լիազորագրի: 
Յուրաքանչյուր  տեղական  Միության  ներկայացուցչության  ձայնի  ուժը  պետք  է  հաշվարկվի 
համաձայն Սահմանադրության և Կանոնադրության 12րդ կետի  IV Հոդվածի, Տեղական Միության 
ձայները  պետք  է  հավասարապես  բաժանվեն,  անհրաժեշտության  դեպքում  առանձին,  ներկա  և 
քվեարկող անդամների միջև:  

(b)    Միջազգային Քարտուղարգանձապետը  կամ  նրա  ներկայացուցիչը  կատարում  է  Տեղական 
Միությունների անվանակոչում թվային, այնուհետև այբուբենային կարգով  (սկսելով Տեղական 1
ից)  նշելով  մեկ անձի  համար  ձայների  թիվը,  որն  ունի Տեղական Միությունը  և  հարցնելով,  թե 
ինչպես  է այն  ձայն տալիս  իր անդամներին: Տեղական  ներկայացուցչությանը  դիմելիս  զեկուցող 
անդամը պետք է հայտարարի անդամի ձայները: Զեկուցող անդամը նաև պետք է կատարի գրավոր 
բաց քվեարկություն, նշելով, թե ինչպես են Տեղական Միության անդամները քվեարկել, և պետք է 
հանձնի  այդ  գրավոր  քվեաթերթիկը  անվանակոչման  կոմիտեի  ներկայացուցչին  մինչ  Տեղական 
միության  անդամների  ձայները  կհաղորդվեն:  Անդամներից  որևէ  մեկի  պահանջով  Տեղական 
Միության  յուրաքանչյուր անդամի ձայնից պետք է վերցվի մեկ անձ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել 
անդամների քվեարկության պահանջ ձայնը հայտնելուց հետո և մինչ հաջորդ Տեղական Միությունը 
պատասխանի  անվանակոչմանը:  Քվեարկել  չցանկացող  անդամները  կարող  են  չմասնակցել 
քվեարկությանը: Եթե Տեղական Միությունը, իր անունը  լսելուց հետո պատրաստ  չէ հայտնել իր 
ձայնը,  կարելի  է  նրան  «անցնել» և այնուհետև ևս  մեկ անգամ  նրան անդրադառնալ  թվային և 
այնուհետև այբբենական կարգով առաջին անվանակոչումից հետո:  Եթե անվանակոչման ժամանակ 
ըստ  նախկինում  քվեարկած  ձայների  քվեարկության  արդյունքը  պարզ  է  դառնում,  ապա 
նախագահողը  իր  հայեցողությամբ  կարող  է  դադարեցնել  անվանակոչման  ընթացքը  և  հայտնել 
քվեարկության արդյունքները, որի դեպքում, իրենց ձայնը չհայտնած բոլոր անդամները կարող են 
նշել,  ստորագրել  և  ներկայացնել  քվեաթերթիկ Անվանակոչման  կոմիտեին, արտացոլելով  ներկա 
գտնվող յուրաքանչյուր անդամի ձայնը:

(c)   Ժամանակի խնայողության նպատակով նախագահողը կարող է կատարել անվանակոչում բաց 
գրավոր քվեարկությամբ, որը կատարվում է Անվանակոչման կոմիտեի կողմից նախագահողի կողմից 
սահմանված  ժամանակահատվածում:  Յուրաքանչյուր  Տեղական  միության  ներկայացուցչություն 
պետք  է  նշի  և  ստորագրի  քվեաթերթիկը  ներկա  գտնվող  յուրաքանչյուր  անդամի  ձայնի 
արտացոլմամբ: Ներկայացուցչությունը այնուհետև կտանի քվեաթերթիկները հատուկ նախատեսված 
վայր  հաշվարկելու  համար:      Կհաշվարկվեն  միայն  այն  ձայները,  որոնք  ներկայացվել  են 
նախատեսված  ընտրության  ժամանակահատվածում,  սակայն  ներկայացուցչությունը,  կհաշվարկի 
քվեաթերթիկները միայն նախատեսված ժամանակահատվածի ավարտից հետո: Ներկայացուցչության 
ցանկացած անդամ  կարող  է  ուղեկցել  ներկայացուցչությանը ապահովելու  համար  քվեարկության 
ճշտությունը: Թեև Ժողովը կարող է շարունակվել առանց դադարեցման, այն չի կարող հետաձգվել 
մինչև քվեները չհայտարարվեն արձանագրության մեջ գրանցելու համար: 
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(d) Քվեարկության կատարումից հետո նախագահողը պետք է հայտարարի քվեարկությունը 
ավարտված: Անվանակոչման կոմիտեն աշխատակազմի օգնությամբ պետք է հաշվարկի ձայները և 
հայտնի Ժողովին: Կոմիտեի հաշվարկային թերթիկը, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր տեղական 
միության դրական կամ բացասական ձայները և ձեռնպահ ձայների քանակը, պետք է կազմի Ժողովի 
արձանագրության մասը և գրանցվի հնարավորինս շուտ:  

Կանոն 40.  Ընտրության արձանագրությունը, ներառյալ քննվող գործի ձայնագրությունը և բոլոր 
պատվիրակների  ստուգված  լիազորությունները պետք  է պահվեն Միջազգային ՔարտուղարիԳանձապահի 
կողմից առնվազն մեկ տարի: 

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆԵՐ

Կանոն  41.    Վերաքննիչ  կոմիտեն  հանդիպում  է  վերանայելու  համար  վեճերը  և  վերաքննիչ 
բողոքները  հնարավորինս  շուտ:  Կոմիտեն  չպետք  է  քննի  այլ  փաստարկ  քան  այն,  որը  ներկայացվել  է   
Միջազգային գործադիր Խորհրդի նախկին քննող մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց առջև:

Կանոն  42.    Վերաքննիչ  կոմիտեն  պետք  է  լիազորված  լինի  կատարել  իրեն  նշանակված 
անհրաժեշտ  և  պատշաճ  պարտականությունների  կատարման  կանոններ  և  պետք  է  նշանակի  որոշակի 
ժամանակահատված յուրաքանչյուր կողմի վերաքննիչ բողոքը քննելու համար:  

Կանոն 43.  Գործը քննելուց հետո Վերաքննիչ կոմիտեն պետք է զեկույցը ներկայացնի գրավոր և 
ներկայացնի Կոնվենցիայի խորհուրդներով: 

Կանոն  44.   Յուրաքանչյուր  վերաքննիչ  քննության  ժամանակ  հարցը  կայանում  է  հետևյալում՝ 
‘Արդյո՞ք Միջազգային Գործադիր Խորհրդի  որոշումը    ընդունված  է”:,  ինչը  սահմանվում  է Կոնվենցիայի 
ձայների մեծամասնությամբ: 


