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  منصب المدير العام  

 
  

  التصويت الورقيخيارات إجراء االنتخاب على أساس 
 
 
تــرد فــي هــذا التقريــر معلومــات عــن اســتخدام نظــام التصــويت الــورقي إلجــراء عمليــة انتخــاب المــدير العــام،  -١

ويعــرض خيــارات إجــراء التصــويت الــورقي فــي المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة العالميــة لتحســين كفــاء العمليــة 
التصــويت والمقــابالت مــع المرشــحين الــذين تضــمهم  وســرعتها. كمــا يــرد المزيــد مــن المعلومــات عــن أســاليب إجــراء

 القائمة الموجزة.
  

  إجراء التصويت الورقي في المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية  أوًال:
  
تحسين صنع القرار من جانـب )، الصادر بشأن ٢٠١٤( ٢-٦٧ج ص عوافقت جمعية الصحة، في القرار   -٢

اسـتئجار نظـام تصـويت إلكترونـي لترشـيح وتعيـين مـن المجلـس التنفيـذي ب ، علـى التوصـية المقدمـةاألجهزة الرئاسية
نًا وُيجّرب مسبقًا من خالل عمليات تصـويت صـورية مـن  المدير العام، على أن يكون ذلك النظام ذا مردودية ومؤمَّ

 .جانب األجهزة الرئاسية قبل انتخاب المدير العام التالي
  
التصــويت اإللكترونــي واســتأجرت نظــامين. وتمــت تجربتهمــا أثنــاء دورة ظــم نُ وتحــرت األمانــة مســألة تــوافر   -٣

المجلس التنفيذي الثامنة والثالثـين بعـد المائـة وجمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين، بالترتيـب. وُرفـض النظـام 
بًا وكشـفت تجربتـه األول، الذي تمت تجربته أثناء دورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين، ألن اسـتخدامه كـان صـع

أمــا النظــام الثــاني فقــد تمــت تجربتــه فــي جمعيــة الصــحة  عــن احتمــاالت غيــر مســبوقة لألصــوات الباطلــة والالغيــة.
العالمية التاسعة والستين. وقد وفى بشروط االستخدام السـهل، وأشـارت األمانـة إلـى أنـه سـيلزم إجـراء مراجعـة أمنيـة 

 ستخدام النظام.قبل أن يتسنى اتخاذ قرار نهائي يقضي با
  
جريــت مراجعــة أمنيــة للنظــام الثــاني وجــدت أُ وعقــب جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين علــى الفــور   -٤

الوقــت المحــدد النتخــاب المــدير العــام فــي  ومناســب فــيظــام تصــويت إلكترونــي بــديل أيضــًا أنــه ال يمكــن تعمــيم ن
التصويت الورقي هو الوسيلة الوحيـدة التـي يمكـن بهـا  . ونتيجة لذلك خلصت المراجعة إلى أن استخدام٢٠١٧ عام

بمراجعــة إجــراء عمليــة االنتخــاب المقبلــة. ومــن الجــدير بالــذكر كــذلك أن المراجعــة تمخضــت أيضــًا عــن التوصــية 
النظام الـداخلي وتعديلـه، عنـد اللـزوم، لتكييفـه علـى نحـو أكثـر تحديـدًا مـع اسـتخدام نظـام للتصـويت اإللكترونـي فـي 

 لمدير العام في المستقبل.انتخاب ا
  

علــى فكــرة تحــري  ٢-٦٧ج ص عوكـان مــن األســباب المنطقيــة الرئيســية لموافقــة جمعيـة الصــحة فــي القــرار   -٥
. وبالتــالي فقــد وضــعت األمانــة خطــة اســتخدام التصــويت اإللكترونــي تــوفير الوقــت الــذي يســتغرقه إجــراء التصــويت

تدابير لتقليل الوقـت الـالزم إلجـراء كـل جولـة مـن جـوالت التصـويت فـي عملية لتنفيذ التصويت الورقي، بغية اقتراح 
 عملية التصويت الورقي.
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ويقدم هذا التقرير اقتراحات بخصوص التدابير الكفيلة بتوفير الوقت الالزم إلجـراء التصـويت فـي المجلـس   -٦
للوقــت فــي عمليــة التصــويت  وجمعيــة الصــحة علــى الســواء. وتتعلــق االقتراحــات بالمراحــل الــثالث األكثــر اســتغراقاً 

الـــورقي فـــي األجهـــزة الرئاســــية لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة (أي توزيــــع أوراق االقتـــراع، وجمـــع أوراق االقتـــراع، وعــــد 
 األصوات).

  
وقد يرغب المجلس، بناًء على ذلك في أن يقرر اسـتخدام التصـويت الـورقي فـي ترشـيح المـدير العـام. وقـد   -٧

صي جمعية الصحة العالمية السبعين باستخدام التصويت الورقي فـي تعيـين المـدير يرغب المجلس كذلك في أن يو 
 العام.

  
  خيارات تحسين كفاءة التصويت الورقي في المجلس  :ثانياً 

  
تســتغرق مــدة قصــيرة سبنــاًء علــى خبــرات الماضــي تقــدر األمانــة أن جولــة التصــويت الواحــدة فــي المجلــس   -٨

بتوزيـع أوراق االقتـراع وجمعهـا وعـدها دقيقـة. ومـن ثـم ُيقتـرح االضـطالع  ٦٠دقيقـة و ٣٠نسبيًا، أي مدة تتراوح بين 
 في المجلس بنفس الطريقة التي كانت تتم بها في الماضي، إلى حد بعيد.

 
الهـدف منهـا بالفعـل و  منصـوبةسـواتر تصـويت" "علـى كـل طـاوالتهم  وتوفيرًا للوقت سـيجد أعضـاء المجلـس  –٩

  لمقرر أن يتم فيها التصويت.االجلسات التي من  بدايةفي  التصويتهو ضمان السرية في 
  

وتقترح األمانة استخدام صندوقي اقتراع بدًال من صندوق واحد لجمع أوراق االقتراع مـن أعضـاء المجلـس   -١٠
  عند انتهاء التصويت.

  
  التنفيذي.س لولن يتطلب تنفيذ هذه االقتراحات إجراء أي تعديل على النظام الداخلي للمج  -١١
  

  خيارات تحسين كفاءة التصويت الورقي في جمعية الصحة  :ثالثاً 
  

مــدة  بنــاًء علــى خبــرات الماضــي تقــدر األمانــة أن جولــة التصــويت الواحــدة فــي جمعيــة الصــحة ستســتغرق  -١٢
 إذا اتُبعــت فــي أيــار/جلســة جمعيــة الصــحة الصــباحية أو التــي ُتعقــد بعــد الظهــر، بالكامــل، وذلــك  تصــل إلــى مــدة

اإلجــراءات التقليديــة المبينــة فــي النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة والمبــادئ التوجيهيــة لجمعيــة  ٢٠١٧ مــايو
 .جراء االنتخابات باالقتراع السريإلالصحة 

  
 التـي. وبناًء على االختبـارات أدناه ومن ثم تقترح األمانة التدابير الكفيلة بتوفير الوقت والمبينة في الجدول  -١٣

أجرتهــا األمانــة فــإن هــذه التــدابير يمكــن أن تقلــل الوقــت الــذي يســتغرقه إجــراء جولــة التصــويت الواحــدة فــي جمعيــة 
  دقيقة لكل جولة. ٨٠الصحة إلى نحو 

  
دخل جمعيـــة الصـــحة تعـــديالت طفيفـــة علـــى النظـــام تُـــوســـيتطلب تنفيـــذ التـــدابير المـــذكورة فـــي الجـــدول أن   -١٤

جـراء االنتخابـات بـاالقتراع السـري. وقـد يـتم تفعيـل هـذه إلوعلى المبادئ التوجيهية  الداخلي لجمعية الصحة العالمية
مواد السارية أو تعديلها، كما هو مبين فـي العمـود الـوارد فـي الجـدول عمل بالالتعديالت عن طريق الوقف الجزئي لل

لصـحة ان فـي جمعيـة يعلـق بـالتعيوٕاذا كـان المجلـس يرغـب فـي التوصـية بـأال تُنفـذ التـدابير إال فيمـا يت علـى اليسـار.
مـن النظـام الـداخلي  ١٢٠طبقـًا ألحكـام المـادة للعمل بالمواد المعنيـة العالمية السبعين فينبغي اقتراح الوقف الجزئي 

مـن  ١١٩لجمعية الصحة العالمية؛ وٕاال فسينبغي أن يـتم اقتـراح التعـديالت الـواردة فـي الملحـق طبقـًا ألحكـام المـادة 
  لجمعية الصحة العالمية.النظام الداخلي 
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االقتراحات الخاصة بالتدابير الكفيلة بتـوفير الوقـت فيمـا يتعلـق بالتصـويت الـورقي فـي جمعيـة الجدول:  
الصحة والمتطلبات المترتبة علـى ذلـك بالنسـبة إلـى تعـديل المبـادئ التوجيهيـة والنظـام الـداخلي لجمعيـة 

  الصحة العالمية أو وقف العمل بها
  

يلزم التعديل أو الوقف لمبدأ توجيهي ما أو لمادة هل   االقتراح
  ما من مواد النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية؟

)١(  

ينــادى علــى الوفــود للتصــويت فــي نفــس الوقــت 
فــي ســتة مراكــز تصــويت قائمــة أمــام كــل صــف 
مــن صــفوف المقاعـــد الســتة فـــي قاعــة الجمعيـــة 

 العامة في قصر األمم.

ت بــــــنفس ترتيــــــب تــــــدعى الوفــــــود إلــــــى التصــــــوي
  جلوسها في صفوف المقاعد الستة.

  .نعم
تـــنص المبـــادئ التوجيهيـــة إلجـــراء االنتخابـــات بـــاالقتراع 

 اً يجـــــرى نـــــداء الـــــدول األعضـــــاء تباعـــــالســـــري علـــــى أن 
 ا،للتصــــويت حســــب الترتيــــب األبجــــدي المقــــرر ألســــمائه

باسـم الدولـة العضــو التـي يسـحب اسـمها بالقرعــة.  ءً ابتـدا
  .األسبانيةو  والروسيةوالفرنسية اإلنكليزية بويتم النداء 

)٢(  

يوجـــد حاســـب أصـــوات وموظـــف شـــؤون قانونيـــة 
ـــد كـــل مركـــز مـــن مراكـــز التصـــويت. ويـــوزع  عن
موظــــف الشــــؤون القانونيــــة ورقــــة اقتــــراع واحــــدة 
على كل ممثل يأتي إلـى مركـز التصـويت الـذي 
يوجــد عنــده هــذا الموظــف، ويســجل توزيــع ورقــة 

  لمعني في صحيفة ورقية.االقتراع على الوفد ا

  نعم.
داخلي لجمعيـــة الصـــحة مـــن النظـــام الـــ ٧٨تـــنص المـــادة 

يعـــــين  اً متـــــى كـــــان االقتـــــراع مطلوبـــــعلـــــى أنـــــه العالميـــــة 
للمساعدة  حاسبين اثنين الوفود الحاضرةالرئيس من بين 

  في عد األصوات.
المبـــادئ التوجيهيـــة إلجـــراء االنتخابـــات بـــاالقتراع تشـــير 
فــي جميــع  المفــردإلــى صــندوق االقتــراع بصــيغة  الســري

  أجزاء النص.

)٣(  

بعـــد أن يضـــع كـــل عضـــو يحـــق لـــه التصــــويت 
ورقة االقتـراع الخاصـة بـه فـي صـندوق االقتـراع 
يحمــل حاســبو األصــوات الســتة الموجــودون عنــد 
مراكز التصويت صناديق االقتـراع إلـى المنصـة 

 ويضعونها على ثالث طاوالت

د مــن حاســبي األصــوات عنــويقــوم عندئــذ اثنــان 
الموضـوعين  كل طاولـة بفـتح صـندوقي االقتـراع
األصــــــوات  دّ علــــــى كــــــل طاولــــــة، ويقومــــــون بعــــــ

وتســـجيل النتــــائج علــــى صـــحيفة تعــــدها األمانــــة 
  لهذا الغرض.

  نعم.
  ) أعاله.٢كما هو الشأن بالنسبة إلى الفقرة (

)٤(  
ــــد كــــل طاولــــة  ليحمــــ كــــل حاســــب أصــــوات عن

رابعـــة حيـــث ســـيتم صـــحيفة النتـــائج إلـــى طاولـــة 
تســجيل نتــائج التصــويت علــى اســتمارة المنظمــة 

  المناسبة.

  نعم.
  ) أعاله.٢كما هو الشأن بالنسبة إلى الفقرة (
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  أساليب إجراء التصويت في المجلس التنفيذي :رابعاً 
  

ـــــًا ألحكــــــام باعتبارهــــا "جلســــات مفتوحــــة" طبقــــــُتعقــــد جلســــات المجلــــس ذات الصــــلة بترشــــيح المــــدير الع -١٥ ام ــ
وبنــاًء علــى ذلــك يكــون بــاب الحضــور مفتوحــًا للفئــات التاليــة: ب) مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي. (٧ المــادة

أعضاء المجلس وبـدالئهم ومستشـاريهم؛ وممثـل واحـد لكـل دولـة عضـو غيـر ممثلـة فـي المجلـس ولكـل دولـة عضـو 
في المجلس وممثلو الدول األعضاء المنتسـبة دون منتسبة؛ ولألمانة. ويحضر ممثلو الدول األعضاء غير الممثلة 

  وال ُتسجل أية محاضر رسمية. الحق في المشاركة.
  

أســــاليب إجــــراء التصــــويت أثنــــاء مرحلتــــي إعــــداد القائمــــة المــــوجزة والترشــــيح. ولالطــــالع ويــــرد أدنــــاه بيــــان  -١٦
ومات عن األغلبية الالزمة فـي كـل مرحلـة وعـن المسـائل القانونيـة األخـرى يرجـى الرجـوع إلـى لالمزيد من المع على

  .١معلومات/ /١٤٠م تالوثيقة 
  

كــــانون الثــــاني/  ٢٤ومــــن المتوقــــع أن يــــتم إعــــداد القائمــــة المــــوجزة للمرشــــحين فــــي يــــوم الثالثــــاء الموافــــق  -١٧
عقب إتمام المقـابالت.  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥ق وأن يجري الترشيح في يوم األربعاء المواف، ٢٠١٧ يناير

جرت العادة عليهـا قـد يرغـب المجلـس فـي أن يقـرر، مـن حيـث المبـدأ، أن يجتمـع فـي جلسـة التي وحسب الممارسة 
  كثر من جولة.أمستمرة، دون توقف بين جوالت التصويت في حالة وجود 

  
منصـوبة بالفعـل علـى طـاوالتهم فـي بدايـة الجلسـات التـي وسيجد أعضاء الجلـس التنفيـذي سـواتر تصـويت  -١٨

  من المقرر أن يتم فيها التصويت.
  

ات مـن بـين وبعد افتتاح الجلسة التي من المقرر أن يتم فيها التصويت سيقوم الرئيس بتعيين حاسبي أصو  -١٩
فاصـيل اإلجـراءات وسيمضـي الـرئيس فـي شـرح ت أداء اإلجراءات.في أعضاء المجلس الحاضرين، وذلك للمساعدة 

الخاصة بإعداد القائمة الموجزة وترشيح المرشحين على أساس المواد والقرارات والمقررات اإلجرائية السارية، وكذلك 
  الممارسات المتبعة.

  
وقبل البدء في التصويت رسـميًا سـيدعو الـرئيس المستشـار القـانوني إلـى التحقـق مـن أن صـناديق االقتـراع   -٢٠

األمانة أن توزع ورقة اقتراع على كل عضو من أعضاء المجلس الحاضرين. وبعد أن يعطي  فارغة، وسيطلب من
  الرئيس إشارة البدء سيفتح باب التصويت.

  
ووفقًا للممارسة التي جرت العادة عليها سُتكتب أسماء المرشحين بالترتيب األبجدي باإلنكليزية على أوراق   -٢١

فـي المربعــات الموجــودة أمــام أســماء  (”√“)" أو أن توضــع عالمــة Xمثــل " االقتـراع. وهكــذا ســيلزم أن توضــع عالمـة
المرشـــحين الـــذين يرغـــب كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء المجلـــس فـــي التصـــويت لهـــم. أمـــا األعضـــاء الـــذين يرغبـــون فـــي 
ة االمتناع عن التصويت فيمكنهم أن يتركوا ورقـة االقتـراع فارغـة أو أن يكتبـوا كلمـة "ممتنـع". وسـُتعتبر باطلـة والغيـ

أي خمسـة (فـي الجولـة  ،ملؤهـاالمطلوب  المواضععدد  علىمن األسماء يزيد  ُيعلَّم فيها على عددأوراق اقتراع أية 
أوراق وسـُتعتبر باطلـة والغيـة بالمثـل أيـة األولى من مرحلة إعداد القائمة الموجزة)، أو ثالثة (في مرحلـة الترشـيح). 

أي خمسة (فـي الجولـة األولـى مـن  ،ملؤهاالمطلوب  المواضععدد  عن يقلمن األسماء  ُيعلَّم فيها على عدداقتراع 
كمـا أن أيـة أوراق اقتـراع تحمـل عالمـة مميـزة، مــن  مرحلـة إعـداد القائمـة المـوجزة)، أو ثالثـة (فـي مرحلـة الترشـيح).

أ قبيل اسم الشخص المصـوت مـثًال، سـُيعلن أنهـا باطلـة والغيـة. وٕاذا وقـع أي عضـو مـن أعضـاء المجلـس فـي خطـ
فينبغي أن يمحوه أو أن يشطب العالمة التي وضـعها بالخطـأ كـي يصـبح مـن الواضـح لحاسـبي األصـوات أن ورقـة 
االقتــراح تــم تصــويبها، وكــي يصــبح مــن الواضــح بالمثــل مــن هــم المرشــحون المختــارون. وٕاذا اســتدعى األمــر أثنــاء 

فـــع لوحتـــه ويطلـــب ورقـــة اقتـــراع جديـــدة، التصـــويت اســـتخدام ورقـــة اقتـــراع جديـــدة فســـيدعى الوفـــد المعنـــي إلـــى أن ير 
  وستتولى األمانة طباعتها.
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وسـتكون أمــام أعضــاء المجلــس دقيقتــان إلتمــام تصـويتهم. وســيعلن الــرئيس عــن مــرور أول دقيقــة. وينبغــي   -٢٢
ألي عضـو يتوقـع أن يحتــاج المزيـد مــن الوقـت إلتمــام التصـويت فـي هــذه المرحلـة أن ينبــه الـرئيس إلــى ذلـك عنــدما 

ذا اإلعالن. وسـيترك الـرئيس عندئـٍذ بـاب التصـويت مفتوحـًا حسـب الضـرورة إلـى أن يتسـنى لكـل األعضـاء يجري ه
  يقوموا بالتصويت.  أنالحاضرين 

  
وبمجرد انقضاء الوقت المعلـن عنـه سـيعطي الـرئيس إشـارة إلنهـاء التصـويت. وينبغـي طـي أوراق االقتـراع   -٢٣

تسـنى يمرة واحدة عند إيداعها في الصندوق. وستمر األمانة بصناديق االقتراع على كل عضـو مـن األعضـاء كـي 
  لهم أن يودعوا أوراق اقتراعهم.

  
ى الطاولــة المركزيــة مــن أجــل عــد األصــوات. وبعــد انتهــاء العــد وســيدعى حاســبا األصــوات إلــى التوجــه إلــ  -٢٤

سيسلم المستشـار القـانوني صـحيفة سـجل التصـويت إلـى الـرئيس. وسـيوافي الـرئيس المجلـس بنتـائج االقتـراع السـري 
عــن طريقــة قــراءة عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كــل مرشــح. وســيعلن الــرئيس أيــًا مــن المرشــحين حصــل علــى 

  تنص عليها المواد المنطبقة. األغلبية التي
  

علــــــى  بنــــــاءً وفيمـــــا يتعلــــــق بكـــــل جولــــــة مــــــن جـــــوالت التصــــــويت المتتاليـــــة ســــــُتطبع أوراق اقتــــــراع جديـــــدة   -٢٥
  الرئيس. تعليمات

  
وسيقرأ الرئيس أسـماء المرشـحين فـي القائمـة المـوجزة والمرشـحين الـذين تـم ترشـيحهم، علـى التـوالي، باللغـة   -٢٦

  ألبجدي، وذلك قبل رفع الجلسة المفتوحة واالجتماع مجددًا في جلسة علنية إلعالن األسماء.اإلنكليزية وبالترتيب ا
  

  الموجزة القائمة تضمهم الذين المرشحين خامسًا:  أساليب إجراء المقابالت مع
  

المرشــحين فــي القائمــة ســيجري المجلــس مقــابالت مــع  ١ومــات/معل /١٤٠م تمثلمــا أشــير إليــه فــي الوثيقــة   -٢٧
وســـوف ُيحـــدَّد اليـــوم المخصـــص للمقـــابالت بعـــد  ١المـــوجزة "فـــي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة" بعـــد إعـــداد القائمـــة المـــوجزة.

كـانون الثـاني/  ٢٥التشاور مع الرئيس. ومن المتوقع أن تجرى المقـابالت مـع المرشـحين فـي يـوم األربعـاء الموافـق 
عــرض شــفهي هــذه المــدة بالتســاوي بــين (أ)  دقيقــة، وستقســم ٦٠. ولــن تســتغرق كــل مقابلــة أكثــر مــن ٢٠١٧ينــاير 

يقدمه المرشح ويبين فيه رؤيته ألولويات المنظمة في المستقبل، مع تحليل للمشكالت الراهنة التي تواجهها وعرض 
  ٢) حصة لطرح األسئلة والرد عليها.باقتراحات بشأن كيفية التصدي لتلك المشكالت، (

  
راء المقـــابالت أثنـــاء الجلســـة المفتوحـــة، بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن وســـيقرر المجلـــس األســـاليب المفصـــلة إلجـــ  -٢٨

الرئيس. وقد اتُبعت األساليب الواردة أدناه في المرات األربع األخيرة التي قام فيها المجلس بالترشـيح، ومـن المتوقـع 
  أن يدعو الرئيس المجلس إلى المضي قدمًا على نفس األساس في هذه المرة.

  
المقابالت مع المرشحين عن طريق السحب بالقرعة في الجلسة التي ستتحدد إجراء يتحدد ترتيب   )أ (

 فيها القائمة الموجزة، بحيث يتسنى إبالغ المرشحين مسبقًا.

                                                           
 ، الفقرة السابعة، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.٥٢المادة    ١

  .٥)، الفقرة ١٩٩٧) (٧(١٠٠م ت، الفقرة الثامنة، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والمقرر اإلجرائي ٥٢لمادة ا   ٢
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تحسب األمانة مدة العرض المقدم من جانب كل مرشح من خالل نظام "إشارات المرور". فيظل   )ب (
ثـم إلـى اللـون األحمـر عنـد انقضـاء الـدقائق  دقيقـة ثـم يتحـول إلـى اللـون البرتقـالي ٢٥الضوء أخضـر لمـدة 

 الثالثين المخصصة، وعندئذ يطلب الرئيس من المرشح إنهاء عرضه.

ال يجــــــــــــوز للمرشــــــــــــحين اســــــــــــتخدام وســــــــــــائل العــــــــــــرض اإللكترونيــــــــــــة، مثــــــــــــل برنــــــــــــامج بــــــــــــاور   )ج (
 في العروض التي يقدمونها. "PowerPoint" بوينت

علـى كـل عضـو مـن أعضـاء المجلـس ورقــة  بـدء العـرض الشـفهي لكـل مرشـح، تـوزع األمانــةقبـل   (د)
يمكنه أن يكتب عليها سؤاًال واحدًا يطرحه على المرشح بأي لغة من اللغات الرسمية للمجلس. وينبغي أن 

  تبين الورقة أيضًا هوية العضو الذي يطرح السؤال.
أحـد  في نهاية العرض تجمع األمانة األوراق في صندوق وتسلمها إلـى الـرئيس. ويسـحب الـرئيس  (ه)

األسئلة بطريقة عشوائية ويقرأه علـى المرشـح مـع اإلفصـاح عـن هويـة العضـو الـذي طـرح السـؤال؛ وسـوف 
يتلقــــى الــــرئيس المســــاعدة فــــي أداء تلــــك المهمــــة مــــن المتــــرجمين الفــــوريين العــــاملين لــــدى األمانــــة، عنــــد 

يبــدأ الــرئيس فــي قــراءة ويبــدأ حســاب الــدقائق الثالثــين المخصصــة لهــذا الجــزء مــن المقابلــة عنــدما  اللــزوم.
  السؤال األول.

 يعطى المرشحون مدة تصل إلى ثالث دقائق لإلجابة عن كل سؤال.  (و)

ُتحسب المدة المحددة لهذا الجزء من المقابلـة أيضـًا عـن طريـق نظـام "إشـارات المـرور". وتحسـب   (ز)
ى البرتقـالي بعـد انقضـاء مجموعة إشارات المرور األولى الدقائق الثالثين؛ فيتحول الضوء من األخضر إلـ

دقيقة، ثم إلى اللون األحمـر عنـد انقضـاء الـدقائق الثالثـين. وتحسـب مجموعـة إشـارات المـرور الثانيـة  ٢٥
المــدة المخصصــة لكــل ســؤال؛ فيضــاء الضــوء األخضــر عنــدما يبــدأ المرشــح فــي اإلدالء بإجابتــه، ويظــل 

اللـون األحمــر عنـد انقضــاء الـدقائق الــثالث، الضـوء أخضـر لمــدة الـدقائق الــثالث بأكملهـا، ثــم يتحـول إلــى 
 المرشح إنهاء إجابته عن كل سؤال. منوعندئذ يطلب الرئيس 

يطــرح الــرئيس أكبــر عــدد ممكــن مــن األســئلة فــي المــدة المخصصــة لفقــرة األســئلة واألجوبــة. وفــي   (ح)
م عــرض شــفهي حــال عــدم وجــود أســئلة كافيــة لمــأل مــدة الــدقائق الثالثــين المخصصــة، يتــاح للمرشــح تقــدي

  إضافي يستمر حتى انقضاء مدة الدقائق الثالثين.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير والنظر في اعتماد مشروعي المقررين اإلجرائيين التاليين:  -٢٩
  

  ١المقرر اإلجرائي   
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظــــر فـــي التقريـــر الخـــاص بمنصــــب المـــدير العـــام: خيـــارات إجــــراء   
، قــرر اســتخدام نظــام تصــويت ١٤٠/٤م تاالنتخــاب علــى أســاس التصــويت الــورقي، والــوارد فــي الوثيقــة 

  ورقي في ترشيح المدير العام.
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  ٢المقرر اإلجرائي 
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظــــر فـــي التقريـــر الخـــاص بمنصــــب المـــدير العـــام: خيـــارات إجــــراء 
  ، قرر ما يلي:١٤٠/٤م تاالنتخاب على أساس التصويت الورقي، والوارد في الوثيقة 

  
نظــام الصــحة العالميــة الســبعون اســتخدام مــن المنطــوق) أن يوصــي بــأن تقــرر جمعيــة  ١(الفقــرة 

  لمدير العام؛تصويت ورقي في تعيين ا
  

من المنطوق) أن يوصي بأن تنفذ جمعية الصحة العالمية السـبعون االقتراحـات المبينـة  ٢(الفقرة 
  ؛١٤٠/٤م تفي الجدول المعروض في التقرير الوارد في الوثيقة 

  
  إما

  
مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة  ١١٩أن تعتمــد التعــديالت المقترحــة طبقــًا للمــادة   ) أ(

 ؛العالمية
 

  أو
  

أن توقف، إلى الحد الضروري لتنفيذ االقتراحات التي توفر الوقت والمبينة فـي الجـدول،   ) ب(
العمـــل بتلـــك األجـــزاء مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة، والمبـــادئ التوجيهيـــة إلجـــراء 

من النظام  ١٢٠، طبقًا للمادة ١٤٠/٤م تاالنتخابات باالقتراع السري، المحددة في ملحق الوثيقة 
 لداخلي لجمعية الصحة العالمية.ا
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  الملحق
  

  لجمعية  التعديالت المقترح إدخالها على النظام الداخلي
  والمبادئ التوجيهية إلجراء  الصحة العالمية

  االنتخابات باالقتراع السري
  

مــن النظــام الــداخلي  ٧٨المــادة  النســخة الحاليــة مــن
  لجمعية الصحة العالمية

مـن النظـام  ٧٨النسخة المعدلة المقترحة مـن المـادة 
  الداخلي لجمعية الصحة العالمية

يعـين الـرئيس مـن بـين  اً متى كان االقتراع مطلوبـ) (...
حاســـــبين اثنـــــين للمســـــاعدة فـــــي عـــــد  الحاضـــــرة الوفـــــود

  األصوات.

يعـين الـرئيس مـن بـين  اً مطلوبـمتى كان االقتراع ) (...
للمســاعدة فــي  أو أكثــر حاســبين اثنــين الحاضــرة الوفــود

  عد األصوات.
 

النســـخة المعدلـــة المقترحـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة 
 إلجراء االنتخابات باالقتراع السري

ــــة إلجــــراء  ــــادئ التوجيهي ــــة مــــن المب النســــخة الحالي
 االنتخابات باالقتراع السري

  
قبـــل بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس حاســـبي األصـــوات 

ـــذين يعيـــنهم قائمـــة بالـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا حـــق  ال
  (...)التصويت وقائمة بالمرشحين. 

  :١المبدأ التوجيهي رقم 
قبـــل بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس حاســـبي األصـــوات 
اللــذين يعينهمــا قائمـــة بالــدول األعضــاء التـــي لهــا حـــق 

  (...)حين. التصويت وقائمة بالمرش
  

األصــــوات مــــن أن صــــندوق  / حاســــبويتحقــــق حاســــبا
ــر االقتــراع ــهفــارغ ويغلقانــه الواحــد أو األكث ثــم  / يغلقون
ـــــاح كـــــل منهـــــامفتاحـــــه / يســـــلمونيســـــلمان ـــــى  / مفت إل
  .الرئيس

  :٣المبدأ التوجيهي رقم 
يتحقق حاسبا األصـوات مـن أن صـندوق االقتـراع فـارغ 

 . الرئيسويغلقانه ثم يسلمان مفتاحه إلى 

  
يجــرى نــداء خــالف ذلــك، مــا لــم تحــدد جمعيــة الصــحة 

ــــــدول األعضــــــاء تباعــــــ للتصــــــويت حســــــب الترتيــــــب  اً ال
باسم الدولة العضو  ءً ابتدا ١ا،األبجدي المقرر ألسمائه

ـــداء  ـــتم الن اإلنكليزيـــة بالتـــي يســـحب اســـمها بالقرعـــة. وي
  .واألسبانية والروسية والفرنسية

  :٤المبدأ التوجيهي رقم 
ـــدول األعضـــاء تباعـــيجـــرى  للتصـــويت حســـب  اً نـــداء ال

باسم الدولة  ءً ابتدا ١ا،الترتيب األبجدي المقرر ألسمائه
ـــــداء  ـــــتم الن ـــــي يســـــحب اســـــمها بالقرعـــــة. وي العضـــــو الت

  .واألسبانية والروسية اإلنكليزية والفرنسيةب

  
ـــد فـــتح صـــندوق  ـــراع، عن يعـــد  ،الواحـــد أو األكثـــراالقت

األصــوات أوراق االقتــراع. وٕاذا لــم يكــن  / حاســبوحاسـبا
لعــــــدد المصــــــوتين، يعلــــــن  اً عــــــدد هــــــذه األوراق مســــــاوي

  .الرئيس بطالن التصويت ويجرى اقتراع آخر

  :٧المبدأ التوجيهي رقم 
يعـد حاسـبا األصـوات أوراق  االقتـراععند فـتح صـندوق 

لعـــدد  اً االقتـــراع. وٕاذا لـــم يكـــن عـــدد هـــذه األوراق مســـاوي
المصــــوتين، يعلــــن الــــرئيس بطــــالن التصــــويت ويجــــرى 

  .اقتراع آخر
 

=     =     =  
                                                           

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ٧٢بمقتضى المادة    ١


