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 منصب المدير العام
    

  مذكرة من المستشار القانوني
  
  
. المــدير العــاماالنتخابــات التــي ســُتجرى خــالل جمعيــة الصــحة لتعيــين معلومــات عــن  وثيقــةال ههــذ تتضــمن -١

 وتتناول بوجه خاص الجوانب التالية:

 األساس القانوني لالنتخابات؛  (أ)

 تعيين المدير العام؛  (ب)

  إجراءات سير االنتخاب:  (ج)
 الـورقيكفـاءة التصـويت اقتراحات المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة لتحسـين   )١(

  في جمعية الصحة؛
  الخاصة باالقتراع السري.اإلجراءات   )٢(

 
بشأن  ١-٤في المسألة في إطار ثالثة بنود من جدول األعمال المؤقت أي البند جمعية الصحة وستنظر  -٢

 بشأن عقد المدير العام. ويتوقع النظـر ٣-٤بشأن تعيين المدير العام؛ والبند  ٢-٤إجراءات سير االنتخاب؛ والبند 
يــــوم الثالثــــاء الموافــــق  ٣-٤و ٢-٤وفــــي البنــــدين  ٢٠١٧مــــايو  أيــــار/ ٢٢ثنــــين الموافــــق يــــوم اال ١-٤نــــد فــــي الب
 .٣-٤بالبند  ٧٠/٥الوثيقة ج تصلتبينما  ٢-٤و ١-٤. وتتصل هذه الوثيقة بالبندين ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٣
  

  لالنتخابات األساس القانوني  :ألف
 
تعــين جمعيــة الصــحة المــدير أن ) علــى ١(الملحــق  الصــحة العالميــةدســتور منظمــة مــن  ٣١تــنص المــادة  -٣

 على ترشيح من المجلس وفقًا لما قد تحدده من الشروط. العام بناءً 
 
) ٢) (الملحـــق ٢٠١٧( ٣ق١٤٠ت  مفــي دورتــه األربعــين بعـــد المائــة القــرار  المجلــس التنفيـــذيوقــد اعتمــد  -٤

الـدكتور ديفيـد نابـارو والـدكتورة سـانية نيشـتار لشـغل منصـب و  الدكتور تيدروس أدهـانوم غيبرييسـوسالذي رشح فيه 
مـن الدسـتور وقـدم هـذا الترشـيح إلـى جمعيـة الصـحة  ٣١بأحكـام المـادة  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عمالً 

 .العالمية السبعين
  

ا بالمــادة ســيملمؤقــت عمــًال بنظامهــا الــداخلي والمــن جــدول األعمــال ا ٤وسـتنظر جمعيــة الصــحة فــي البنــد  -٥
 ).٣(الملحق  ١١٠إلى  ١٠٦مكررًا والمواد من  ٧٠
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  تعيين المدير العام  :باء
  

  بيانات المرشحين
  
أيــار/  ٢٣أمــام جمعيــة الصــحة صــباح يــوم الثالثــاء الموافــق  يتحــدث المرشــحون الــذين يقتــرحهم المجلــس -٦

دقيقة وُيبّت في ترتيب البيانات بالقرعـة  ١٥وُيقصر وقت اإلدالء بكل بيان على الغداء. قبل استراحة  ٢٠١٧ مايو
وتُبـث البيانــات علــى موقـع المنظمــة اإللكترونــي بجميـع لغــات المنظمــة وال تتـاح الفرصــة لطــرح األسـئلة والــرد عليهــا 

 ١الرسمية.
  

  جلسة مغلقة
 
عنــد  ٢٠١٧أيــار/ مــايو  ٢٣بعــد ظهــر يــوم الثالثــاء الموافــق  ترشــيح المجلــسســتنظر جمعيــة الصــحة فــي  -٧

علـى ذلـك، سُيقصـر حضـور الجلسـة  وبنـاءً  ٢.فـي جلسـة مغلقـةاستئناف الجلسة بعد استراحة الغداء. وسـتفعل ذلـك 
ومــن حيــث المبــدأ ومــن  ٣واألمانــة. وممثــل األمــم المتحــدة المنتســبينوفــود الــدول األعضــاء وممثلــي األعضــاء علــى 

ــحين عــدم حضــور هــذه االجتماعــات حتــى وٕان كــانوا مــن لاإلجــراءات، ينبغــي  ســير اظ علــى هــدوءأجــل الحفــ لُمرشَّ
 ٤أعضاء وفود الدول األعضاء.

  
  االقتراع السري

 
ويـرد بيـان اإلجـراءات الخاصـة  ٥.بـاالقتراع السـريبشـأن تعيـين المـدير العـام قرارها  جمعية الصحةتتخذ س -٨

 أدناه. ٤٦إلى  ٣١باالقتراع السري في الفقرات من 
  

  األهلية للتصويت
 
لكـل و  ٦وقـف امتيـازات التصـويت التـي يتمتـع بهـا.لكل عضو التصويت ما لـم تقـرر جمعيـة الصـحة يحق  -٩

 ٧صوت واحد. يحق له التصويتعضو 
 

ـــرئيس الوفـــد التصـــويت باســـم وفـــده.  وضـــمن -١٠ ـــويجـــوز الوفـــود، يحـــق ل  آخـــر رئيس الوفـــد أن يعـــين منـــدوباً ل
ويجــوز تعيــين بــديل ولكــن ال يجــوز تعيــين مستشــار بهــذه الصــفة. وسيوضــع خطــان بــاللون  ٨للتصــويت باســم الوفــد.

األشخاص الذين يمكن األحمر على شارات رئيس الوفد والمندوبين والبدالء ضمن كل وفد كي يتيسر التعرف على 
تعيينهم للتصويت باسم الوفد. وعليه، فمن األهمية بمكان أن تكون الجهات األعضاء الراغبـة فـي التصـويت ممثلـة 

إن  المدير العـام، قبـل التـاريخ المحـدد الفتتـاح دورة جمعيـة الصـحة بخمسـة عشـر يومـاً غ وأن تبلّ في جمعية الصحة 

                                                           
  ).٢٠١٧( ١٨–٦٩ع ص جالقرار    ١
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٠٨المادة    ٢

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ٢٠المادة    ٣

  .العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب الخاصة السلوك قواعد مدونةمن  ١-ثالثاً -الجزء باء   ٤
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٠٨من المادة  ١الفقرة    ٥

 ).١٩٨٨( ٧–٤١ع ص جمن دستور منظمة الصحة العالمية والقرار  ٧المادة    ٦

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ٦٩المادة    ٧

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٩الفقرة الثانية من المادة    ٨
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ويجــب علــى الجهــات األعضــاء تســليم  ١.جميــع البــدالء والمستشــارين واألمنــاء همفــي نأمكــن، بأســماء ممثليهــا، بمــ
 ٢أمكن.إلى المدير العام في موعد ال يقل عن يوم واحد قبل افتتاح دورة جمعية الصحة إن  هاأوراق اعتماد مندوبي

  
  النصاب القانوني

  
لتصـريف األعمـال فـي الجلسـات  الـالزم قـانونيالنصـاب التشكل أغلبية الدول األعضاء الممثلة في الدورة  -١١

 العامة لجمعية الصحة.
  

  األغلبية الالزمة
 

وتحـدَّد  ٣.ُينتخب المدير العام بأغلبية واضـحة وقويـة مـن األعضـاء الحاضـرين والمشـاركين فـي التصـويت -١٢
 المجلـس ثالثـة أشـخاصاألغلبية الواضـحة والقويـة حسـب مرحلـة االنتخـاب التـي يـتم التوصـل إليهـا. وعنـدما يرشـح 

 تنطبق اإلجراءات التالية:كما في هذه الحالة، 
المشـاركين و في االقتراع األول علـى أغلبيـة ثلثـي األعضـاء الحاضـرين  المرشحينإذا حصل أحد   ) أ(

. وٕاذا لـم يحصـل في منصـب المـدير العـامُيعيَّن و وقوية اعتُبر ذلك أغلبية واضحة  ،في التصويت أو أكثر
ستبعد الُمرشَّح الـذي يحصـل علـى أقـل عـدد مـن األصـوات. وٕاذا تعـادل أي ُمرشَّح على األغلبية الالزمة، يُ 

ُمرشَّحان في الحصول على أقل عدد مـن األصـوات، ُيجـرى اقتـراع منفصـل بينهمـا ويسـتبعد الُمرشَّـح الـذي 
  يحصل على أقل عدد من األصوات.

ـــح الـــذي يحصـــل علـــى فـــي منصـــب المـــدير العـــام فـــي االقتـــراع التـــالي، ُيعـــيَّن  ) ب( أغلبيـــة ثلثـــي  الُمرشَّ
  .ركين في التصويت أو أكثر، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقويةاوالمشأصوات األعضاء الحاضرين 

ــحين علــى األغلبيــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة  (ج) (ب)،  فــي حــال عــدم حصــول أي مــن الُمرشَّ
ـــح الـــذي يحصـــل فـــي االقتـــراع التـــالي فـــي منصـــب المـــدير العـــامُيعـــيَّن  علـــى أغلبيـــة أصـــوات الـــدول  الُمرشَّ

وعلــى فــرض أن  .، وهــو مــا ســُيعتبر أغلبيـة واضــحة وقويــةأو أكثــر األعضـاء فــي منظمــة الصــحة العالميـة
عضـــوًا، يكـــون عـــدد األعضـــاء الـــالزم لتشـــكيل األغلبيـــة  ١٩٤يظـــل عـــدد األعضـــاء فـــي المنظمـــة يســـاوي 

  ٤عضوًا. ٩٨بالتالي 
ــحين علــى األغلبيــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة فــي  (د) (ج)،  حــال عــدم حصــول أي مــن الُمرشَّ

ـــح الـــذي يحصـــل فـــي االقتـــراع التـــالي علـــى فـــي منصـــب المـــدير العـــامُيعـــيَّن  أغلبيـــة عـــدد أصـــوات  الُمرشَّ
  ، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقوية.اركين في التصويتاألعضاء الحاضرين والمش

 
الفقـرات الفرعيـة (أ) و(ب) و(د) فـي التصـويت" ألغـراض  ينكار والمشـ ينة "األعضـاء الحاضـر عبـار وتشـير  -١٣
صـــالحة فـــي حـــين أن األعضـــاء الـــذين يمتنعـــون عــــن  مؤيـــدة أو معارضـــةبأصـــوات  وندليـــ نيذاألعضـــاء الـــ إلـــى

 ٥الغية وباطلة يعتبرون أعضاء غير مصوتين.أو يدلون بأصوات التصويت 
                                                           

 (أ) من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية.٢٢المادة    ١

 (ب) من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية.٢٢المادة    ٢

 مية.من النظام الداخلي لجمعية الصحة العال ١٠٨مكررًا والمادة  ٧٠المادة    ٣

جدير بالذكر أن األعضاء الذين يفقدون حقهم فـي التصـويت لـن يحـق لهـم المشـاركة فـي التصـويت كمـا فـي االقتراعـات    ٤
  السابقة إال أنهم سُيحصون ألغراض حساب األغلبية الالزمة في هذه الجولة التصويتية.

معارضــة صــالحة" أو  مؤيــدةبأصــوات  رة "اإلدالءمــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة. ُيفهــم أن عبــا ٦٩المــادة    ٥
 في هذا السياق تشير إلى التصويت لمرشح باإلدالء بصوت صالح.
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  سلوك الدول األعضاء
 

جمعية الصحة العالمية وغيرها من القرارات لااللتزام التزامًا صارمًا بالنظام الداخلي ينبغي للدول األعضاء  -١٤
تجنــب الســلوكيات لهــا ينبغــي  وبالتــاليوالمقــررات اإلجرائيــة المنطبقــة، واحتــرام نزاهــة اإلجــراءات وشــرعيتها ووقارهــا. 

لحصــائل داخــل قاعــة المــؤتمرات حيــث ُتجــرى عمليــة التعيــين ا فــيواإلجــراءات التــي قــد يبــدو أنهــا تســتهدف التــأثير 
 ١وخارجها على حد سواء.

 
لدول األعضاء احترام سرية اإلجراءات وسرية األصوات. وينبغي على وجـه الخصـوص االمتنـاع لوينبغي  -١٥

علـــى ذلـــك،  وبنـــاءً  ٢باســـتخدام األجهـــزة اإللكترونيـــة. هـــاعـــن نقـــل اإلجـــراءات التـــي تشـــهدها الجلســـات المغلقـــة أو بث
إطفــاء جميــع األجهــزة الهاتفيــة المحمولــة وأجهــزة االتصــال األخــرى خــالل الجلســات ســُيطلب مــن الــدول األعضــاء 

 المغلقة التي ُتجرى فيها االنتخابات.
  

لــدول األعضــاء للطبيعــة الســرية لعمليــة التصــويت علــى ترشــيح المــدير العــام وتعيينــه، ينبغــي إلــى اونظــرًا  -١٦
 ٢مقدمًا عن عزمها التصويت لصالح ُمرشَّح معين.االمتناع عن اإلعالن 

  
  النظر في مشاريع القرارات

  
  تعيين المدير العام الجديد  

  
ســتنظر جمعيــة الصــحة فــي مشــروع قــرار بشــأن تعيــين المــدير العــام الجديــد بعــد انتهــاء االقتــراع الســري.  -١٧

 قرار كما يلي:وتمشيًا مع النهج المتبع في جمعيات الصحة السابقة يمكن أن يكون نص ال
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

  ،بناًء على ترشيح المجلس التنفيذي
  

  ..... مديرًا عامًا لمنظمة الصحة العالمية..................... تعين
  

  الموافقة على العقد  
 

الــذي يبــين اُألســس والشــروط للتعيــين والراتــب وغيــر ذلــك مــن ســتوافق جمعيــة الصــحة أيضــًا علــى العقــد  -١٨
وسـتنظر جمعيـة الصـحة إذ تفعـل ذلـك فـي مسـودة العقـد ومشـروع القـرار  ٣المكافآت المتعلقة بمنصب المدير العام.

وللحصول على معلومات إضافية عن الموافقة على مسودة عقد المدير العـام، انظـر  ٤من المجلس. المقدمين إليها
 .٧٠/٥الوثيقة ج

                                                           
: مدونــــــــة قواعــــــــد الســــــــلوك الخاصــــــــة بانتخــــــــاب المــــــــدير العــــــــام ١)، الملحــــــــق ٢٠١٣( ١٨–٦٦ع ص جانظــــــــر القــــــــرار    ١

التــــــــــالي:  اإللكترونــــــــــي(علــــــــــى الموقــــــــــع  ٤إلــــــــــى  ٢ثالثــــــــــًا، الفقــــــــــرات مــــــــــن -الصــــــــــحة العالميــــــــــة، الجــــــــــزء بــــــــــاء لمنظمــــــــــة
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-en.pdf?ua=1&ua=1#page=57 تــــــم االطــــــالع فــــــي ،

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ١٤
معارضــة صــالحة" أو  مؤيــدةبأصــوات  مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة. ُيفهــم أن عبــارة "اإلدالء ٦٩المــادة    ٢

 في هذا السياق تشير إلى التصويت لمرشح باإلدالء بصوت صالح.

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٠٧المادة    ٣

 .)٢٠١٧( ٤ق١٤٠ت  مالقرار    ٤
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  الخاصة بتولي المنصب والتوقيع على العقد المدير العام الجديد وحلف اليمينإعالن 
 

وُيتخـذ هـذا القـرار علـى األرجـح بعيـد اختتـام الجلسـة  ١.فـي جلسـة عامـة مبكـرةسيعلن قرار جمعية الصحة  -١٩
 المغلقة التي يجري خاللها االقتراع السري ويوافق فيها على العقد.

 
م المنتخـب إلـى حلـف اليمـين الخاصـة بتـولي وسُيقرأ القرار بشأن تعيـين المـدير العـام ثـم ُيـدعى المـدير العـا -٢٠

 ٢المنصب.
  

علــى  باسـم المنظمـةع المـدير العــام المنتخـب ورئـيس جمعيـة الصـحة وسـُيقرأ القـرار بشـأن العقـد أيضـًا ويوقّـ -٢١
 ٣العقد.

  
  فترة الوالية

  
 ٤.خمس سنواتته وتدوم فترة والي ٢٠١٧تموز/ يوليو  ١يتقلد المدير العام منصبه في  -٢٢
  

  سير االنتخابإجراءات   :جيم
 

اقتراحات المجلس من جدول األعمال المؤقت إلى النظر في  ١-٤سُتدعى جمعية الصحة في إطار البند  -٢٣
موضــع التنفيــذ.  ذه االقتراحــاتهــ بشــأن ســير االنتخــاب وفــي اعتمــاد القــرار الــذي اقترحــه المجلــس لوضــع التنفيــذي

 والبت فيها. لسريالخاصة باالقتراع اوسُتدعى أيضًا إلى النظر في اإلجراءات 
  
  كفاءة التصويت الورقي في جمعية الصحةاقتراحات المجلس التنفيذي لتحسين  )١(
 

تقـــرر جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعون أوصـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة بـــأن  -٢٤
استخدام نظام تصويت ورقي في تعيين المدير العام وتنفيذ االقتراحات المبينة في الجدول لتحسين كفاءة التصـويت 

 ).٤التعديالت اإلجرائية الالزمة للتمكين من تنفيذ تلك االقتراحات (الملحق الورقي في جمعية الصحة واعتماد 
  
  
  
  
  
  

                                                           
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ٢٠المادة    ١

يحلف جميع الموظفين اليمين التالية وفقـًا للنظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفين: "أقسـم (أتعهـد، أؤكـد، أعـد) بـأن    ٢
بكـــل والء وٕادراك وضـــمير، بأعبـــاء الوظـــائف التـــي تســـند إلـــّي كموظـــف مـــدني دولـــي فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وأن أقــوم 

أنهــض بهــذه األعبــاء ال يحــدوني فــي ســلوكي ســوى صــالح منظمــة الصــحة العالميــة، وأال ألــتمس أو أقبــل فــي أداء واجبــاتي 
 ١١-١مــن النظــام األساســي للمــوظفين). وتــنص المــادة  ١٠-١تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو ســلطة خــارج المنظمــة." (المــادة 

 من النظام األساسي للموظفين على أن يؤدي المدير العام اليمين شفويًا في جلسة عامة من جلسات جمعية الصحة.

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١١٠المادة    ٣

  مية.من النظام الداخلي لجمعية الصحة العال ١٠٦المادة    ٤
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  الجدول: االقتراحات المقدمة لتحسين كفاءة التصويت الورقي في 
  ١جمعية الصحة والحاجة الناتجة عن ذلك إلى إدخال تعديالت إجرائية

  

  االقتراح
هل يلزم تعديل النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 

إلجراء االنتخابات باالقتراع  ةتوجيهيال ئدامبالأو 
  السري؟

)١(  

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

 العامة في قصر األمم.

ـــــى التصـــــويت  ـــــود إل ـــــدعى الوف ـــــب  حســـــبت ترتي
  جلوسها في صفوف المقاعد الستة.

  نعم.
تـــنص المبـــادئ التوجيهيـــة إلجـــراء االنتخابـــات بـــاالقتراع 

 اً يجـــــرى نـــــداء الـــــدول األعضـــــاء تباعـــــى أن الســـــري علـــــ
 ا،للتصــــويت حســــب الترتيــــب األبجــــدي المقــــرر ألســــمائه

باسـم الدولـة العضــو التـي يسـحب اسـمها بالقرعــة.  ءً ابتـدا
  .األسبانيةو  اإلنكليزية والفرنسية والروسيةبويتم النداء 

)٢(  

يوجـــد حاســـب أصـــوات وموظـــف شـــؤون قانونيـــة 
. الســــتة عنــــد كــــل مركــــز مــــن مراكــــز التصــــويت

ويــــوزع موظــــف الشــــؤون القانونيــــة ورقــــة اقتــــراع 
واحدة على كل ممثل يأتي إلى مركز التصويت 
الــذي يوجــد عنــده هــذا الموظــف، ويســجل توزيــع 
ورقـــة االقتـــراع علـــى الوفـــد المعنـــي فـــي صـــحيفة 

  ورقية.

  نعم.
داخلي لجمعيـــة الصـــحة مـــن النظـــام الـــ ٧٨تـــنص المـــادة 

يعـــــين  اً ع مطلوبـــــمتـــــى كـــــان االقتـــــراعلـــــى 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(  

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

 .ويضعونها على ثالث طاوالت

اثنــان مــن حاســبي األصــوات عنــد كــل  ثــم يفــتح
طاولة صندوقي االقتـراع الموضـوعين علـى كـل 

األصـوات وتسـجيل النتـائج  ويتوليان عـدّ اولة، ط
  على صحيفة تعدها األمانة لهذا الغرض.

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

)٤(  
ــــد كــــل طاولــــة  يحمــــل كــــل حاســــب أصــــوات عن

ل تســجَّ صــحيفة النتــائج إلــى طاولــة رابعــة حيــث 
ـــــــــى اســـــــــتمارة المنظمـــــــــة  نتـــــــــائج التصـــــــــويت عل

  المناسبة.

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

                                                           
  .٤انظر التعديالت المقترح إدخالها في الملحق    ١
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وبناًء على خبرات الماضي تقدر األمانـة أن جولـة التصـويت الواحـدة بـاالقتراع السـري فـي جمعيـة الصـحة  -٢٥
هـذه  وتقتضـي ١عمًال باإلجراءات التقليدية ستستغرق مدة جلسة كاملة لجمعية الصحة تعقد صباحًا أو بعد الظهـر.

 للتصويت حسـب الترتيـب األبجـديوأن ُينادى الوفود تباعًا كل وفد  ورقة اقتراع واحدة على العملية أن توزع األمانة
 وأن ُتجمع أوراق االقتراع في صندوق اقتراع واحد ويعّدها حاسبان اثنان لألصوات.

 
وقــت المكــرس إلجــراء كــل وتسـتهدف االقتراحــات التــي أوصــى المجلــس التنفيــذي بهــا (الجــدول) الحــد مــن ال -٢٦

األكثر استغراقًا للوقت في عملية التصويت الورقي في جمعية جولة من جوالت التصويت. وتتناول المراحل الثالث 
 األصوات). الصحة (توزيع أوراق االقتراع وجمع هذه األوراق وعدّ 

  
ة قاعـة الجمعيـة فـي سـتة مراكـز تصـويت موجـودة فـي مقدمـوقد اقترح المجلس التصويت فـي الوقـت نفسـه  -٢٧

 العامـــة. وســـُتدعى الوفـــود إلـــى التصـــويت فـــي مراكـــز التصـــويت القائمـــة أمـــام صـــفوف المقاعـــد التـــي تجلـــس فيهـــا.
الموجــود فــي  فــي صــندوق االقتــراعوسيحصــل كــل وفــد علــى ورقــة اقتــراع فــي مركــز التصــويت ويســتكملها ويضــعها 

 حاسبين لألصوات عّد األصوات.ويتولى ستة مركز التصويت. 
  

بنــاًء علــى اختبــارات أجرتهــا األمانــة يمكــن أن يخّفــض تنفيــذ هــذه االقتراحــات الوقــت الــالزم إلجــراء جولــة و  -٢٨
دقيقـة لكـل جولـة ممـا يسـمح عمليـًا بـإجراء جـولتي  ٨٠واحدة من جوالت التصـويت فـي جمعيـة الصـحة إلـى حـوالي 

 تصويت في جلسة الصباح أو بعد الظهر ذاتها.
  

 النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــةمجلــس إدخــال تعــديالت طفيفــة علــى وســيتطلب تنفيــذ اقتراحــات ال -٢٩
. وستوضـع هـذه التعـديالت موضـع التنفيـذ مـن خـالل تعـديل لمبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السـريوا

اقترحهـا المجلـس على النحو المشار إليـه فـي الجـدول. وٕان نـص التعـديالت التـي  ١١٩المواد المعنية عمًال بالمادة 
 الوارد في هذا التقرير. ٤مبين في الملحق 

  
  الخاصة باالقتراع السرياإلجراءات  )٢(
  

ترد أدناه اإلجراءات المقترحة الخاصة باالقتراع السري. وتفترض هذه اإلجراءات أن تقرر جمعيـة الصـحة  -٣٠
 أعاله. ٢٩إلى  ٢٣اعتماد االقتراحات التي أوصى بها المجلس على النحو المبين في الفقرات من 

 
. وتمشــيًا مــع ٢٠١٧أيــار/ مــايو  ٢٣ومــن المتوقــع إجــراء االقتــراع الســري بعــد ظهــر يــوم الثالثــاء الموافــق  -٣١

أن تجتمــع فــي جلســة الممارســة التــي جــرت العــادة عليهــا، قــد ترغــب جمعيــة الصــحة فــي أن تقــرر مــن حيــث المبــدأ 
 ن جولة.مستمرة دون توقف بين جوالت التصويت في حالة وجود أكثر م

  
وبعــــد افتتــــاح االجتمــــاع سيشــــرح الــــرئيس بمســــاعدة المستشــــار القــــانوني تفاصــــيل اإلجــــراءات التــــي ينبغــــي  -٣٢

 اتباعها.
  

وسيعين الرئيس بعد ذلك ستة حاسبين لألصوات من بين الوفود الحاضرة للمساعدة في اإلجراءات ويدعو  -٣٣
ودة فــي مقدمـــة قاعــة الجمعيـــة العامـــة. موجـــكــل حاســـب أصــوات إلـــى الوقــوف عنـــد أحــد مراكـــز التصـــويت الســتة ال

 أيضًا عند كل مركز تصويت. موظف شؤون قانونيةوسيعيَّن 
  

                                                           
  ).١٩٦٥( ٢٢–١٨ع ص جالمبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري المعتمدة بموجب القرار انظر    ١
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وقبـل فــتح بــاب التصــويت ســيطلب الــرئيس مــن حاسـبي األصــوات التحقــق مــن أن صــناديق االقتــراع الســتة  -٣٤
 فارغة. وسيوضع بعدئذ صندوق اقتراع واحد عند كل مركز من مراكز التصويت.

  
الرئيس من األمانة أن توزع العدد الواجب من أوراق االقتراع في كل مركز من مراكز التصـويت  وسيطلب -٣٥

 الستة.
  

 وســــُتكتب أســــماء المرشــــحين علــــى أوراق االقتــــراع حســــب الترتيــــب األبجــــدي أللقــــابهم باللغــــة اإلنكليزيــــة. -٣٦
اسـم المرشـح الـذي يرغـب  بجانب كل اسم ويمكن بالتـالي وضـع عالمـة فـي المربـع الموجـود بجانـبوسيوضع مربع 

 العضو في التصويت له.
  

وسُيفتح باب التصويت بإشارة مـن الـرئيس وتُـدعى الوفـود إلـى التصـويت عنـد أحـد مراكـز التصـويت السـتة  -٣٧
. وسُتدعى الوفود إلى التصويت في مراكز التصويت القائمة أمام صفوف قاعة الجمعية العامةالموجودة في مقدمة 
 .في صفوف المقاعد الوفود ترتيب جلوسها حسب المقاعد التي تجلس في

  
وسُيدعى كل وفد إلى إرسال شخص واحد للتصويت ابتداًء من الصف الموجود فـي مقدمـة قاعـة الجمعيـة  -٣٨

أو بــديل لــإلدالء بصــوت العضــو  ن منــدوب آخــريعــيَّ العامــة. وٕان لــم يكــن ذلــك الشــخص رئــيس الوفــد، فينبغــي أن 
قدم شارته الخاصة باالجتماع إلى موظف الشؤون القانونية الموجـود فـي مركـز أن يالمعني. وينبغي لذلك الشخص 

التصويت المعني وسيتحقق هذا الموظف من أن الشخص يمثل عضوًا يحـق لـه التصـويت ويتمتـع بالصـفة الالزمـة 
د الوفد بورقة اقتراع.  لتعيينه لإلدالء بصوت العضو المعني. وستسجَّل تلك الوقائع ويزوَّ

  
سـواتر منصـوبة علـى طـاوالت ممثلو األعضاء الحاصلون على ورقة اقتراع إلى التصويت خلف وسُيدعى  -٣٩

" فــي √" عالمــة " أوXعالمــة " مثــلوضــع عالمــة التصــويت بموجــودة فــي مراكــز التصــويت المعنيــة. وينبغــي لهــم 
جانــب اســم المرشــح الــذين يرغبــون فــي التصــويت لــه. ويجــوز لألعضــاء الــذين يرغبــون فــي االمتنــاع عــن بالمربــع 

 يتركوا ورقة االقتراع فارغة أو أن يكتبوا كلمة "ممتنع".أن التصويت 
  

ثـم أن أي ورقـة اقتـراع تحمـل أكثـر مـن اسـم واحـد.  وسُتعتبر باطلة والغية أي ورقـة اقتـراع ُيعلَّـم فيهـا علـى -٤٠
 ١مميزة من قبيل اسم الشخص المصوت سُتعلن أنها باطلة والغية.عالمة 

  
وٕاذا وقـــع أي مصـــوت فـــي خطـــأ فينبغـــي لـــه أن يمحـــو العالمـــة التـــي وضـــعها بالخطـــأ أو أن يشـــطبها كـــي  -٤١

يصبح مـن الواضـح لحاسـبي األصـوات أن ورقـة االقتـراع قـد تـم تصـويبها وكـي يصـبح مـن الواضـح بالمثـل مـن هـو 
صـوت فـي التصـويت لـه. وٕاذا اسـتدعى األمـر أثنـاء التصـويت اسـتخدام ورقـة اقتـراع جديـدة المرشـح الـذي يرغـب الم

فُيدعى المصـوت المعنـي إلـى أن يـومئ بـذلك إلـى موظـف الشـؤون القانونيـة الموجـود عنـد مركـز التصـويت المعنـي 
 .ويطلب ورقة اقتراع جديدة

  
قبــل بــدء التصــويت. وعنــد االقتضــاء،  وُيــدعى األعضــاء إلــى ضــمان وجــود الوفــود التــي تمــثلهم فــي القاعــة -٤٢

يجــوز لوفــد يوجــد فــي القاعــة غيــر أنــه فاتــه دوره للتصــويت أن يصــوت علــى الــرغم مــن ذلــك فــي مركــز التصــويت 
 المعني في أي وقت قبل أن يعلن الرئيس اختتام التصويت.

  

                                                           
 .١١المبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري، المبدأ التوجيهي رقم    ١



   A70/4    ٧٠/٤ج

9 

أن يضع كل عضو يحق له التصـويت ويرغـب فـي ذلـك ورقـة اقتراعـه فـي صـندوق االقتـراع، سـيعلن  وبعد -٤٣
الرئيس اختتام التصويت. وسيحمل كل حاسب من حاسبي األصـوات السـتة صـندوق االقتـراع مـن مركـز التصـويت 

صـوات عنـد كـل ألاثنـان ل انحاسـب . وسـيفتحثالثالـ طـاوالتطاولـة مـن الالمنصة ويضعه علـى الذي يوجد فيه إلى 
أوراق االقتراع والتحقق من أن عدد هذه األوراق  ويتوليان عدّ  االقتراع الموضوعين على كل طاولةطاولة صندوقي 

وتســجيل النتــائج علــى صــحيفة يقابــل مجمــوع عــدد المصــوتين المســجلين للتصــويت فــي صــندوقي االقتــراع المعنيــين 
صـوات عنـد كـل طاولـة بعـد ذلـك صـحيفة النتـائج إلـى طاولـة وسيحمل حاسب واحـد لأل تعدها األمانة لهذا الغرض.

أخرى حيث ينقل أحد حاسبي األصوات صحائف النتائج الثالث علـى الصـحيفة المناسـبة لتسـجيل نتـائج التصـويت 
 بهدف التوصل إلى النتيجة العامة. وسيسلم المستشار القانوني صحيفة النتيجة العامة إلى الرئيس.

  
ة الصحة بنتيجة االقتراع السري بقراءة عدد األصوات التـي حصـل عليهـا كـل مرشـح غ الرئيس جمعيوسيبلّ  -٤٤

ويعلــن المرشــح الــذي حصــل علــى األغلبيــة الالزمــة إن وجــد هــذا المرشــح. وســيطلب الــرئيس بعــد ذلــك مــن األمانــة 
 التخلص من أوراق االقتراع.

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

وفقـــًا لتوصـــية المجلـــس  إلـــى النظـــر فـــي اعتمـــاد مشـــروع المقـــرر اإلجرائـــي التـــالي جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة  -٤٥
  :)٢٠١٧) (٢(١٤٠م تالتنفيذي في المقرر اإلجرائي 

  
الـوارد  في التقرير الخاص بمنصب المدير العام تبعد أن نظر  ،جمعية الصحة العالمية السبعون  

  يلي: ما تقرر  ،٧٠/٤في الوثيقة ج
 ؛المدير العام عيينتلاستخدام نظام تصويت ورقي  )١(

 ؛٧٠/٤ج االقتراحات المبينة في الجدول الوارد في الوثيقةتنفيذ  )٢(

 ١١٩طبقًا للمادة  ٧٠/٤ج الوثيقةالوارد في  ٤التي يتضمنها الملحق التعديالت اعتماد  )٣(
  .من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية

  
أن تجتمـع فـي جلسـة مسـتمرة دون توقـف بـين مـن حيـث المبـدأ إلى أن تقرر وجمعية الصحة مدعوة أيضًا   -٤٦

  جوالت التصويت في حالة وجود أكثر من جولة وتجري االقتراع وفقًا لإلجراءات المبينة أعاله.
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  ١الملحق 
  
  

  الصحة العالمية دستور منظمةمن  ٣١المادة 
  
  

على ترشيح من المجلس، وفقًا لما قد تحـدده مـن الشـروط. والمـدير  تعين جمعية الصحة المدير العام بناءً 
  العام، وهو خاضع لسلطة المجلس، هو المسؤول التقني واإلداري األعلى للمنظمة.
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  ٢الملحق 
  
  

  )٢٠١٧( ٣ق١٤٠ت  مالقرار 
  الترشيح لمنصب المدير العام

  
  المجلس التنفيذي،

  
 رشحي -١

  
  الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

  
  الدكتور ديفيد نابارو

  
  الدكتورة سانية نيشتار

  
  المنظمة؛ من دستور ٣١المادة بأحكام  عمالً  ،لشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

 
 .هذا الترشيح إلى جمعية الصحة العالمية السبعينقدم ي -٢
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  ٣الملحق 
  
  

   ١١٠إلى  ١٠٦مكررًا والمواد من  ٧٠المادة 
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية

  
  

  مكرراً  ٧٠المادة 
  

 والمشـاركين الحاضـرين األعضـاء مـن وقوية واضحة بأغلبية العالمية الصحة لمنظمة العام المدير ُينتخب
  الداخلي. النظام هذا من ١٠٨ المادة في المبين النحو على التصويت في
  

  ١٠٦المادة 
  

 اً علــى ترشــيح مــن المجلــس وفقــ ءً مــن الدســتور تعــين جمعيــة الصــحة المــدير العــام بنــا ٣١بالمــادة ًال عمــ
من هذا النظام. وتدوم فترة والية المدير العام  ١١٠إلى  ١٠٧تحدده من الشروط وذلك مع مراعاة أحكام المواد   لما

  تعيينه مرة واحدة فقط. خمس سنوات وهو جدير بأن يعاد
  
  ١٠٧المادة 
  

يقدمه  كلما خال منصب المدير العام أو ورد إشعار بقرب خلوه يعد المجلس في اجتماعه التالي ترشيحاً 
المجلـس فـي الوقـت ذاتـه مسـّودة عقـد تحـدد فيـه أسـس وشـروط التعيـين  إلى الدورة التالية لجمعيـة الصـحة. ويقـدم
  بالمنصب. والراتب وغير ذلك من المكافآت المتعلقة

  
  ١٠٨ المادة

  
  تنظر جمعية الصحة في ترشيح المجلس في جلسة مغلقة وتتخذ قرارها باالقتراع السري.

  
  ة:التالي اإلجراءات تنطبق أشخاص، لثالثة المجلس ترشيح حال في  -١

والمشـاركين  الحاضـرين األعضـاء ثلثـي أغلبيـة علـى األول االقتراع في المرشحين أحد حصل إذا  (أ)
 يحصـل لـم وٕاذا. العـام المـدير منصـب في وُيعيَّن وقوية واضحة أغلبية ذلك اعتُبر ،في التصويت أو أكثر

 تعـادل وٕاذا. األصـوات مـن عـدد أقـل علـى يحصـل الـذي الُمرشَّح ُيستبعد الالزمة، األغلبية على ُمرشَّح أي
 الـذي الُمرشَّـح ويسـتبعد بينهمـا منفصـل اقتـراع ُيجـرى األصـوات، مـن عدد أقل على الحصول في ُمرشَّحان
  .األصوات من عدد أقل على يحصل

ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن التـــالي، االقتـــراع فـــي  (ب)  ثلثـــي أغلبيـــة علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّ
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشاركين الحاضرين األعضاء أصوات
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ــحين مــن أي حصــول عــدم حــال فــي  (ج)  ،)ب( الفرعيــة الفقــرة فــي إليهــا المشــار األغلبيــة علــى الُمرشَّ
ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن  الـــدول أصـــوات أغلبيـــة علـــى التـــالي االقتـــراع فـــي يحصـــل الـــذي الُمرشَّ

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،أو أكثر العالمية الصحة منظمة في األعضاء

ــحين مــن أي حصــول عــدم حــال فــي  (د)  ،)ج( الفرعيــة الفقــرة فــي إليهــا المشــار األغلبيــة علــى الُمرشَّ
ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن  أصـــوات عـــدد أغلبيـــة علـــى التـــالي االقتـــراع فـــي يحصـــل الـــذي الُمرشَّ

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشاركين الحاضرين األعضاء
  
   التالية: وفي حال ترشيح المجلس لشخصين تنطبق اإلجراءات  -٢

 األعضـــاء أصـــوات ثلثـــي أغلبيـــة علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن  (أ)
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشاركين الحاضرين

 ُيعـيَّن ،)أ( الفرعيـة الفقـرة في إليها المشار األغلبية على الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (ب)
 األعضـاء الـدول أصـوات أغلبيـة علـى التـالي االقتـراع فـي يحصـل الـذي الُمرشَّـح العـام المـدير منصـب في
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،أو أكثر العالمية الصحة منظمة في

 الفقــــرة فــــي إليهــــا المشــــار األغلبيــــة علــــى ثنــــينإلا الُمرشَّــــحين مــــن أي حصــــول عــــدم حــــال فــــي  (ج)
 عـدد أغلبيـة علـى التـالي االقتـراع فـي يحصـل الـذي الُمرشَّـح العـام المـدير منصـب فـي ُيعـيَّن ،)ب( الفرعية
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشاركين الحاضرين األعضاء أصوات

  
تتخذ جمعية الصحة قرارها بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين  ،وٕاذا رشح المجلس شخصًا واحداً   -٣

  .كين في التصويتار والمش
  

  ١٠٩المادة 
  

بمجــرد أن تســـمح الظـــروف  جديـــداً  إذا رفضــت جمعيـــة الصــحة ترشـــيح المجلــس، يقـــدم المجلـــس اقتراحــاً 
  الصحة دورتها. بذلك، ويراعى أن من المستحسن حسم المسألة قبل أن تختتم جمعية

  
  ١١٠المادة 
  

  تعتمد جمعية الصحة عقد التعيين ويوقعه المدير العام كما يوقعه رئيس جمعية الصحة باسم المنظمة.
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  ٤الملحق 
  

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

  ١االنتخابات باالقتراع السري
  

مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة  ٧٨الـــنص الحـــالي للمـــادة 
  الصحة العالمية

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٧٨المقتـــرح للمـــادة  الـــنص المعـــدل
  لجمعية الصحة العالمية

يعــــين الــــرئيس مــــن بــــين  اً متــــى كــــان االقتــــراع مطلوبــــ) (...
 حاســـــبين اثنـــــين للمســـــاعدة فـــــي عـــــدّ  الحاضـــــرين األعضـــــاء
  األصوات.

يعــــين الــــرئيس مــــن بــــين  اً متــــى كــــان االقتــــراع مطلوبــــ) (...
للمســاعدة فــي  أو أكثــر حاســبين اثنــين الحاضــرين األعضــاء

  األصوات. عدّ 
 

ـــــة إلجـــــراء  ـــــادئ التوجيهي ـــــرح للمب ـــــدل المقت ـــــنص المع ال
 االنتخابات باالقتراع السري

الــــنص الحــــالي للمبــــادئ التوجيهيــــة إلجــــراء االنتخابــــات 
 باالقتراع السري

  
اللــذين  قبــل بــدء التصــويت، يســلم الــرئيس حاســبي األصــوات

ـــنهم حاســـبي األصـــوات/ يعينهمـــا ـــذين يعي ـــدول  ال قائمـــة بال
األعضــــاء التــــي لهــــا حــــق التصــــويت وقائمــــة بالمرشــــحين. 

(...)  

  :١المبدأ التوجيهي رقم 
قبــل بــدء التصــويت، يســلم الــرئيس حاســبي األصــوات اللــذين 
يعينهمـــا قائمـــة بالـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا حـــق التصـــويت 

  (...)وقائمة بالمرشحين. 

  
 األصــوات مــن أن صــندوق االقتــراع حاســبو /يتحقــق حاســبا

أو  يغلقونــــه/ ويغلقانــــه فارغــــة أو صــــناديق االقتــــراع فــــارغ
 مفاتيحهـا/ مفتاحـهن ويسلم /ثم يسلمان ا/ يغلقونهانهايغلق

  .إلى الرئيس

  :٣المبدأ التوجيهي رقم 
ــــارغ  ــــراع ف يتحقــــق حاســــبا األصــــوات مــــن أن صــــندوق االقت

 .  ويغلقانه ثم يسلمان مفتاحه إلى الرئيس

  
يجـرى نـداء الـدول  ما لم تحدد جمعية الصحة خـالف ذلـك،

للتصــويت حســب الترتيــب األبجــدي المقــرر  اً األعضــاء تباعــ
باســم الدولــة العضــو التــي يســحب اســمها  ءً ابتــدا ١ا،ألســمائه

ـــــــتم النـــــــداء  ـــــــة والفرنســـــــيةببالقرعـــــــة. وي  والروســـــــية اإلنكليزي
  .واألسبانية

  :٤المبدأ التوجيهي رقم 
للتصـويت حسـب الترتيـب  اً األعضاء تباعـيجرى نداء الدول 

باســــم الدولــــة العضــــو  ءً ابتــــدا ٢ا،األبجــــدي المقــــرر ألســــمائه
ــــــداء  ــــــتم الن ــــــي يســــــحب اســــــمها بالقرعــــــة. وي ــــــة بالت اإلنكليزي

  .واألسبانية والروسية والفرنسية

  
 /يعـد حاسـبا أو صناديق االقتراعاالقتـراع عند فتح صندوق 

لـــم يكـــن عـــدد هـــذه  األصـــوات أوراق االقتـــراع. وٕاذا حاســـبو
ـــــرئيس بطـــــالن  اً األوراق مســـــاوي ـــــن ال لعـــــدد المصـــــوتين، يعل

  .التصويت ويجرى اقتراع آخر

  :٧المبدأ التوجيهي رقم 
ــــد فــــتح صــــندوق  ــــراععن يعــــد حاســــبا األصــــوات أوراق  االقت

لعــــــدد  اً االقتــــــراع. وٕاذا لــــــم يكــــــن عــــــدد هــــــذه األوراق مســــــاوي
تــراع المصــوتين، يعلــن الــرئيس بطــالن التصــويت ويجــرى اق

  .آخر

=     =     =  
                                                           

 )، الملحق.٢٠١٧) (٢(١٤٠م تاإلجرائي  انظر المقرر   ١

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ٧٢بمقتضى المادة    ٢


