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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة التاسعة بعد المائة

 2019أكتوبر/تشرين األول  23-21روما، 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12ة من الماد 10                   ً               إجراءات االقتراع عمال  بأحكام الفقرة 
 

 مة   ّ مقد   - ً ال    ّ أو  
 
    ُ                                                                                             لقد أُدرج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية (املشـــــــار إليها يف ما بعد  

ُ    اليت تنص على أن اللجنة تنظر يف ما ُحيال                           من الالئحة العامة للمنظمة    34   دة           (أ) من املا   7            مبوجب الفقرة                باسم "اللجنة")                                 
ّ           إليها من موضــــــــــوعات حمّددة تتعلق مب                                                                تطبيق أو تفســــــــــري الدســــــــــتور أو هذه الالئحة والالئحة املالية أو التعديالت         ا يلي: "                  

  . "ُ                         ُتدخل على أي من هذه النصوص   ليت ا
 

 معلومات أساسية -ا    ً ثاني  
 
                 "يعني املدير العام                                                    من الالئحة العامة للمنظمة، يف اجلزء ذي الصــــــلة، على أنه     12             (أ) من املادة     10           تنص الفقرة   - 1

               االقرتاع السري".             (...) بطريقة 
 
                                                     عند إجراء اقرتاع ســــــــــــــري، تقام مقصــــــــــــــورة أو أكثر لالقرتاع، يتم          على أنه "    12             (ه) من املادة     10            وتنص الفقرة   - 2

             "ال جيوز ألعضاء         على أنه     12             (ح) من املادة     10               كما تنص الفقرة       ".                                             اإلشراف عليها بطريقة تضمن السرية التامة لالقرتاع
    شخص                                                                         املؤمتر أو اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على التصويت باالقرتاع السري، أن يبوحوا ألي                       الوفود، وال ألعضاء أمانة 

  .                                                                 غري مسؤول بأي معلومات من شأ�ا أن ختل، أو يشك يف أ�ا ختل بسرية االقرتاع"
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     طوات                                               ، توصــــــية اللجنة اليت تقضــــــي بتكليف األمانة باختاذ اخل    2017                      س، يف ديســــــمرب/كانون األول  ل          وقد أقر اجمل  - 3
                                                                                              الالزمة لضـــــــــــمان أن تظل االقرتاعات ســـــــــــرية إىل حني اإلعالن الرمسي عن النتائج، كعدم الســـــــــــماح باألجهزة اإللكرتونية 

      1                                             القاعة اليت يتم فيها عد األصوات على سبيل املثال.  يف
 
      الية:                    ، صدرت التوجيهات الت    2019                                                        وقبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر يف يونيو/حزيران   - 4
 

ا على محاية ســـريّة االقرتاع، جيوز للمســـؤول عن عمليات التصـــويت أن يطلب إىل أي من أعضـــاء الوفود  ً              ّ                                                                       "حرصـــً    
ّ                             ً  األمانة اليت تشــارك يف اإلشــراف على أي عملية تصــويت باالقرتاع الســرّي التخلي عن أي جهاز إلكرتوين أيًا    أو                                                          

                               وجيوز تطبيق هذا الشــــــــــــــرط بأي وســــــــــــــيلة        صــــــــــــــوات.                                                 كان نوعه قبل الدخول إىل القاعة اليت جيري فيها فرز األ
 2  ".                                                 الوسائل اليت يراها املسؤول عن عمليات التصويت مناسبة   من

 
            املدير العام    ن "                            تخابات ملنصــــــب املدير العام إىل أ                                                    وأشــــــارت اللجنة العامة يف وقت الحق مباشــــــرة قبل انعقاد االن  - 5

ّ                                                                                                قّرر، عقب التشـــــــاور مع الرئيس املســـــــتقل للمجلس، أنه لن يســـــــمح داخل مكان االقرتاع بأجهزة التســـــــجيل اإللكرتونية،   
ّ                                                                                          تُعّرف على أ�ا أي جهاز ميكن اسـتخدامه لتسـجيل الصـور، مبا يف ذلك على سـبيل الذكر ال احلصـر، آالت التصـوير     اليت   ُ

                                                                    كية. ويتعني على الناخبني ترك مثل هذه األجهزة قبل الدخول يف ســـــــــلة عند مدخل                                 أو اهلواتف احملمولة أو الســـــــــاعات الذ 
                                     ّ                                                              مكان االقرتاع. ويتعني على الناخبني أن يبّينوا حلاســــــــــيب األصــــــــــوات عدم محلهم أي أجهزة إلكرتونية. ويطلب املدير العام 

ا إىل األمني العام للمؤمتر أن يذّكر مجيع املندوبني بأمهّية الســـــــرية الكا ّ                  ّ              أيضـــــــً               ّ                       ملة لالقرتاع وأمهّية اشـــــــرتاط عدم إفصـــــــاح مجيع    ً                            
ّ                            املســــــــؤولني عن اإلشــــــــراف على أي تصــــــــويت باالقرتاع الســــــــري ألي شــــــــخص غري ُمرّخص له عن أية معلومات قد متيل    ُ                                                       

                                    ً                                                            يفرتض أن متيل إىل تقويض ســـــرية االقرتاع، وفًقا للقواعد املعمول هبا. وهذا ســـــيكون دون املســـــاس بأي ترتيبات أخرى    أو
                                      ً                                                       لجنة العامة يف توصـــــية املؤمتر باختاذها متاشـــــًيا مع البالغ الصـــــادر هبذا الشـــــأن عن املدير العام املســـــاعد/مدير        ترغب ال   قد

 3 . "    2019             يونيو/حزيران     19          الديوان يف 
 
                                                   الل عملية االنتخاب ملنصــــــــــــــب املدير العام للمنظمة يوم األحد  خ "    ّ   إىل أّنه                                وأشــــــــــــــار املؤمتر، يف تقريره النهائي،   - 6

ً            ّ                   اخلاصة به عالنية أمام اجللسة العامة منتهًكا بالتايل سريّة التصويت والفقرة    ع                               ان، شهر أحد املندوبني ورقة االقرتا            يونيو/حزير    23                                      
ّ                                  وكان هناك إقرار بأّن هذه احلادثة ال تشكك يف صالحية االقرتاع                            من النصوص األساسية للمنظمة.    12         من املادة     10                   ."  4 

 
                                                                   والســـــــتني بعد املائة، لدى النظر يف املســـــــائل الناشـــــــئة عن دورة املؤمتر، إىل بعض                            وأشـــــــار اجمللس يف دورته الثانية   - 7

                                                                                                      املســـــــائل اليت تتطلب املزيد من االهتمام واليت ســـــــيتم اســـــــتعراضـــــــها من جانب األجهزة الرئاســـــــية املعنية، و/أو النظر فيها 
   5                   ء اجملموعــات اإلقليميــة.                                                               االجتمــاع غري الرمسي املقبــل للرئيس املســــــــــــــتقــل للمجلس مع رؤســـــــــــــــاء ونواب رؤســـــــــــــــا    خالل

                                                      
 . REP/158CL(ه) من الوثيقة  14والفقرة   2/158CLمن الوثيقة  12الفقرة   1
 دليل إدارة اجللسات العامة. بعنوان  3INF//2019C الوثيقة من 17الصفحة   2
 . 17LIM//2019Cمن الوثيقة  16الفقرة   3
 .2019يونيو/حزيران  29-22، الدورة احلادية واألربعون. روما،  REP/2019Cمن الوثيقة  28الفقرة   4
 .2019يوليو/متوز  1، الدورة الثانية والستون بعد املائة، روما،  REP/162CLالوثيقة من  7الفقرة   5
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                           ". وخالل دورة اجمللس، دعا بعض                                                        العمليات ذات الصــــلة باألجهزة الرئاســــية، مثل إجراءات االقرتاع        املســــائل "    هذه     ومشلت
                                                                                                       املندوبني إىل النظر يف إجراءات االقرتاع بغية تقييم املمارســــــــــــــة املتبعة يف املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة 

                                          هناك حاجة إىل تعديل الالئحة العامة للمنظمة.   ت   كان       إذا    وما
 

 الممارسة المتبعة في المنظمات األخرى -ا    ً ثالث  
 
                                                                                         يف الوقت الذي تنص فيه معظم منظمات منظومة األمم املتحدة على إجراء اقرتاعات ســــــــــرية يف حاالت معينة،   - 8

                                            دا منها وضــــع قواعد حمددة تتناول أجهزة التســــجيل                                                          مبا يف ذلك بالنســــبة إىل انتخاب رؤســــاء الوكاالت، فإن عددا قليال ج
                                                                         اإللكرتونية. وترد أدناه التوجيهات احملدودة املتاحة للجمهور اليت تعرفها املنظمة.

 
                                ، مدونة قواعد ســــلوك خاصــــة بانتخاب     2013                                                    وقد اعتمدت مجعية الصــــحة العاملية الســــادســــة والســــتني، يف عام   - 9

                           من القسم ثالثا على ما يلي:   3                                                  املدير العام ملنظمة الصحة العاملية واليت تنص يف الفقرة 
 

                                                                                      ينبغي على الدول األعضـــــاء احرتام ســـــرية اإلجراءات وســـــرية األصـــــوات. وينبغي على وجه اخلصـــــوص االمتناع  "
 6   ".                             اصة باستخدام األجهزة اإللكرتونية                                       نقل أو بث اإلجراءات اليت تشهدها اجللسات اخل   عن

 
                                                      ، أخذت منظمة الصــــــــــــــحة العاملية بزمام عملية تقييم لإلجراءات     2017                             وعقب االنتخابات اليت جرت يف عام   -  10
                              قرتحات إىل اجمللس التنفيذي من أجل  مب      2018                   يف ديسمرب/كانون األول                                 قدمت أمانة منظمة الصحة العاملية ت         تتبعها و     اليت

                                   وجوب إنفاذ تقييد االتصــــــــــاالت خالل عملية                    وتضــــــــــمن ذلك بندا عن "  7       الســــــــــلوك.      قواعد           على مدونة               إدخال تعديالت
                                                                           بضــــــــــــــرورة احلفاظ على املمارســــــــــــــة احلالية املتمثلة يف الطلب من املندوبني إغالق مجيع أجهزهتم           "، وأوصــــــــــــــت "      االقرتاع

 8            صحة العاملية.                                                       ". ومن املفهوم أن هذه املسألة ال تزال قيد البحث يف منظمة ال         اإللكرتونية
 

  :    2018                                                   وإن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرار اعتمدته يف عام   -  11
 

                                                                             ُ              "حتيط [أحاطت] علما باملمارسات املتبعة يف أثناء اإلجراءات السرية لعد األصوات، حبيث ال ُيسمح باستخدام 
                 ُ          عد األصوات، ومن مث ُتكفل سرية                                                                اهلواتف احملمولة أو أجهزة االتصال اإللكرتونية األخرى يف الغرفة حيث جيري 

 9  ".                                                                    االنتخابات ونزاهة االقرتاع السري، وتطلب [طلبت] مواصلة العمل هبذه املمارسة
 

                                                      
وعلى حنو ما  .1متابعة تقرير الفريق العامل املعين بانتخاب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، امللحق  ،18-66 مجعية الصحة العاملية ج ص عقرار   6

قانونا ولكن ينبغي ليست ملزمة " وإن املدونة "تعد تفامها سياسيا بني الدول األعضاء يف منظمة الصحة العامليةهو مبني يف املدونة، فإن هذه األخرية "
رّشحني احرتام حمتوياهتا

ُ
 ".على الدول األعضاء وعلى امل

 .2018ديسمرب/كانون األول  21، تقييم عملية انتخاب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 35/144EBالوثيقة   7
           احملضــــــــر املوجز        بعنوان   14PSR//144EB        الوثيقة    من    7       الصــــــــفحة   ،     2019                                                             انظر احملضــــــــر املوجز لدورة اجمللس التنفيذي اليت انعقدت يف أبريل/نيســــــــان     8

   .  ]                النسخة اإلنكليزية [                          املؤقت لالجتماع الرابع عشر
. ويتماشى ذلك مع االستنتاجات اليت خلص إليها 2018سبتمرب/أيلول  17، تنشيط أعمال اجلمعية العامة، املعتمد يف 72/313من القرار  53الفقرة   9

ّ    كل  من  ذا الشأنهب هااالستعراض الذي أجر   .2017الدستورية والقانونية وجملس املنظمة يف عام جلنة الشؤون   
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                                               ً مقترحات بخصوص توجيهات بشأن إجراءات االقتراع عمال   -ا    ً رابع  
 من الالئحة العامة للمنظمة 12من المادة  10بأحكام الفقرة 

 
                ، وكذلك املمارســــــــــــــة  9   201                                                                     يف ضــــــــــــــوء العمليات اليت أخذ هبا مؤمتر املنظمة يف دورته املعقودة يف يونيو/حزيران   -  12
           االستفسارات                                                                      عتقد أنه قد يكون من غري الضروري تعديل الالئحة العامة للمنظمة. ويبدو أن                     ُ تتبعها منظمات أخرى، يُ     اليت

                    وليس بعــدم وجود مواد     12         من املــادة     10                    جراءات تطبيق الفقرة                تتعلق بــاألســـــــــــــــاس بــإ      2019                        اليت أثريت يف يونيو/حزيران 
       الشأن.    هبذا

 
    10                                        إىل كفـــالـــة االتســــــــــــــــاق مع متطلبـــات أحكـــام الفقرة       2019                                       وقـــد أدت اإلجراءات املطبقـــة يف يونيو/حزيران   -  13
                      حدة، واليت مل تقم واحدة                                                                      هي تتواءم مع املمارســــــــــــــة اليت تتبعها املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املت ف  .   12      املادة    من

                                                            منها بتعديل الئحتها الداخلية ملعاجلة مثل هذه املسائل التشغيلية.
 

                                      طابع رمسي أكرب، فقد يرغب األعضــاء يف النظر      تســم ب            ا ينبغي أن ت                                       ً وإذا رأى األعضــاء أن املمارســات املتبعة حاليً   -  14
                     على والية لألمانة الختاذ           يتم وضـــعها                                                                   يف إقرار توجيهات تربز هذه املمارســـات. ومن املســـتحســـن أن تنطوي أي توجيهات 

                             سرعة تطور تكنولوجيا االتصاالت.          بالنظر إىل                           تدابري إضافية حسب االقتضاء، 
 

 انب اللجنةاإلجراءات المقترح اتخاذها من ج -ا    ً خامس  
 

                                                           ً                                       إن اللجنة مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة وإبداء ما تراه مناسًبا من تعليقات ومالحظات عليها. وميكن للجنة   -  15
           من الالئحــــة     12         من املــــادة     10                                                                       النظر يف أن توصــــــــــــــي اجمللس بــــإقرار التوجيهــــات التــــاليــــة يف مــــا يتعلق بتطبيق الفقرة 

                العامة للمنظمة:
 

ّ                       كان االقرتاع بأجهزة التســــــــــــــجيل اإللكرتونية، اليت تُعّرف على أ�ا أي جهاز ميكن               لن يســــــــــــــمح داخل م    (أ)   ُ                                         
                                                                                    اســتخدامه لتســجيل الصــور، مبا يف ذلك على ســبيل الذكر ال احلصــر، آالت التصــوير أو اهلواتف احملمولة 

  ن                                                                                      أو الساعات الذكية. ويتعني على الناخبني ترك مثل هذه األجهزة قبل الدخول يف سلة عند مدخل مكا
                                 ّ                                           االقرتاع. ويتعني على الناخبني أن يبّينوا حلاسيب األصوات عدم محلهم أي أجهزة إلكرتونية.

ّ                  ّ                          ويطلــب املــدير العــام إىل األمني العــام للمؤمتر أن يــذّكر مجيع املنــدوبني بــأمهيـّـة الســــــــــــــريــة الكــاملــة لالقرتاع،     (ب)                                             
                              ، مبا يف ذلك إبراز أوراق االقرتاع                                                           ويطلب منهم االمتناع عن أي إجراء قد مييل إىل تقويض ســــــــــــرية االقرتاع

                                                                                    اململوءة أثناء إجراء التصـــــــويت. ويطلب من األمني العام أيضـــــــا أن يذكر مجيع املســـــــؤولني عن اإلشـــــــراف 
                                                                         التصــــويت باالقرتاع الســــري بشــــرط عدم البوح ألي شــــخص غري مســــؤول بأي معلومات من شــــأ�ا     على
                                  ختل، أو يشك يف أ�ا ختل بسرية االقرتاع.   أن

   ني    شـارك     نة امل          موظفي األما                                                              وز للمسـؤول عن عمليات التصـويت أن يطلب إىل أي من أعضـاء الوفود أو   وجي  ) ج (
                                                                              يف اإلشــــــــــــــراف على عمليــة االقرتاع التخلي عن أي جهــاز تســــــــــــــجيــل إلكرتوين قبــل الــدخول إىل القــاعـة 
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                                                                                جيري فيها فرز األصـــــــوات. وجيوز تطبيق هذا الشـــــــرط بأي وســـــــيلة من الوســـــــائل اليت يراها املســـــــؤول     اليت
                        عمليات التصويت مناسبة".   عن

                                    املؤمتر يف اختــاذهــا، مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلق                                        هــذه التوجيهــات بــأي ترتيبــات أخرى قــد يرغــب    ُّ ختــُّل   وال     (د)
                                                                                    باإلجراءات اليت يتخذها أعضــــــــــــــاء الوفود أو موظفو األمانة واليت قد متيل إىل تقويض ســــــــــــــرية االقرتاع. 

                                                                       بأي خطوات قد تعتربها األمانة ضـــــرورية لضـــــمان بقاء نتائج االقرتاعات ســـــرية إىل حني    ُّ ختُّل  ال    ا  أ�    كما
                  اإلعالن الرمسي عنها.

 
 
 


