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الدددددددددعددددددددوة لددددددددتددددددددقددددددددد  
 الرتشيحات

رشحححححححححححح  م ليت اعتمدها اجمللس الختيارا قواعدال     
دورتحححل الثحححالثحححة  خاللملنصحححححححححححححححححح  األم  العحححا  

 4891والححححححححححعوحححححححححححححححححححححححححريحححححححححح  يف مححححححححححايححححححححححو   ر 
 (XXIII5)17)القرار

التنفيححذأ  ا القواعححد واإلجرا ات يقرر اجمللس 
التالية ترعى اختيار املرشحححححححححححح  ملنصحححححححححححح  األم  
 7العا  يف الدورة اخلامسة والعوري  للمجلس:

... 

جي  اقرتاح املرشححححححح  رصححححححورة رمسية  )ب(
على اجمللس، ع  طريق األمححححححا ححححححة، م  ق ححححححل 
حكومححححات الححححدول اليت ينتموا يليهححححا، وين  ي 

ي مهلة ال تتخطاسحححححححححححتال  هذه االقرتاحات يف 
ّدد التححححاري( يف حينححححل( على  ا ت ر ق  تم  )ُيحححح 

 رريدأ يؤكد الطارع الرمسي للرتشي .

 

تنط ق هذه املدو ة على   وطة احلملة  -9    السلوك أثناء احلملة
اال تخحححاريحححة املرت طحححة اب تخحححاب املحححدير العحححا   
كّلما  ٌقيمت مثل هذه األ وححححححححطة وح  يتم 

 الصحة.التعي  م  جا   مجعية 
وين  ي على كححا ححة الححدول األع ححححححححححححححححا   -2

واملرشح  توجيع وتعزيز التواصل والتعاوا 
خالل عمليحححة اال تخحححاب ركحححاملهحححا. وين  ي 

 تصحححححر الواملرشحححححح  على الدول األع حححححا  
األهدا  املوحححححححرتكة اليت  مراعاةحبسححححححح   ية و 

ية تتمثل يف تعزيز املسححاواة واال فتاح والوححفا 
  تخاب ركاملها.والعدالة خالل عملية اال

وين  ي على مجيع الحححدول األع حححححححححححححححححا   -3
واملرشحححححح  النظر يف اإل صحححححاح ع    وحححححطة 
محالهتم )على سححححححححححححح يل املثال اسحححححححححححححت حححححححححححححا ة 
االجتمححححاعححححات وحلقححححات العمححححل والز رات( 

  



February 2020  CCLM 110/2-WA2 

2 

 6منظمة السياحة العاملية لألمم املتحدة 5املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 4الصحة العامليةمنظمة  3املنظمة العاملية للملكية الفكرية 2الربيدي العاملياالحتاد  1منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

ويرالغ األما ة روحححححححححححُنا. وسحححححححححححو  ت نوحححححححححححر 
ا النحو ذهاملعلومات اليت يفص  عنها على 
وين اإللكرت على صحححفحة ةصحححصحححة م  املوقع 

 ملنظمة الصحة العاملية.
وين  ي على مجيع الحححدول األع حححححححححححححححححا   -8

واملرشححححححححححح   ا يوححححححححححري كل منهم ي  ا خر 
ابحرتا ؛ وين  ي  ال تعطل  و تعوق  أ م  
الححدول األع ححححححححححححححححا   و املرشحححححححححححححححح  محالت 

ديل ياملرشح  ا خري . وكذلك، ين  ي  ال 
أ  أ م  الدول األع ححححححا   و املرشححححححح  أ

فوأ  و كتححاق قححد يعححّد م  ق يححل ريححاا شححححححححححححححح
 اال رتا   و التوهري.

ويحححنححح ححح حححي عحححلحححى الححححححححدول األع ححححححححححححححححححححححا   -5
واملرشحححححححححح  االمتناث ع  التُثري على احلملة 

على حنو غري موحححححححححححححححروث، على اال تخححححاريححححة 
سحححححححححح يل املثال ع  طريق من   و ق ول منا ع 
محححاليحححة  و غري محححاليحححة ع  طرق الوعحححد  ثحححل 

  .املرشح هذه الفوائد يف مقارل دعم  حد
ويحححنححح ححح حححي عحححلحححى الححححححححدول األع ححححححححححححححححححححححا   -6

واملرشحححححححح  عد  قطع الوعود  و االلتزامات 
لصاحل  أ شخص  و كياا سوا  كاا عاماً 
 و خاصحححححاً،  و ق ول التعليمات منل، وين  ي 
عليهم جتنحححّ   أ يجرا  لحححاثحححل يذا كحححاا م  
شححححُ ل  ا يقّوا  زاهة العملية اال تخارية  و 

 ي دو على   ل يقّوضها.

وين  ي على الححححدول األع حححححححححححححححححححا  اليت  -7
تقرتح  شحححححححححخاصحححححححححاً ملنصححححححححح  املدير العا   ا 
تنظر يف اإل صححححاح ع  املن   و  ويل املعو ة 
اليت قدمتها ي  الدول األع حححححححححححححححا  األخرى 
خالل العام  السحححححارق  ل حححححماا الوحححححفا ية 
 التامة والثقة املت ادلة ر  الدول األع ا .

وين  ي على الححححدول األع حححححححححححححححححححا  اليت  -4
اقرتحت  شحححححخاصحححححاً ملنصححححح  املدير العا   ا 
ر االجتماعات ر  مرشحححححححححححححححهم ور   تيسححححححححححححححّ
الحححدول األع حححححححححححححححححا  األخرى عنحححد الطلححح . 
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وحيثمححا  مك ، ين  ي ترتيحح  االجتمححاعححات 
ر  املرشححححح  والدول األع ححححا  عند ا عقاد 
املؤ رات  و غريها م  األحداث اليت توارك 

ول األع ححححححححححححححححححا  وليس م  خالل  يهحححا الحححد
 الز رات الثنائية.

وين  ي  ا يكوا سححححححفر املرشححححححح  ي   -1
الدول األع ا  م   جل الرتويج لرتشيحهم 
حمححححدودًا لتجنحححح  النفقححححات املفرطححححة اليت قححححد 
تؤدأ ي  عد  املساواة ر  الدول األع ا  
واملرشححححححححح . ويف هذا الصححححححححدد، ين  ي على 

نظر يف الحححدول األع ححححححححححححححححححا  واملرشحححححححححححححححح  ال
اسحححححححححححححححتخدا  ا ليات القائمة رقدر اإلمكاا 
)جلسحححححححححححححححححححححات اللجحححححححاا اإلقليميحححححححة واجمللس 
الححتححنححفححيححححححححذأ ومجححعححيححححححححة الصحححححححححححححححححححححححححة( لححعححقحححححححد 
االجتماعات وغريها م  األ وحححححححطة الرتوجيية 

 املرت طة ابحلملة اال تخارية.

وين  ي على املرشحححححححححححححححح  الححداخلي   -91
منهم  و اخلارجي ، عد  اجلمع ر  السححححححفر 

  وحححححححححححححححطحححة احلملحححة اال تخحححاريحححة.  الرمسي ور 
 وين  ي جتن  الرتويج  و الدعاية اال تخارية
حتحححححت سحححححححححححححححتحححححار االجتمحححححاعحححححات التقنيحححححة  و 

 األحداث األخرى املواهبة.
ورعححد  ا يرسححححححححححححححححل املححدير العححا  مجيع  -99

االقرتاحححححات والسحححححححححححححححري الححححذاتيححححة واملعلومححححات 
الداعمة ي  الدول األع حححححا  و وج  املادة 

للمجلس التنفيذأ،  م  النظا  الداخلي 52
سححححححتنوححححححد األما ة منتدى حممياً ركلمة سححححححر 

 لححطححرحمححنححظححمححححححححة لححلحح اإللححكححرتوينوقححع املححعححلححى 
األسئلة واألجورة، على  ا يكوا هذا املوقع 
متاحاً جلميع الدول األع حححححححححا  واملرشحححححححححح  
الذي  يطل وا املواركة  يل. وستنور األما ة 

ذي    الحشحححححر  ي حححححاً املعلومات ع  مجيع امل
يطل وا ذلك وسحححححححححححححححريهم الذاتية وغريها م  
التفاصيل ع  مؤهالهتم وخرباهتم كما وردت 
م  الدول األع ححححححححححححا ،   ححححححححححححالً ع  ريا ت 
االتصحححال اخلاصحححة هبم على املوقع اإللكرتوين 
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. وسحححححححححححححححيحتوأ املوقع على الروارط لمنظمححةل
املؤدية ي  املواقع اإللكرتو ية لكل مرشححححححححححححححح  

د الطلححححححح . م  املرشحححححححححححححححح ، وذلحححححححك عنححححححح
وسححيكوا كل مرشحح  م  املرشححح  مسححؤواًل 

 ع  ي وا  موقعل اإللكرتوين و ويلل.
وستنور األما ة املعلومات ع  عملية  -92

اال تخاب والقواعد والقرارات املنط قة،   الً 
ع   ص هححذه املححدو ححة على املوقع اإللكرتوين 

، وذلك يف الوقت الذأ توحححححححححري يليل لمنظمةل
محح  الححنححظحححححححا   52املحححححححادة الححفححقححرة األو  محح  

 الداخلي للمجلس التنفيذأ.

... 

خي حححححححححححححححع  ع حححححححححححححححححا  املالك الو يفي  -9
للمنظمة املقرتح  ملنصحححححححح  املدير العا     
 يهم املححححدير العححححا  احلححححايل، لاللتزامححححات اليت 
ينص عليها دسحححتور منظمة الصححححة العاملية، 
والنظا  األسححححاسححححي والئحة مو في املنظمة،  

لإلرشححادات اليت قد يصححدرها كما خي ححعوا 
 املدير العا  م  وقت ي  آخر.

ويححنحح حح ححي الححتححزا  مححو ححفححي املححنححظححمححححححححة  -2
املرشح  ملنص  املدير العا  أمسى معايري 
السحححححححححححححححلوك األخالقي واجتهادهم يف جتن  
الوححححححححححححححح هات. وين  ي على مو في املنظمة 
الفصححححححححل روضححححححححوح ر  و ائفهم يف املنظمة 

اخل دور  ترشححححححححححححيحهم لتجن  حدوث الت
 و مححححا قححححد ي ححححدو على   ححححل تححححداخححححل، ر  
  وحححطة احلمالت وعملهم يف املنظمة. كما 
ين  ي عليهم جتنححححح   أ شححححححححححححححح هحححححة لوجود 

 ت ارب يف املصاحل. 

وخي ع مو فو املنظمة لسلطة املدير  -3
العا  و قاً للقواعد واألحكا  اليت تنط ق يف 

ا يتعلق م حالة اال تهاك املزعو  لواج اهتم يف
 احلمالت.أ وطة 

عو مجعية الصحححححة او اجمللس دوقد ت -8
 651التنفيذأ املدير العا  ي  تط يق املادة 
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م  الئحة املو ف  واليت تتعلق  ن  يجازة 
خاصحححة للمو ف  املرشحححح  ملنصححح  املدير 

  العا .
 

       اجللسات

 (9) 911املادة  إجراءات االنتخاب
سحححححرأ، ما الجترأ مجيع اال تخاابت ابالقرتاث 

مل يقرر املؤ ر، يذا مل يك  هنححححححاك اعرتاا، 
امل حححححححي دوا يجرا  اقرتاث على مرشححححححح  متفق 

 عليل  و قائمة مرشح  متفق عليها.
... 

 (3)913املادة 
ر م  قد  اجمللس توصححححيتل روححححُا تعي  املدي

العا ، ينظر املؤ ر يف التوصححححححححححية يف جلسححححححححححة 
 سرية ويصّوت عليها ابالقرتاث السرأ 

 
 918املادة 

يتع  تط يق القواعححححححححد املت عحححححححة يف  (9)
ا تخاابت املؤ ر، حسححححححح  االقت حححححححا ، ما مل 

 ينص هنا على خال  ذلك.
ينظر املؤ ر يف  مر  أ مرش  يوصيل  (2)

 رل املؤ ر، ويتخذ قراره هبذا الوحححُا يف اقرتاث
سحححححرأ، ويتطل  قرار التعي   غل ية رسحححححيطة 

 ال  ، علىم  األع ا  احلاضري  واملصوت 
يقل عددهم ع  مخسي األع ا  املورتك  

 يف دورة املؤ ر.
يذا مل ينل مرشححححححح   وصحححححححى رل اجمللس  (3)

 عاله،  2 ةاألغل ية املنصوص عليها يف الفقر 
يعيححد اجمللس النظر يف املسححححححححححححححححُلححة ويقححد  ي  

 املؤ ر توصية جديدة.

 

 (2) 94املادة 
جترأ عمليات التصحححححويت رواسحححححطة 

  الححنحظحححححححالححتححقححلححيححححححححدأ  و اب الححنححظححححححححا 
اإللكرتوين للتصححححححححححححويت. وهي تتّم، 
م  حيث امل د ، رواسحححححححححححححطة اجلهاز 
اإللكرتوين، عنححححدمححححا يكوا متححححاححححاً 
للمجتمع ؛ غري   حححل جيوز اللجو  
ي  النظححا  التقليححدأ للتصحححححححححححححححويححت 
السرأ يذا ما  يّدت الو ود احلاضرة 
واملصحححححححححححححّوتة الطل  املقد  م   حد 

 الو ود يف هذا الوُا.

 
 (3) 94املادة 

عند اسحححححححححححححححتعمال النظا  التقليدأ، 
تتّم يجرا ات التصويت على النحو 

 التايل:
]...[ 

  
ابالقرتاث السححححححرأ، رواسحححححطة  )ج(

رطاقة التصحححححححويت، رنا  على طل  
و دي ، ويع  رئيس االجتماث، يف 
هحححذه احلحححالحححة، ثالثحححة مو ف  لعحححّد 

 مراعاة االقرتاث معاألصحححححححححوات هلذا 
التمثيل اجل رايف العادل ومسحححححححححححتوى 
التنميححححححة االقتصحححححححححححححححححححححاديححححححة لل لححححححداا 
األع حححححححا  ويّتخذ الرتتي ات الالزمة 

 ل ماا سرية االقرتاث.

 

 3املادة 
تتو  األمححا ححة توزيع رطححاقححات التصحححححححححححححححويححت 
وامل لفححححات على الو ود. وتكوا رطححححاقححححات 
التصويت وامل لفات م  الورق األريض وال 

  يزها  أ عالمة.

 
 24املادة 

جترأ كححححل اال تخححححاابت وعمليححححات  (9)
التصححححححويت على القرارات روححححححُا الدول  و 
األ راد ابالقرتاث السحححححححححححححححرأ يذا طلحح  ذلححك 

 و داا على األقل.
خي ححححع التصححححويت ابالقرتاث السححححرأ  (2)

ذا النظا  هل لحقاً لنظا  خاص يوحححححححححححححححكل م
 الداخلي العا  وجز اً ال يتجز  منل.

  

  914املادة 
تنظر مجعية الصححححححححححححة يف ترشحححححححححححي  اجمللس يف 
 جلسة م لقة وتتخذ قرارها ابالقرتاث السرأ. 

 

 اجلمعية العامة 
 83املادة 

ي  تع يف ذلحححححكجترأ كحححححل اال تخحححححاابت،  حححححا 
 األم  العا ، ابالقرتاث السرأ.

 
 اجمللس

اليت اعتمححدهححا اجمللس لتعي  مرشححححححححححححححح   قواعححدال
ملنصحح  األم  العا  يف دورتل الثالثة والعوححري  

 (XXIII5)17)القرار 4891يف مايو   ر 

يقرر اجمللس التنفيححذأ  ا القواعححد واإلجرا ات 
التالية ترعى اختيار املرشحححححححححححح  ملنصحححححححححححح  األم  
 العا  يف الدورة اخلامسة والعوري  للمجلس:

… 

 االقرتاثجيرأ التصحححححححححححححححويحححححت ع  طريق  (ج)
ة إبجرا  اخلاص السرأ و قاً للم ادئ التوجيهية

قة االقرتاث السححححححرأ، املر اال تخاابت ع  طريق 
 ابلنظا  الداخلي للجمعية العامة؛

 

 



February 2020  CCLM 110/2-WA2 

6 

 6منظمة السياحة العاملية لألمم املتحدة 5املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 4الصحة العامليةمنظمة  3املنظمة العاملية للملكية الفكرية 2الربيدي العاملياالحتاد  1منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 (3) 913املادة 
ر م  قد  اجمللس توصححححيتل روححححُا تعي  املدي

العا ، ينظر املؤ ر يف التوصححححححححححية يف جلسححححححححححة 
 سرية ويصّوت عليها ابالقرتاث السرأ

 
 يجرا ات تعي  املدير العا  -918املادة 

يتع  تط يق القواعححححححححد املت عحححححححة يف  (9)
ا تخاابت املؤ ر، حسححححححح  االقت حححححححا ، ما مل 

 ينص هنا على خال  ذلك.
 

 (8) 94املادة 
عند اسححححححححتعمال اجلهاز اإللكرتوين، 
تتّم يجرا ات التصويت على النحو 

 التايل:

تصحححححححويت غري مسحححححححّجل: ُيّل  ) (
 حمل التصويت رر ع األيدأ؛

تصحححححويت مسحححححّجل: ُيّل حمل  )ب(
التصويت  ناداة األمسا ؛ غري 
  ل ال تتم مناداة  مسا  ال لداا 
ياّل يذا طلححححححح  ذلحححححححك  ححححححححد 
دتححححل  غل يححححة الو ود  الو ود و يححححّ

 احلاضرة واملصّوتة؛

اقرتاث سرأ: ُيل حمل االقرتاث  )ج(
 السرأ ر طاقات التصويت.

 
 (5)94املادة 

  ّ ً كححاا النظححا  املسحححححححححححححححتخححد ،  حح ا
االقرتاث السحححححححححححرأ تكوا لل األولوية 

 على  أ يجرا  تصويت آخر.

 
 29املادة 

ي نتخ  املدير العا  و ئ   (9)
املححدير العححا  للمكتحح  الححدويل على 
التوايل ابالقرتاث السحححححرأ يف جلسحححححة 
 و عدة جلسحححححححححححححححات ت عقد يف اليو  
 فسحححححححححححححل. وي نتخ  املرشححححححححححححح  الذأ 
ُيصحححححل على  غل ية األصحححححوات اليت 

 ال لداا األع ححا  احلاضححرةتديل هبا 
رى االقرتاث عحححدد  واملصحححححححححححححححّوتحححة. وجي 
املرات الالزمة لكي ُيصحححل املرشححح  

 على هذه األغل ية.
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 ةاألغلبية املطلوبة والعملي
 يةيف غياب األغلب املتبعة

 29املادة   ظر  عالها  
ي نتخ  املدير العا  و ئ   (9)

املححدير العححا  للمكتحح  الححدويل على 
التوايل ابالقرتاث السحححححرأ يف جلسحححححة 
 و عدة جلسحححححححححححححححات ت عقد يف اليو  
 فسحححححححححححححل. وي نتخ  املرشححححححححححححح  الذأ 
ُيصحححححل على  غل ية األصحححححوات اليت 
تديل هبا ال لداا األع ححا  احلاضححرة 
رى االقرتاث عحححدد  واملصحححححححححححححححّوتحححة. وجي 
املرات الالزمة لكي ُيصحححل املرشححح  

 ة.على هذه األغل ي

 911املادة   

يذا اقت ى األمر عند تعي  األم  العا  
اختيار شححخص م  شححخصحح   و  كثر، 

 :ةالتالي اتت ع اإلجرا ت  
ي طل  م  كل مندوب رئيسحححححححي  ) (

ألع حححححححححححا  املنظمة املمثل  يف املؤ ر  و 
م  رديلل  ا ُيدد املرشححححححححححححح  املف حححححححححححححل 
ركتحححححارحححححة اسحححححححححححححححم املرشححححححححححححححح  على ورقحححححة 
التصحححححححححححححححويحححت. وي وحححححححححححححححطححح  م  قحححائمحححة 
املرشححححححححح  كل م  مل ُيصححححححححل على  أ 
صححححححوت وكذلك املرشحححححح  الذأ حصححححححل 

قحححل عحححدد م  األصحححححححححححححححوات. ويذا  على 
 حصحححححححححححل مرشححححححححححححاا  و  كثر على  قل
عححححححححدد مح  األصححححححححححححححححوات   جحرأ اقرتاث 
منفصل للمفاضلة رينهم، وي ست عد م  
القائمة املرشحححح  الذأ حصححححل على  قل 
عدد م  األصوات وي ست قى م  عداه. 

ذا حصحححححل  كثر م  مرشححححح  على اقل يو 
عححدد م  األصحححححححححححححححوات يف هححذا االقرتاث 
التف ححححححححححيلي املنفصححححححححححل، اسححححححححححت  عد مجيع 

 هؤال  املرشح  م  القائمة.
 لوصححححححح  الوارد يفابالعملية  ت عاد )ب(

الفقرة ) ( رعد ذلك على  سححححححححا  قائمة 
 املرشح  املخّف ة. 

ت كّرر هححذه العمليححة ي   ا ي قى  )ج(
لش( على  مرشحححح  واحد )شاملرشحححح  املف ححححّ

 القائمة.
ي قححححّد  رعححححد ذلححححك اقرتاح للمؤ ر  )د(

إبعالا تعي  املرشححححححح  املف حححححححل. وال رّد 
 يححححة  غللألخححححذ هبححححذا االقرتاح م   ييححححد 

ثلثي األصحححححححححححححححوات املوا قححححححة واملخححححححالفححححححة 
 هبا. املد 
يذا حصححححل مرشحححح  يف  أ مرحلة  )هح(

م  مراحل االقرتاث املوصو ة يف الفقرات 
) ( ي  )ج(  عاله على  غل يحححححححة ثلثي 

القواعححد اليت اعتمححدهححا اجمللس لتعي  مرشححححححححححححححح  
ملنصحح  األم  العا  يف دورتل الثالثة والعوححري  

 (XXIII)97)القرار 9148ايو   ر يف م

يقرر اجمللس التنفيححذأ  ا القواعححد واإلجرا ات 
 التالية ترعى تعي  املرشحح  ملنصحح  األم  العا 

 يف الدورة اخلامسة والعوري  للمجلس:

… 
سحححححححم التصحححححححويت و قاً للمادة  )د( م   31ُي 

م  النظا   24النظا  األسححححححححححححححاسححححححححححححححي والقاعدة 
الداخلي للمجلس ابألغل ية ال سحححححححححححيطة ا ددة 
رنسححح ة مخسححح  يف املئة زائد واحد م  رطاقات 

 االقرتاث ا تس ة؛
جيرأ اختيححار مرشححححححححححححححح  واحححد م  ق ححل  )هح(

م  النظححا  الححداخلي  21اجمللس و قححاً للقححاعححدة 
للمجلس خالل اجتمححاث م لق وحمصحححححححححححححححور يف 

 جز  منل، وذلك على الوكل التايل:
جترأ مناقوححححححححة امسا  املرشححححححححح  خالل  (9)

اجتماث م لق وحمصححححححححور يقتصححححححححر احل ححححححححور  يل 
على الو ود املصحححححححححححححححوتححة واملرتمج  الفوري ؛ وال 
توضحححححع  أ حماضحححححر خطية ابلنقاشحححححات وال يتم 

 تسجيلها صوتياً؛
خالل االقرتاث، ي سم  حب ور مو في  (2)

األمححا ححة ال حححححححححححححححروري  للمسححححححححححححححححاعححدة يف عمليححة 
 التصويت؛

  
خيتححححار اجمللس مرشححححححححححححححححححححًا واحححححدًا  قط  (و)

 للتزكية  ما  اجلمعية العامة.
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هبا،  األصحححححححححححوات املوا قة واملخالفة املد 
رى  أ اقرتاث    عل  تعي  املرشححححححح  وال جي 

 آخر.
األخرياا يف  يذا حصححل املرشحححاا )و(

يجرا  حتديد املرشححححح  املف حححححل على  فس 
 عدد األصوات،   جرأ اقرتاث آخر.

يذا مل تؤيد االقرتاح املوصححححححححححححححو   )ز(
د(  عححاله  غححلحح ححيححححححححة ثححلححثححي يف الححفححقححرة )

هبا،  األصحححححححوات املوا قة واملخالفة املد 
رى اقرتاث آخر.  جي 

يذا مل تححكحح  عححمححلححيحححححححات االقححرتاث  )ح(
و( و)ز( )اإلضا ية املوصو ة يف الفقرت  

حامسة يقرر املؤ ر ما يذا كاا سحححححححححححححي جرأ 
اقرتاث آخر  و سحححححححححححححيتخذ يجرا  جديد  و 

 يذا كاا ميسك ع  اختاذ قراره.
 

عمليدددددة االقرتاعيف  دددددا يف 
ذلددددت التددددداب  للحفددددا  

   على السرية

قواعححححد يجرا   عمححححال املؤ ر  -التححححذييححححل اب 
 العا 

 قواعد يجرا  التصويت ابالقرتاث السرأ

 9املادة 
لتواور اق ل رد  االقرتاث، يعّ  الرئيس، رعد 

  م  ر ثالثحححة عحححّدادي مكتححح  املؤ ر،  مع
الو ود األع ححححا  احلاضححححرة. ويسححححّلمهم قائمة 
األع ححا  الذي  ُيّق هلم التصححويت، وكذلك 

 قائمة املرشح ، يذا و جدت.

 
 2املادة 

ورنحححاً  على طلححح  الرئيس، يوزّث  ع حححححححححححححححححا  
يع وم لفححاتححل على مجاملكتحح   وراق االقرتاث 

األع ححححا  حسحححح  رطاقات األمسا  املوجودة 
على املقاعد ) ا يف ذلك مقاعد األع ححححححححا  
غري احلاضحححححححححححححححري  وقت التوزيع(. وين  ي  ا 

ةحتحلحفحححححححة  ذات  لحوااتحكحوا  وراق االقحرتاث 

ق النظحححححا  الحححححداخلي العحححححا  للمنظمحححححة لحم 
 العاملية للملكية الفكرية

  ظا  التصويت ابالقرتاث السرأ

جي   ا تكوا الو ود مفّوضححححححححححححة  -9املادة 
 حس  األصول لكي جيوز هلا التصويت.

 
ق ل  ا ي د  التصحححححححححححححححويت، يعّ   -2املادة 

صحححححححححححححححوات م  ر  ححححححاسححححححححححححححح   لألالرئيس 
املندور  احلاضحححححححححححححري . ويسحححححححححححححلمهما قائمة 
الو ود اليت ُيق هلحححا التصحححححححححححححححويحححت، وقحححائمححة 

 املرشح  عند االقت ا .

 
تتو  األمححححا ححححة توزيع رطححححاقححححات  -3املححححادة 

التصحححححححححويت وامل لفات على الو ود. وتكوا 
ق ات م  الور رطاقات التصحححححححححححححححويت وامل لف
 األريض وال  يزها  أ عالمة.

امل ححححححححادئ التوجيهيححححححححة إلجرا  اال تخحححححححاابت 
  ابالقرتاث السرأ

 9امل د  

يب الرئيس حاسححححححق ل رد  التصححححححويت، يسححححححلم 
قحححائمحححة ابلحححدول  اذي  يعينهمحححلحححاألصححححححححححححححوات ال

األع ححححححححححححححا  اليت هلا حق التصححححححححححححححويت وقائمة 
ل ما يتعلق اب تخاب الدو  ابملرشحححححححححححححح . ويف

األع ححححححححححا  املخول هلا حق تعي   شححححححححححخاص 
للعمحححل كحححُع حححححححححححححححححا  يف اجمللس التنفيحححذأ  و 
اب تخححاب املححدير العححا ، ال تت ححححححححححححححم  قححائمححة 

 مة ي املرشحححححححححح  سحححححححححوى الرتشحححححححححيحات املقد
مجعية الصحة العاملية و قاً لإلجرا ات الواردة 

م  ، على التوايل، 914و 911يف املحححححادت  
 النظا  الداخلي جلمعية الصحة العاملية.

 
 2امل د  

 النظا  الداخلي للجمعية العامة 

القرتاث ابامل ادئ التوجيهية إلجرا  اال تخاابت 
 السرأ

 

 9امل د  
ق ل رد  التصحححححححويت، يسحححححححلم الرئيس ي   ارزأ 
األصحححححححححححححححوات، اللذي  خيتار ا رنفسحححححححححححححححل، قائمة 
ابألع حححححححححححا  الذي  ُيق هلم التصحححححححححححويت وقائمة 
ابملرشححححححححححححح . وال تخاب  ع ححححححححححححا  اجمللس، ال 
ت حم قائمة املرشحح   أ تسحميات  خرى غري 

م   55و 58تلححححك املقححححدمححححة و قححححًا للمححححادت  
 ظا  الداخلي للجمعية.الن

 
 2امل د  

توزث األما ة  وراق االقرتاث على كل و د ُيق 
لحححل التصحححححححححححححححويحححت. وتكوا كحححل  وراق االقرتاث 
متطححححارقححححة يف حجمهححححا ولونححححا وال حتمححححل  أ 

 شارة لّيزة.
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ابختال   غراا اال تخاب، كما ين  ي  ا 
 تكوا امل ّلفات دوا عالمات ليزة.

 
 3املادة 

صحححححححححححححححوات  ا يتحققوا م  األ ادأعلى عحححدّ 
 خلو صناديق االقرتاث.

 
 8املادة 

  املؤ ر الو ود األع حححححححححححححححححححا  كالً ميححححدعو  
الرتتيحح  اهلجححائي ألمسححا   ، حسحححححححححححححححح رححدوره

الححححدول ابلل ححححة اال كليزيححححة، ارتححححداً  ابلححححدولححححة 
الع حححو اجلالسحححة يف  قصحححى اجلهة اليم  م  
الص  األمامي يف غر ة االجتماث، حس ما 

 املنصة. يراه اجلالس يف

 
 5املادة 

وعند الندا  على  مسا  الو ود، عليها التوجل 
 ي  املنصة، ووضع امل لفات اليت حتتوأ على

  وراق اقرتاعها يف صندوق االقرتاث.

 
 7املادة 

ورعد  ا تصحححححححححّوت آخر دولة ع حححححححححو ت دعى 
 للتصويت، يعل  الرئيس يقفال ابب االقرتاث
ويطل  عّد امل لفات. وعلى العّداد املوححححححار 

 عاله  ا يقر  حينححذاك م   6يليححل يف الفقرة 
قائمتل  مسا  الو ود األع ححححححححا  اليت مل ت ححححححححع 
 وراق اقرتاعها يف صندوق االقرتاث. مث جيمع 

ت ق االقرتاث وامل ّلفححححححامو فو املؤ رات  ورا
م  مناضححححححححححححد تلك الو ود، ويسححححححححححححّلمونا ي  
العحححّداد الحححذأ عليحححل  ا يؤشحححححححححححححححر على تلحححك 

 األوراق ركلمة شغائ ش.

 

صحححوات م   ا يتُكد حاسححح ا األ -8املادة 
صحححححندوق االقرتاث  ارغ، ويسحححححّلماا مفتاحل 

 للرئيس رعد يقفالل.

 
ينححححادأ  م  اجللسححححححححححححححححححة الو ود  -5املححححادة 

الواحد تلو ا خر حس  الرتتي  اهلجائي 
مسا  الدول األع ححححححححا ، ارتداً  ألالفر سححححححححي 

 س ح  امسها ابلقرعة.ابلدولة اليت 
 

 ي سححّلم كل و د رطاقة تصححويتل يف -6املادة 
امل ل  حلاسحح  األصححوات عند  دا  امسل. 
مث ي ع حاس  األصوات تلك ال طاقات 

 يف صندوق االقرتاث.

 
ألغراا رياا تسححححجيل تصححححويت   -7املادة 

د  حو كل دولة ع ححو، ي ححع  م  اجللسححة 
حاسححححححححححححيب األصححححححححححححوات توقيعهما  و احلر   

ل  م  امسيهمححححححححا على القححححححححائمحححححححة يف األو 
 اهلامش املقارل السم الدولة الع و املعنية.

 
عنححد اال تهححا  م   ححدا  األمسححا ،  -4املححادة 

 يعل  الرئيس اختتا  التصححويت والوححروث يف
 حساب األصوات.

 
عندما يفت  الرئيس صحححححححححححححححندوق  -1املادة 

االقرتاث، يتُكد حاس ا األصوات م  عدد 
امل ّلفات. ويذا كاا العدد  كثر  و  قل م  

تعّ  يخطححححححار الرئيس عححححححدد املصحححححححححححححححّوت ، 
وتعّ  على الرئيس  ا يعل   ا رحححححذلحححححك، 

التصححححححححححويت ابطل و  ل م  ال ححححححححححرورأ رد  
 االقرتاث م  جديد.

لتايل ا : ت عترب رطاقات التصحححححححويت92املادة 
 ذكرها ابطلة: 

تسحححححححححححّلم األما ة العامة ورقة اقرتاث لكل و د. 
وتكوا  وراق االقرتاث كّلهححا م  حجم ولوا 

 يزة.دوا عالمات لواحد 

 
 3امل د  

 صحححندوقالاألصحححوات م   ا  ايتحقق حاسححح 
 ححححل ي اا مفتحححا حححل مث يسحححححححححححححححلمحححا حححارغ وي لقححح

 الرئيس.

 
 8امل د  

جيرأ  دا  الدول األع حححا  ت اعاً للتصحححويت 
حسححححححححححححححح  الرتتي  األادأ املقرر ألمسائها، 
ارتدا  ابسححححححححم الدولة الع ححححححححو اليت ي سححححححححح  
امسهحححححا ابلقرعحححححة. ويتم النحححححدا  ابإل كليزيحححححة، 

 والروسية واإلس ا ية.والفر سية، 

 
 5امل د  

يسحححححححجل  م  اجللسحححححححة وحاسححححححح ا األصحححححححوات 
صححححححححوت كل دولة ع ححححححححو روضححححححححع عالمة يف 
هامش قائمة الدول األع حححححححححححا  اليت هلا حق 

 التصويت  ما  اسم الدولة الع و املعنية.

 
 6امل د  

رعد ا تها  عملية  دا  الدول األع حححححححححححححححا ، 
يتحقق الرئيس م   ا مجيع الدول األع ا  

اضححححححححححححححرة واليت هلا حق التصححححححححححححححويت  ودأ احل
عليهححححا، مث يعل  ا تهححححا  التصحححححححححححححححويححححت و  ححححل 

 سيجرأ عّد األصوات.
 

 7امل د  
عند  ت  صحححححححححندوق االقرتاث، يقو  حاسححححححححح و 
األصوات رعّد  وراق التصويت. ويف حال مل 

 
 3امل د  

على  ارزأ التصحححححححححححححححويت، رعد التحقق م   ا 
صحححححححححححندوق االقرتاث  ارغ، يقفالل وتسحححححححححححليمل ي  

 الرئيس.

 
 8امل د  

ي نادى على األع ححا  الذي  ُيق هلم التصححويت 
ابلححححدور و قححححًا للتسحححححححححححححححلسححححححححححححححححححل األاححححدأ املّت ع 
ألمسائهم، رد اً ابسححححححم الع ححححححو الذأ ي سححححححح  

 ابلقرعة.
 

 5امل د  
يسّجل  م  االجتماث و ارزا األصوات صوت  
كل ع ححححححححححو رعد  ا يسححححححححححقط هذا األخري ورقة 

مة اقرتاث يف صحححححندوق االقرتاث، ويتّم وضحححححع عال
مقارل اسححححححححم هذا الع ححححححححو يف قائمة األع ححححححححا  

 الذي  ُيق هلم التصويت.

 
 6امل د  

عنححد اال تهححا  م  منححاداة األع ححححححححححححححححا ، يتححُكححد 
الرئيس م   ا كا ة األع حححا  احلاضحححري  الذي  
ُيق هلم التصححححححححححويت قد ّ ت مناداهتم. مث يعل  

 ا تها  التصويت ورد  احتساب األصوات.

 
 7امل د  

القرتاث، يتحقق  حححححارزا رعحححححد  ت  صحححححححححححححححنحححححدوق ا
األصوات م  عدد  وراق االقرتاث. ويذا مل يك  
عددها مطارقاً لعدد املصوت  املسّجل ، يعل  

لرئيس رطالا عملية التصحححححححححححححححويت اليت جرت، ا
 وي صار ي  يجرا  اقرتاث آخر.
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 4املادة 
يفت  العّدادوا صندوق االقرتاح ويتحققوا 
م  عححدد امل لفححات.  حح ذا كححاا العححدد  كرب 
 و  قحححححححل م  عحححححححدد املقرتع  املحححححححدقق م  

ئيس الحححححذأ يعل  القحححححائمحححححة، يتم يرالغ الر 
عندئٍذ عد  صحححححححححححة التصححححححححححويت وضححححححححححرورة 

 يعادة  ت  ابب االقرتاث.

 
 1املادة 

ورعححححد التحقق م  عححححدد امل لفححححات مقححححارححححل 
عدد املقرتع ، يطل  الرئيس ي  العّدادي  
عّد األصحححوات ور ع تقريرهم يليل ع  مسحححُلة 

 اال تخاب أسرث ما يف وسعهم.

 
 91املادة 

وات رعملية عّد األصيقو  العّدادوا الثالثة 
يف غر ة منفصححححححححلة،  سححححححححاعدة املسححححححححتوححححححححار 
القا وين، وثالثة مسحححجل  وسحححكرتريت  م  
مو في األمحححا حححة. ريحححد   حححل يف ححححال تعي  
املؤ ر للمدير العا ، جيرأ التعداد يف غر ة 
 املؤ ر حب ححور لثلي األع ححا  املوححرتك  يف

 املؤ ر.

 
 92املادة 

 :صحيحة ت عترب األوراق التالية غري
]...[ 

  
 وراق االقرتاث اليت كوححححححححححححححح   يهححا  )ب(

املصححححححّوتوا ع  هويتهم، وال سححححححيما إبضححححححا ة 
 توقيعاهتم  و رذكر اسم الدولة اليت ميثلونا.

 
 97املادة 

]...[ 

 

)ب( رطاقات التصححححويت اليت كوحححح   يها 
املصححوتوا ع  هويتهم، ال سححيما ع  طريق 
التوقيع  و ذكر اسحححححححححححم الدولة الع حححححححححححو اليت 

 ميثلونا؛
رق رطححححاقححححات التصحححححححححححححححويحححت  -96املححححادة  حت 

حب حححححححور حاسحححححححيب األصحححححححوات م اشحححححححرة رعد 
 يعالا  تائج االقرتاث.

 
ا ليت سححححححححححجل عليهت عد القوائم ا -97املادة 

حاس ا األصوات  تائج التصويت، رعد  ا 
يوقعها الرئيس وحاسحححححححح ا األصححححححححوات،  ثارة 
السححححححححححححححححجححححححححل الححرمسححي لححالقححرتاث، وتححودث يف 

 حمفو ات املنظمة.
يلفححت رئيس اجللسححححححححححححححححة ا ت ححاه  -94املححادة 

الو ود ي   ص هحححححذا النظحححححا  كّلمحححححا جرى 
 تصويت ابالقرتاث السرأ.

 
 -91املادة 

النظحححا ، يف  أ ححححال  ال يؤثر هحححذا (9)
م  األحوال، يف األحكحححا  اليت جيوز رنحححا  
عليها التوصححححححححححححححل ي   صححححححححححححححاب قا وين رعد 

 ا عقاد الدورة، حس  رعض الوروط.
صحححححححححححححححوات املحححححححد  هبححححححا ال ت عترب األ (2)

 ابملراسلة سرية.

 

ا لعححدد النححاخ  ، يعل   يك  عححددهححا مطححارقححً
الرئيس عمليحححة االقرتاث الغيحححة وجترأ عمليحححة 

 جديدة.اقرتاث 

 
 4امل د  

يف احلححاالت اليت يتم  يهححا عححّد األصحححححححححححححححوات 
خارج قاعة اجلمعية، ت عاد  وراق االقرتاث ي  

وُيمحححل ححححاسححححححححححححححح حححا صحححححححححححححححنحححدوق اال تخحححاب، 
 ي  ال ر ة اليت سيجرأاألصوات الصندوق 
  يها عّد األصوات.

 
 99امل د  

 :اً والغي ابطالً ما يلي عترب ي  
]...[ 

 
يكوححححححححححححححح   يهححححححا )ب(  وراق االقرتاث اليت 

املصححححوتوا ع  شححححخصححححيتهم، وذلك خاصححححة 
روضححع توقيعهم  و رذكر اسححم الدولة الع ححو 

 اليت ميثلونا؛
 

 95امل د  
القائمة اليت وقعها حاسححححححح ا األصحححححححوات واليت 
سححّجال  يها  تائج التصححويت توححكل ا  ححر 

تف  هبا يفحلسحححححححححاب األالرمسي   صحححححححححوات وُي 
 حمفو ات املنظمة. 

 ور يعالا  تححححححححائج  وت عححححححححد   وراق االقرتاث
 االقرتاث.

 

مدو ة قواعد السحححححححححححلوك اخلاصحححححححححححة  9امللحق 
 اب تخاب املدير العا  ملنظمة الصحة العاملية

شحححححححححححححححروط اخلطوات املختلفحححححة لعمليحححححة  -اب 
 اال تخاب

 4امل د  
صوات خارج قاعة حال جرى احتساب األيف 

رتاث االقاجللسحححات، يعيد  ارزا األصحححوات  وراق 
ي  الصندوق وينقال ل ي  القاعة اليت جي   ا 

 جيرأ  يل احتساب األصوات.

 
 99امل د  

 ي عترب ما يلي الغياً وابطاًل:

 […] 

)ب(  وراق االقححرتاث الححيت يححكوحححححححححححححححح   ححيححهححححححححا 
املصحححححححححححّوتوا ع  هويتهم، وال سحححححححححححيما إبضحححححححححححا ة 

 توقيعهم  و ذكر اسم الع و الذأ ميثلو ل؛

 
 95امل د  

القائمة اليت يوقعها  ارزا األصححححححححححححوات، توححححححححححححكل 
واليت د ّو ت عليها  تائج التصحححححححححويت، السحححححححححجل 
الرمسي للتصححويت،  ت حف  يف  رشححي  املنظمة. 

 وت تل   وراق االقرتاث  ور يعالا النتائج.
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و ور يعالا  تححححححححائج االقرتاث، ت تل   وراق 
 ادي .حب ور العدّ  االقرتاث

 
 94املادة 

 و ثل القوائم اليت سحححححححححححححححّجل عليها العّدادوا
 تححححائج التصحححححححححححححححويححححت، رعححححد  ا يوّقع عليهححححا 
العّدادوا، السححححححححححجل الرمسي لالقرتاث، وتودث 

 يف حمفو ات املنظمة.

 

 الرتشي  والتعي  -اثلثاً 
يقو  اجمللس التنفيذأ ومجعية الصححححححححححححححة  -9

العاملية إبجرا  عملية ترشي  املدير العا  
وتقو  مجعيحححة الصححححححححححححححححححة إبجرا  عمليحححة 
تعيينل و قاً للنظا  الداخلي لكّل منهما 
ولححلححقححرارات واملححقححررات اإلجححرائححيحححححححة ذات 
الصححححححححححححححلححة. وم  حيححث امل ححد  وم   جححل 
احلفاظ على هدو  سححححححححححححححري اإلجرا ات، 
ين  ي على املرشح  عد  ح ور هذه 
االجتماعات ح  ويا كا وا م  اع ا  

 و ود الدول األع ا .
وين  ي على الدول األع حححححححححححححا  االلتزا   -2

التزامحححححًا صحححححححححححححححححححارمحححححًا ابلنظحححححا  الحححححداخلي 
للمجلس التنفيححذأ ومجعيححة الصححححححححححححححححححة 
العححامليححة وغريهححا م  القرارات واملقررات 
اإلجرائيححححححححة املنط قححححححححة، واحرتا   زاهحححححححة 
اإلجرا ات وشححرعيتها ووقارها. وابلتايل 
ين  ي جتن  السححححححححححلوكيات واإلجرا ات 

ري تهححد  التححُثاليت قححد ي ححدو  نححا تسححححححححححححححح
على احلصححححححححححححححححائحل، وذلحك داخحل قحاعحة 

رى عمليةاملؤ رات حيث  شحححححححححححي  الرت  جت 
 والتعي  وخارجها على حد سوا .

وين  ي على الدول األع حححححححححححححححا  احرتا   -3
سحححححححرية اإلجرا ات وسحححححححرية األصحححححححوات. 
وين  ي على وجل اخلصححححححححححححوص االمتناث 
عحح   ححقححححححححل  و رححححححححث اإلجححرا ات الححيت 

دا  ختوححححهدها اجللسححححات امل لقة ابسححححت
 األجهزة اإللكرتو ية. 

 و ظراً للط يعة السححرية لعملية التصححويت -8
ي على ترشي  املدير العا  وتعيينل، ين  

على الحححدول األع حححححححححححححححححا  االمتنحححاث ع  
اإلعالا مقدماً ع  عزمها التصحححححححححححويت 

 لصاحل مرش  معّ .
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 للمؤ ر العا النظا  الداخلي منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،  -1
 ظا  العا  للمؤ راتالناالحتاد الربيدأ العاملي،  -2
  النظا  الداخلي العا  للمنظمة العاملية للملكية الفكريةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية،  -3
 القواعد اإلجرائية جلمعية الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية،  -4
 ألرصاد اجلويةالنظا  العا  للمنظمة العاملية لاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  -5
 النظا  الداخلي للمجلس التنفيذأو  النظا  الداخلي للجمعية العامةمنظمة السياحة العاملية لألمم املتحدة،  -6

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20GC-A_0.pdf
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesConstitutionAndGeneralRegulationsAr.pdf
https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html
https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html
https://apps.who.int/gb/gov/ar/information_rule_wha_ar.html
https://apps.who.int/gb/gov/ar/information_rule_wha_ar.html
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/meetings/SG-SEMDP-2/documents/3.0.2_WMO_Basic%20Documents%20No.1_15-2015_en.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416028
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416028
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416028
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416028

