
  

  منظمة الطيران المدني الدولي
  ورقة عمل

A37-WP/8 
P/4 
29/6/10 
Revised 
1/10/10 

 

 

  الدورة السابعة والثالثون –الجمعية العمومية 

  الجلسة العامة

  ل في المجلسمثَّانتخاب الدول المتعاقدة التي ستُ  :من جدول األعمال ٨رقم  البند

الباب تعديل  –ل في المجلس مثَّالتي ستُالدول المتعاقدة انتخاب 
  (Doc 7600/6)نظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية التاسع من ال

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  الموجز التنفيذي

من النظـام الـداخلي   ) التصويت في انتخاب المجلس(الباب التاسع الجمعية العمومية أن تعدل بهذه الورقة  المجلس فييقترح 
ت االقتـراع  بطاقـا التصويت اليدوي باستخدام مع الفهم بأن  ،انتخابات المجلسفي الكتروني  تصويتللسماح باستخدام نظام 

  .كخيار احتياطيقائما بقى يس
مـن   ٦٦بموجب المـادة   ،٦٠و ٥٩أن توافق على التعديالت المدخلة على المادتين الجمعية العمومية يرجى من : اإلجـراء 

ـ  تصبح هذه التعديالتل، بهذه الورقة التذييلفي كما هي محددة ، (Doc 7600/6)النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  ذة ناف
  .فورا

األهداف 
  :اإلستراتيجية

 .٥و ٤و ٢باستراتيجيات الدعم رقم ورقة العمل هذه ترتبط 

منظمة العمل الدولية في أثناء الدورة الخاص بااللكتروني  التصويتمن المتوقع أن يكلف استخدام نظام   :اآلثار المالية
هذا المبلغ في الميزانية وقد  ظح، وقد لُنديدوالر ك ٩٠  ٠٠٠قدره  امبلغللجمعية العمومية السابعة والثالثين 
  .وافق عليه المجلس

 .Doc 7600/6, Standing Rules of Procedure of the Assembly  :المراجع
Doc 9902, Assembly Resolutions in force (as of 28 September 2007). 
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  المقدمة -١

، حسين إنتاجية منظمة الطيران المدني الدوليت – ٢-٣١من القرار ) أ ٤في البند  العمومية كلفت الجمعية ١-١
الجمعية العمومية حددت  ،)أ ٤رتبط بالبند وفي المرفق الم.  الجمعية العموميةعمل العمل وإجراءات ليب ساأترشيد المجلس 

عصرية وفعالة ات اعتماد إجراء  "بما في ذلك  ،مراعاتها لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في االيكاوينبغي قائمة بالمسائل التي 
 ."المجلس أعضاء النتخاب سيماللتصويت، ال

 المعلومات الرئيسية  -٢

ن الفريق العامل المعني باإلدارة الرشيدة صادر عنظر المجلس في تقرير ، ١٨٧في أثناء انعقاد الدورة  ١-٢
ينها مسألة انتخابات مسائل متعددة من بفيه الفريق  والذي عالج ة المقبلة،دورات الجمعية العموميخصوص ب) السياسة(

 .المجلس

، راجع الفريق العامل لبطاقاتوعد ا في التصويت بنداء األسماءنظرا للممارسة التي تستغرق وقتا طويال  ٢-٢
خبرات االستفادة من مع  استخدامها نتائج دراسة أجرتها األمانة العامة بشأن البدائل المحتملالمعني باإلدارة الرشيدة 
بر بشكل ناجح في منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية اختُالذي االلكتروني  لتصويتاوأن .  ىالمنظمات الدولية األخر

لذلك ف.  بقدر كبير المخصص اليداع البطاقاتيؤدي إلى تقليص الوقت قد يبدو أنه نظام يمكن الوثوق به و ،لألرصاد الجوية
إلى تحقيق وفورات من ناحية التكاليف ي روني الذي سيؤدااللكت تصويتالمجلس باختيار ال (WGOG) أوصى الفريق العامل

 .لوفوداو العامة ألمانةتستفيد منها اوالوقت 

االنجليزية والفرنسية  اتاللغحاليا على أبلغ المجلس أيضا بأن نظام منظمة العمل الدولية يقتصر استخدامه  ٣-٢
يؤدي إلى تكاليف مالية سروسية والعربية والصينية باللغات الهذا النظام حتى يتمكن من العمل تكييف إن و.  واالسبانية
مما ؤدي إلى زيادة المخاطر بسبب التعقيدات الفنية يوس ،دوالر كندي ١١٠ ٠٠٠ة في الميزانية بقيمة لحوظغير مإضافية 

  .اإلجراءاتهذه نجاح ض وقد يق

 االلكتروني التصويتنظام واسطة س بانتخابات المجل -٣

حاليا  الخاص بمنظمة العمل الدولية العامل (EVS)االلكتروني  لتصويتام ااستخدام نظإن المجلس قرر  ١-٣
التصويت اليدوي باستخدام مع الفهم بأن  ،في انتخابات المجلس *)النجليزية والفرنسية واألسبانيةا(باللغات الثالث 

نظام الداخلي الدائم للجمعية للاتي ؤوذلك رهنا بالتعديل الم ،وصناديق االقتراع سيبقى قائما كخيار احتياطي  البطاقات
  .(Doc 7600/6)العمومية 

 ٦٦  وفقا للمادة ،للجمعية العموميةة لياحال ينبداية الدورة السابعة والثالث فييمكن اعتماد مثل هذه التعديالت  ٢-٣
من ) أ ٤د المذكور المرتبط بالبنالمرفق كما هو ملحوظ في المالحظة الواردة في على أن تصبح التعديالت نافذة فورا، 

 .٢- ٣١القرار 

في نظامها  ٦٠و ٥٩أن تعتمد التعديالت المدخلة على المادتين الجمعية العمومية وفقا لما تقدم، يدعو المجلس  ٣-٣
 . المرفق التذييلالداخلي، كما هو مبين في 

— — — — — — — —   

                                                             
يكاو، على اسـتخدام لغـة واحـدة هـي     مليات التدريب على االنتخابات لممثلي الدول لدى المجلس وممثلي الدول في اإلاتُفق الحقا، في إحدى ع *

 .االنجليزية فيما يخص إجراء التصويت اإللكتروني في الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية
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  التذييل

للجمعية مسودة تعديالت مدخلة على النظام الداخلي الدائم 
   نظمة الطيران المدني الدوليلم العمومية

  ٥٩المادة 
  .يجرى االنتخاب في كل جزء من األجزاء الثالثة باالقتراع السري  )أ

.  وتوزع هذه قبل عملية االقتراعلكل اقتراع  لتصويت اترتيبات  بطاقات االقتراعيعد األمين العام يجب أن   )ب
 والدول المتعاقدة المرشحة فـي االقتـراع المعنـي    جميع أسماء  يبين في بطاقات االقتراع روفَّتُيجب أن و

وللدولـة المتعاقـدة أن   .  لعدد األقصى للدول المتعاقدة التي تنتخب في ذلك االقتـراع ابيان ب باإلضافة إلى
تصوت في تأييد أي عدد من المرشحين بشرط أال يزيد على عدد الشواغر التي يتعين ملؤهـا فـي ذلـك    

اسم الدولة المتعاقدة التي يدلى الصـوت   باختيار أما) ×(بوضع عالمة ت االيجابي ويبين التصوي.  االقتراع
  .بتأييدها

يـدويا   ات التصويتيمكن إتمام اجراء .سجل األمين العام أسماء الدول المتعاقدة التي تشترك في كل اقتراع  )ج
عنـد   باعتباره خيارا احتياطيـا بواسطة الوسائل االلكترونية مع الفهم بأن التصويت اليدوي مازال قائما  أو

  .استخدام التصويت االلكتروني

إذا زاد عدد األصوات االيجابية فيها على العدد المقرر انتخابه في ذلـك   القتراع باطبطاقة ا أي تقديم عتبري  )د
  .الخاص االقتراع

  .يعلن رئيس الجمعية العمومية نتائج كل اقتراع  )ه

  ٦٠المادة 

لكي تنتخب عضوا في المجلس أن تحصل على األصوات االيجابية ألغلبية مجموع عدد من الدول ينبغي للدولة المتعاقدة 
وإذا زاد عدد الدول المتعاقدة التي تحصل على .  االقتراع بمثابة تصويت بطاقة إيداع تقديمويعتبر .  المتعاقدة المصوتة

أما إذا قّل عدد الدول .  على أكبر عدد من األصوات ختار الدول التي تحصلاألغلبية في أي اقتراع على عدد الشواغر، تُ
عتبر الدول التي تحصل على أغلبية األصوات منتخبة ويجري المتعاقدة التي تحصل على األغلبية عن عدد الشواغر، فتُ

االقتراعات  وال يجوز أن تتقدم بالترشيح في هذه.  لملء الشواغر المتبقية ،عند االقتضاء ،اقتراع آخر أو اقتراعات إضافية
وبعد كل اقتراع ال تحصل فيه دولة .  سوى الدول المتعاقدة التي لم تحصل على األغلبية الالزمة في االقتراع السابق

متعاقدة على األغلبية الالزمة، تقتصر قائمة الدول المتعاقدة في االقتراع التالي على عدد ال يزيد على ضعف عدد الشواغر 
غير أنه في .  ل المتعاقدة هي الدول التي حصلت على أكبر عدد من األصوات في االقتراع السابقالمتبقية، وتكون تلك الدو

درج في القائمة أسماء جميع حال تعادل األصوات بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على المكان األخير في القائمة المحدودة فتُ
  .تلك الدول المتعاقدة

  — انتهى —


