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   انتخاب اللجنة ادلامئة 
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 تعلاميت بشأأن انتخاب اللجنة ادلامئة  •

  ادلاخيل للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرمقتطفات من النظام الأسايس والنظام  •

 اس امترة التوكيل  •

 قامئة املرحشني وفقا  للمناطق  •

 اس امترة الرتش يح/السرية اذلاتية للك من املرحشني •
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 تعلاميت بشأأن انتخاب اللجنة ادلامئة  

 يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 2019ديسمرب   11الأربعاء  

 مساء   06:00تبدأأ اجللسة العامة ومناداة الأسامء يف الساعة 

 

اجلهاز املفوض من قبل املؤمتر ادلويل بني دورتني من دورات املؤمتر، ملامرسة الاختصاصات احملددة "اللجنة ادلامئة يه  
 من النظام الأسايس للحركة. "18يف املادة 

 

 التشكيل

 تتأألف اللجنة ادلامئة من تسعة أأعضاء عىل النحو التايل:

 بصفهتم الشخصيةأأ( مخسة ممثلني عن مجعيات وطنية خمتلفة، ينتخهبم املؤمتر ادلويل، 

 ب( ممثلنَين عن اللجنة ادلولية

 ج( ممثلنَين عن الاحتاد ادلويل.

 

 معلية الانتخاب 

لهيم يف الفقرة  من النظام  17)أأ( من املادة  1يَنتخب املؤمتر ادلويل، ابلصفة الشخصية، أأعضاء اللجنة ادلامئة املشار ا 

وحنث املندوبني، ابل ضافة ا ىل ذكل،   الصفات الشخصية ومبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل.الأسايس للحركة، مع مراعاة 

 . اجلنسنيالتوازن العادل بني  عىل مراعاة 

لكرتوين وس يجرى الانتخاب ابس تخدام أ لية تصويت يَنتخب أأعضاء املؤمتر، ابلقرتاع الرسي، أأعضاء اللجنة ادلامئة.  ا 

ا من الساعة    11يوم الأربعاء   .    06:00ديسمرب يف أأثناء اجللسة العامة الأخرية ابليوم، بدء  سيبدأأ التصويت مبارشة و مساء 

ذا اكنت الأغلبية املُطلقة املطلوبة ل جراء الانتخاب يف الاقرتاع الأول حارضة.حدت س  يتالأسامء ال مناداةبعد    د ما ا 

ذا حصل أأقل من مخسة مرحشني  ذا حصل مخسة مرحشني عىل أأغلبية مطلقة يف الاقرتاع الأول، فس ُيعلن انتخاهبم. وا  ا 

انتخاب املرحش )أأو املرحشني( اذلي حصل )أأو اذلين عىل الأغلبية املطلقة يف الاقرتاع الأول، ُُيرى اقرتاع اثٍن يُعلن فيه  

 حصلوا( عىل أأكرب عدد من الأصوات.
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وس يكون مجليع الوفود ا ىل املؤمتر ادلويل )امجلعيات الوطنية املعرتف هبا، وادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف، واللجنة 

 الل الأمحر( حق التصويت عىل النحو احملدد أأدانه. ادلولية للصليب الأمحر، والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر واله 

 

 معلية التصويت 

 

 قامئة املرحشني    – أألف  

جتدون القامئة الهنائية للمرحشني لعضوية اللجنة ادلامئة مع نسخ من اس امترات ترش يحهم )السري اذلاتية(، مرفقة هبذه التعلاميت 

 ساعة من الاقرتاع.   24اليت س توضع يف خزاانت الوفود قبل 

 

 املناداة ابلأسامء    – ابء  

مبناداة الأسامء. ومن الرضوري أأن تكون مجيع الوفود  مساء   06:00الساعة  عند( ديسمرب  11الأربعاء تبدأأ اجللسة العامة )

ذ أأن ذكل حيدد الأغلبية املطلقة املطلوبة لالنتخاب.   موجودة أأثناء املناداة ابلأسامء، ا 

 . لكرتوينفاتيح ل جراء التصويت ال  ستُس تخدم لوحات املو وس تجري معلية املناداة ابلأسامء ابس تخدام الوسائل ال لكرتونية.  

وُيب أأن حيصل لك رئيس من رؤساء الوفود )أأو الشخص اذلي حيل حمهل ابلواكةل( مبجرد التسجيل عىل بطاقة التصويت 

وسُُيّود املندوبون بتعلاميت تفصيلية   ديسمرب(.  4ال لكرتوين اخلاصة به من مكتب التسجيل )متاحة من صباح يوم الأربعاء  

 .املؤمتر ادلويلعن كيفية اس تخدام نظام التصويت ال لكرتوين يف 

ويلزم احلصول عىل بطاقات التصويت ال لكرتوين ل جراء التصويت ابس تخدام لوحات املفاتيح اليت تُوفَّر يف قاعة اجللسات 

ع ولن تكون متاحة يف قاعة اجللسات العامة، ولهذا مفن ونذكر املندوبني بأأن بطاقات التصويت ال لكرت . العامة وين لن توزَّ

 ديسمرب. 11يوم  التصويتالرضوري أأن حيصلوا عىل بطاقاهتم يف وقت مبكر قبل بدء 

ذا مل يمتكن رئيس الوفد من احلصول عىل و  ا للتصويت، فبا ماكنه تلكيف  لالنتخاب، بياانت ادلخولا  أأو لن يكون حارض 

ا عىل   توكيل املرفقة هبذا ادلليل.ال اس امترة    ملءخشص أ خر يف الوفد للقيام بذكل عرب   وس تكون اس امترات التوكيل متاحة أأيض 

 ودلى مكتب التسجيل والاس تعالمات. ال لكرتوين للمؤمتروقع امل

   

 املناداة لالقرتاع      –   جي 

 يبدأأ الاقرتاع الأول مبارشة بعد املناداة ابلأسامء.
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 التصويت ال لكرتوين   –   دال 

اخلاصة  بياانت ادلخول لالنتخاب وخيتار لك رئيس وفد أأعضاء اللجنة ادلامئة. التصويت ال لكرتوين لنتخاب س تخدم يُ س 

ديسمرب يف مكتب التسجيل يف   9  الثنني  اعتبارا  من صباح يوم)ظرف مغلق حيتوي عىل امس مس تخدم ولكمة مرور(    به

ن مل يمتكن رئيس الوفد من الا ا   ،الالزمة لالنتخاب  لنتقال للحصول عىل بياانت ادلخو مركز املؤمترات. وا  أأو لن يكون حارض 

وس تكون اس امترات التوكيل    .املرفقة أأدانهفبا ماكنه أأن يعني خشصا أ خر من وفده من خالل ملء اس امترة التوكيل  للتصويت،  

ا عىل  وُيب أأن تُقدم اس امترة التوكيل ا ىل  ودلى مكتب التسجيل والاس تعالمات. ال لكرتوين للمؤمتروقع املمتاحة أأيض 

جراءات التصويت يف اليوم الأول للمؤمتر ادلويل.مكتب املؤمتر أأو اخللية الانتخابية يف وقت مبكر ق    بل بدء ا 

الشخصية اخلاصة ابملندوبني حبوزهتم ليك يتس ىن هلم التصويت يف الانتخاابت، وتتأألف  بياانت ادلخولل بد أأن تكون و

ني هبم؛ و)1من: ) البياانتهذه  صويت ( بطاقة الت2( مظروف مغلق حيتوي عىل امس املس تخدم ولكمة املرور اخلاصَّ

ونذكّر املندوبني بأأن املظاريف املغلقة وبطاقات  أأعاله. ابءلوحات املفاتيح املذكورة يف الفقرة  ال لكرتوين اليت تس تخدم مع

ع ولن تكون متاحة يف قاعة اجللسات  ولهذا مفن الرضوري أأن حيصلوا عىل مظاريفهم املغلقة  العامة، التصويت لن توزَّ

جراءات التصويت يوم    .ديسمرب  11وبطاقات التصويت ال لكرتوين يف وقت مبكر قبل بدء ا 

ىل منصة التصويت ال لكرتوين من أأي هجاز مكبيوتر أأو هاتف ذيك أأو مكبيوتر لويح ابس تخدام الرابط   وميكن ادلخول ا 

ىل ا  ماكن ملندوبني قبل الانتخاابت.اذلي سرُيسل ا  اس تخدام أأي من أأهجزة المكبيوتر اللويح املُتاحة  املندوبني كذكل  واب 

 . املوجودة يف قاعة اجللسات العامةمقصورات الاقرتاع يف 

ني هبم، فبا ماكهنم اختيار حىت  ىل املنصة ابس تخدام امس املس تخدم ولكمة املرور اخلاصَّ مخسة  ومبجرد دخول املندوبني ا 

ماكهنم تعديل أأو تغيري اختياراهتم، قبل ا رسال اختيارمه الهنايئ.مرحشني وس ُتعرض نتاجئ الانتخاابت عىل شاشة داخل   ، واب 

 . قاعة اجللسات العامة بعد الانهتاء من الانتخاابت

 رشح لنظام التصويت.ويف ما ييل 

 

 بصفحة التصويت ال لكرتوين: التصال

لويح، أأو هاتف  أأي هجاز متصل )حاسوب نقَّال، أأو هجاز التصويت ال لكرتوين عربيرىج ادلخول ا ىل منصة  -1

الانتخاب اذلي ، ابس تخدام رابط  قاعة اجللسات العامةيف    أأو اجلهاز اللويح املتاح يف مقصورات الاقرتاع  ذيك(، 

 .للمؤمتر ادلويل قاعة اجللسات العامةيف س ُيعطى للوفود 
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 املفضةل. يرىج اختيار لغتك -2

 

 

دخال امس املس تخدم ورمق التعريف الرسي   -3 لبدء التصويت، يرىج ا 

 املقدم لمك يف ظرف مؤمن.

 ."التحقق" ومبجرد الانهتاء من ذكل، يرىج النقر أأو الضغط عىل

 

 

   الشكل ابستخدام اهلاتف

 الشكل ابستخدام احلاسوب 
 

 

 : خطوات بثالث التصويت

 .ع اإللكرتونية مبجرد تسجيل دخولك رؤية بطاقة االقرتا  مبقدوركسيكون  التصويت  - 1
يرجى النقر أو الضغط على "املربع" املوجود جبانب اسم املرشح الذي تود اختياره )واحد أو  

 أكثر(:

 

 .مرشحني 5  إىل  يصل  ما  اختيار  وفقاً للنظام الداخلي، ميكنك
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ملخص   - 2
 التصويت 

على "التايل": سيظهر حينئذ ملخٌص يرجى النقر أو الضغط  
الختياراتك، حيث ميكنك التأكد منها، أو الرجوع إىل تعديل 

 تصويتك ابلنقر أو الضغط على "السابق".
 

 اقرتاعك، يرجى النقر أو الضغط  صحة  من  ليتسىن التحقق
 ":التصويت  إرسال"  على

 

انتهت   - 3
 العملية 

سب االقرتاع مبجرد "إرسال التصويت"، وتصل بذلك إىل صفحة "انتهاء عملية التصويت". ولن يكون  وُيح
مبقدورك عندئذ رؤية بطاقة االقرتاع جمدداً أو تعديلها. وإمنا ميكنك إهناء االتصال حيث يرجى منك النقر 

 ":خروج"أو الضغط على  

 
 

 التسجيل /استمارات التوكيل   -هاء 

، جيب أن يقدم عضو الوفد املعني لإلانبة عنه استمارة التوكيل معبأة  ا مل يكن رئيس الوفد يقرتع بنفسهإذ
 وموقعة من رئيس الوفد الذي يفوضه بذلك.  

 وترفق استمارة التوكيل هبذه التعليمات.   

 نتائج االقرتاع األول  -واو

بعد االقرتاع األول، يعلن انتخاب املرشحني الذين حصلوا على األغلبية املطلقة لألصوات كما حتددها  
 املناداة ابألمساء.  

على األغلبية املطلقة، يعلن انتخاب املرشحني اخلمسة الذين حصلوا   أكثر من مخسة مرشحنيإذا حصل  
 على أكرب عدد من األصوات. 

على األغلبية املطلقة يف االقرتاع األول، جيري اقرتاع اثن للمرشحني    أقل من مخسة مرشحنيوإذا حصل  
 املتبقني.  
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 االقرتاع الثاين    -  زاي

على املرشح الذي يرغب يف االحتفاظ برتشيحه لالقرتاع الثاين أن خيطر رئيس املؤمتر بذلك خطياً.  
، خالل املهلة احملددة بعد  Didier Pfirterوجيب أن يسلم اإلخطار إىل األمني العام للمؤمتر، السفري 

 إعالن نتائج االقرتاع األول. 

 ع الثاين. وجيري االقرتاع الثاينوسوف يحعَلن القائمة النهائية للمرشحني لالقرتاع الثاين قبل البدء ابالقرتا 
 يف أقرب وقت ممكن بعد اإلعالن عن نتائج االقرتاع األول. 

عَلن القائمة النهائية للمرشحني لالقرتاع الثاين قبل البدء ابالقرتاع الثاين. وجيري االقرتاع الثاين تح وسوف 
 يف أقرب وقت ممكن بعد اإلعالن عن نتائج االقرتاع األول. 

وتكون العملية مماثلة متامًا لعملية االقرتاع األول. وسيبدأ التصويت اإللكرتوين بعد اإلجراء املذكور  
 أعاله.

 ال يقرتع رؤساء الوفود أو املندوبون املعينون لإلانبة عنهم إال للمواقع اليت ما زالت شاغرة.  

 ويعلن عن انتخاب املرشحني الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات.  
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  مقتطفات من النظام الأسايس والنظام ادلاخيل للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 

 النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر

 10املادة 
 االختصاصات )املؤمتر الدويل(

 
 يسهم املؤمتر الدويل يف أتمني وحدة احلركة وحتقيق مهمتها مع االحرتام الكامل للمبادئ األساسية.  -1

 )...( 
)أ( من  1ينتخب املؤمتر الدويل، ابلصفة الشخصية، أعضاء اللجنة الدائمة املشار إليهم يف الفقرة  -4

 من هذا النظام األساسي مع مراعاة الصفات الشخصية ومبدأ التوزيع اجلغرايف العادل. 17املادة 

  )...( 

 17املادة 
 التشكيل )اللجنة الدائمة( 

 تتألف اللجنة الدائمة من تسعة أعضاء هم:   -1
، بصفتهم  10من املادة    4مخسة من أعضاء مجعيات وطنية خمتلفة، ينتخبهم املؤمتر الدويل، طبقاً للفقرة    (أ

الشخصية، وتستمر عضوية كل منهم إىل أن ختتتم أعمال دورة املؤمتر التالية أو إىل أن تتشكل اللجنة 
 أي التارخيني أبعد؛ الدائمة التالية رمسياً،

 عضوان ميثالن اللجنة الدولية، يكون أحدمها رئيسها؛  (ب 
 ج( عضوان ميثالن االحتاد، يكون أحدمها رئيسه.  

  )...( 
 للصليب األمحر واهلالل األمحرالنظام الداخلي للحركة الدولية 



8 

 

 21املادة 
 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة

تسلم إىل رئيس املكتب الرتشيحات لعضوية اللجنة الدائمة يف مظاريف مغلقة تتضمن السرية الذاتية    -1
لكل مرشح، قبل افتتاح اجللسة اليت سيجري فيها االنتخاب بثمان وأربعني ساعة. ويتوىل املكتب تعميم  

وينبغي أن تؤخذ يف  السرية الذاتية لكل مرشح قبل بدء هذه اجللسة أبربع وعشرين ساعة على األقل. 
 االعتبار لدى تسمية املرشحني الصفات الشخصية ومبدأ التوزيع اجلغرايف العادل.  

 تبدأ عملية االنتخاب لعضوية اللجنة الدائمة فور افتتاح اجللسة اليت سيجري فيها التصويت.   -2
من املادة   4 يف الفقرة ينتخب أعضاء املؤمتر، ابالقرتاع السري، أعضاء اللجنة الدائمة املشار إليهم -3

، ينادى على أمساء  4  من النظام األساسي. وألغراض حتديد األغلبية املطلقة املطلوبة مبقتضى الفقرة  10
 األعضاء قبل بدء عملية التصويت. 

يف االقرتاع األول، يعلن انتخاب املرشحني الذين حصلوا على األغلبية املطلقة. فإذا حصل على  -4
األغلبية املطلقة أكثر من مخسة مرشحني، يعلن انتخاب املرشحني اخلمسة الذين حصلوا على أكرب 

ل، جيري  عدد من األصوات. وإذا حصل أقل من مخسة مرشحني على األغلبية املطلقة يف االقرتاع األو 
اقرتاع اثن يعلن فيه انتخاب املرشح )أو املرشحني( الذي حصل )أو الذين حصلوا( على أكرب عدد من 

 األصوات. 
يف حالة التعادل يف األصوات، جتري اقرتاعات متتالية إىل أن ُيصل املرشح املتبقي )أو املرشحون   -5

 االعتبار جمموع عدد األصوات املؤيدة لكل املتبقون( على أغلبية نسبية. وبعد أربعة اقرتاعات، يؤخذ يف
 مرشح يف االقرتاعات األربعة. فإذا استمر التعادل، يتخذ قرار ابلقرعة. 

إذا كان مرشحان أو أكثر من مجعية وطنية واحدة يف موقع يسمح إبعالن انتخاهبما )أو انتخاهبم(،    -6
 املنتخب. يعترب املرشح الذي حصل على أكرب عدد من األصوات هو املرشح
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 قائمة املرشحني حسب املناطق 
 

  

 AFRICA AFRIQUE ÁFRICA أفريقيا 

 

Abbas Gedi GULLET Mr/M/Sr  غوليتعباس غيدي  
KENYA RED CROSS 

SOCIETY 
CROIX-ROUGE DU KENYA SOCIEDAD NACIONAL DE 

LA CRUZ ROJA DE KENIA  
الكينيجمعية الصليب األحمر   

 

George Francis NANGALE Mr/M/Sr   ا  اليال يد ج     را  ي  
TANZANIA RED 

CROSS NATIONAL 
SOCIETY 

CROIX-ROUGE 
NATIONALE DE TANZANIE 

CRUZ ROJA NACIONAL DE 
TANZANIA 

التنزا يجمعية الصليب األحمر   

 AMERICAS AMÉRIQUES AMÉRICAS  ا  ري تا 

 

Ashanta Dee OSBORNE MOSES Ms/Mme/Sra أ   و    و ي ال يد    ا  ا  
GUYANA RED 

CROSS SOCIETY 
SOCIETE DE LA CROIX-

ROUGE DU GUYANA 
SOCIEDAD DE LA CRUZ 

ROJA DE GUYANA 
ال يا يجمعية الصليب األحمر   

 

George WEBER Mr/M/Sr     ي ير ال يد ج  
THE CANADIAN RED 

CROSS SOCIETY 
SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE LA CROIX-ROUGE 

LA SOCIEDAD DE LA 
CRUZ ROJA CANADIENSE 

الكنديجمعية الصليب األحمر   

 ASIA-PACIFIC ASIE-PACIFIQUE ASIA PACIFICA آ يا  المحيط الهادئ 

 

Hilal AL-SAYER Mr/M/Sr                                                                               ال ا ر ال يد  
KUWAIT RED 

CRESCENT SOCIETY 
CROISSANT-ROUGE DU 

KOWEÏT 
SOCIEDAD DE LA MEDIA 
LUNA ROJA DE KUWAIT  الكويتيجمعية ال    األحمر  

 

Hassan ESFANDIAR  Mr/M/Sr ا یا فند ح ن ال يد   
IRANIAN RED 

CRESCENT SOCIETY 
SOCIÉTÉ DU CROISSANT-

ROUGE IRANIEN 
SOCIEDAD DE LA MEDIA 

LUNA ROJA DE IRÁN جمعية ال    األحمر اإل را ي 

 

Obid Yahya Hadi MARDAM Mr/M/Sr  حي   ادي  رد ال يد عبيد  
YEMEN RED 

CRESCENT SOCIETY 
CROISSANT-ROUGE DU 

YÉMEN 
MEDIA LUNA ROJA DE 

YEMEN   جمعية ال    األحمر اليم 

 

Fine TU’ITUPOU-ARNOLD  Ms/Mme/Sra  أ  ولد -توإ تو وال يد   اين  
COOK ISLANDS RED 

CROSS SOCIETY 
SOCIÉTÉ DE LA CROIX-
ROUGE DES ÎLES COOK 

CRUZ ROJA DE LAS ISLAS 
COOK ل ز  الكو   األحمرجمعية الصليب  

 EUROPE EUROPE EUROPA أ    ا 

 

Mercedes BABÉ Y ROMERO  Ms/Mme/Sra                                ا ي  ي    ير ال يد   ر يدس    
SPANISH RED 

CROSS 
 

CROIX-ROUGE 
ESPAGNOLE 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  اإل  ا يالصليب األحمر  

 

Azamat BAIALINOV Mr/M/Sr/ ال يد  ا الينوف عظمت 
RED CRESCENT 

SOCIETY OF 
KYRGYZSTAN 

CROISSANT-ROUGE DU 
KIRGHIZISTAN 

SOCIEDAD DE LA MEDIA 
LUNA ROJA DE 
KIRGUISTÁN 

  يرغيز تا جمعية ال    األحمر    


