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 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ أیلول/سبتمبر ۱۷، كولومبیا، مدیین
 من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

 
 
 

للمجلس التنفیذي ۱۰۳انعقاد الدورة  مكان وتاریخ  

 أوال. مقدِّمة

د الوثیقة  .۱ "توجیھات بشأن اختیار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفیذي  بعنوان CE/94/3(III)(d) rev.1تحدِّ
ة  التي أقرھا المجلس التنفیذي ما یلي: "والجمعیة العامَّ

الذي یعقد مباشرة بعد دورة الجمعیة  االجتماعالذي یلي  اجتماع المجلس التنفیذي  في مقر المنظمة . (أ) ینعقد۱٤"
ة التالیة (...)". ر في ھذا االجتماع أمكنة انعقاد اجتماعات المجلس حتى الجلسة العامَّ  العامَّة. وتتقرَّ

 المتصل بھذه الوثیقة ما یلي: (CE/DEC/11(XCIV))یلحظ المقرر  .۲

ین العام بمحاولة عقد اجتماع واحد على األقل للمجلس التنفیذي في مقّر "إنَّ المجلس التنفیذي، (...) یؤید اقتراح األم
ة"؛  المنظمة في السنوات التي ال تنعقد فیھا الجمعیة العامَّ

، مالقةللمجلس التنفیذي في مقاطعة  ۱۰۳انسجاًما مع النقطة األولى، أبلغت إسبانیا األمانة باستعدادھا لتنظیم الدورة  .۳
 إسبانیا.

البھاما قد أرسلتا كتابًا لھ في كانون جزر ذلك، یوّد األمین العام إعالم المجلس التنفیذي أنَّ جامایكا و باإلضافة إلى .٤
في  ۱۰٤أو  ۱۰۳المجلس التنفیذي  ستضافة إحدى دورتَيْ ، تعبِّران فیھ عن استعدادھما لالشتراك في ا۲۰۱٤األول/دیسمبر 

دورتَْي الرغبة التي عبّرت عنھا سابقًا بتنظیم إحدى  ۲۰۱٥، جامایكا؛ كما أكَّدت مصر أیًضا في نیسان/أبریل مونتیغو باي
 ).۲۰۱۳كانون األول/دیسمبر  ۲٤(تمَّ اإلبالغ بذلك أساًسا في كتاٍب رسمي بتاریخ  ۱۰٤أو  ۱۰۳المجلس 

یتعیَّن على المرّشحین استیفاءھا الستضافة على مجموعة من الشروط التي  CE/94/3(III)(d)كذلك، تنص الوثیقة  .٥
 اجتماعات المجلس التنفیذي:

ینبغي على الدول الراغبة في استضافة المجلس التنفیذي إعالم األمین العام بذلك قبل تسعین یوماً من انعقاد .(ب) ۱٤"
ر أمكنة انعقاد االجتماعات التالیة. وعلى ا ة أن تُحدِّد في طلبات المجلس التنفیذي الذي یُفترض بھ أن یقرِّ لدول المھتمَّ

 ترشیحھا العدد الترتیبي الجتماع المجلس التنفیذي الذي ترغب في استضافتھ.

یرسل األمین العام إلى الدول األعضاء، في الشھر التالي لتاریخ انتھاء استالم طلبات الترشیح، الئحة . (ج) ۱٤
تحدید ما إذا كانوا یمنحون رعایتھم لھذا الترشیح أو ذاك. ولكي یُعتبر  المرشَّحین الستضافة المجلس التنفیذي، طالباً منھم

% على األقل من األعضاء الفاعلین في المجلس التنفیذي. ۲٥الترشیح مؤھالً لالنتخاب، یجب أن یحصل على رعایة 
للعضو أن یمنح رعایتھ ألكثر یُشار إلى أنَّ منح الرعایة لترشیحٍ معیَّن ال یعني االلتزام بالتصویت لھ. وبالتالي، یجوز 

 من ترشیحٍ واحد.

 
 
  الرجاء إعادة استعمال الورق
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 مراعاةً للتوجیھات المعتمدة من قبل المجلس بشأن أمكنة انعقاد دوراتھ، یقترح األمین العام ما یلي: .٦

 ) في إسبانیا،۲۰۱٦للمجلس التنفیذي (النصف األول من  ۱۰۳عقد الدورة  )أ (

ي تلحظھا الوثیقة ذات الصلة والمقرر المذكور، وإبالغ جامایكا وجزر البھاما ومصر بالشروط المختلفة الت )ب (
 حین المعنیین إلى استیفاء الشروط المطلوبة.ودعوة المرشَّ 

 ثانیًا. اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفیذي

 المجلس التنفیذي مدعو إلى أن:  .۷

 تّبع التوجیھات التي اعتمدھا بشأن اختیار أمكنة انعقاد دوراتھ؛ی )أ (

 اقتراح األمین العام بـ: یوافق على )ب (

i.  في إسبانیا،۲۰۱٦للمجلس التنفیذي (النصف األول من  ۱۰۳عقد الدورة ( 

ii.  وإبالغ جامایكا وجزر البھاما ومصر، باعتبارھا دوالً مرشحة لالستضافة، بالشروط المختلفة التي
نیین إلى حین المع، ودعوة المرشَّ CE/DEC/11(XCIV)والمقرر  CE/94/3(III)(d)تلحظھا الوثیقة 

 استیفاء الشروط المطلوبة.
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