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  إجراء من قبل المجلس التنفيذي

مشروع مقرر
1

 

 إن المجلس التنفيذي،

 من نظامه الداخلي، 5 المادة إذ يراعي

 ،2019زامبيا رئيسا للمجلس لسنة ( بشأن تعيين (CVII)8)مقرره  وإذ يستذكر

 ؛2019نائبا أوال للرئيس لسنة  ... انتخاب يقرر .1

 

 ؛2019انتخاب ...  نائبا ثانيا للرئيس لسنة  ويقرر .2

 
من األعضاء الفاعلين المنتخبين للرئاسة ولنيابة الرئاسة تعيين األشخاص الذين سيقومون بهذه  ويطلب .3

 ( من نظامه الداخلي؛4)5الواجبات وفقا للمادة 

 
، معالي وزير السياحة في األرجنتين السيد غوستابو سانتوس، المنتهية واليتهللرئيس  تحية خاصةويؤدي  .4

وللنائب األول للرئيس، السيد تشارلز رومل باندا، معالي وزير السياحة والفنون في زامبيا، وللنائب الثاني 

ه على جودة العمل الذي قاموا ب ،الدولة للسياحة والثقافة في الهند، معالي وزير ك. ج. ألفونسللرئيس، السيد 

 لمصلحة المنظمة خالل أدائهم لمهامهم.
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 .يقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر في هذا البند من جدول األعمال  

 ملخص تنفيذي

 سنة واحدة.لفترة خاب  نائب أول ونائب ثان لرئيسه المجلس التنفيذي مدعو النت

 .2019األرجنتين عبرت عن اهتمامها بأن تشغل منصب النائب األول للرئيس في 

CE/109/6 rev.1 
Madrid, 25 October  2018 
Original: English 
 

 من جدول األعمال )ب( 6البند 

إنتخاب نائبي رئيس المجلس 

 2019التنفيذي لسنة 



CE/109/6 rev.1 
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  مقدمة -أوال

من النظام الداخلي للمجلس )أنظر أدناه(، المجلس مدعو النتخاب رئيس له ونائبين للرئيس  5 للمادةوفقا  .1

 لفترة سنة.

 

 هيئة مكتب المجلس
 

 5المادة 
 

للرئيس ونائبا ثانيا للرئيس لوالية تدوم ينتخب المجلس باالقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا أوال  (1
 سنة واحدة.

 
يتطلب االنتخاب األغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين والمصوتين. وإذا لم يحصل أي مرشح على  (2

األغلبية في االقتراع األول، يُجرى اقتراع ثان، أو أكثر إذا دعت الضرورة، حتى يتم الفصل بين المرشحين اللذين 
 أكبر عدد من األصوات في االقتراع األول.حصال على 

 
 للرئيس ولنائبي الرئيس الحق في أن يعاد انتخابهم لوالية ثانية. (3

 
يعيِن األعضاء الفاعلون المنتَخبون لرئاسة المجلس ولنيابة رئاسته األشخاص المكلفين بأداء واجبات الرئيس  (4

 ونائبي الرئيس.

 

 

يجري هذا اإلنتخاب باإلقتراع السري، فإن المجلس درج في تنص على أن  5وعلى الرغم من أن المادة  .2

معظم األحيان على اعتماد نهج توافق االراء النتخاب رئيسه ونائبي الرئيس، وذلك وفقا لقرار الجمعية 

 .II)16)العامة 

 

 16التي عقدت في تشنغدو، الصين، في  107قرر المجلس التنفيذي في دورته ، (CVII)8بموجب المقرر  .3

 ".2019، "انتخاب زامبيا رئيسا للمجلس لسنة 2017أيلول/سبتمبر 

 الترشيحات -ثانيا

 

عن  ، تلقت أمانة المنظمة خطابا رسميا من حكومة األرجنتين تعبير فيه2018تشرين األول/أكتوبر  23في  .4

 .2019ائب األول للرئيس في بشغل منصب الناهتمامها 

 

يتم تلقي اي ترشيح آخر لمنصب النائب األول أو النائب الثاني لرئيس لغاية تاريخ إصدار هذه الوثيقة، لم  .5

 .2019المجلس التنفيذي لسنة 

 

* * * 


