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للمجلس التنفيذي 108مكان وتاريخ انعقاد الدورة   

 . مة أوًلا  مقدِّ

توجيهات بشأن اختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفيذي والجمعية "  CE/94/3(III)(d) rev.1تنّص الوثيقة  .1
 المجلس التنفيذي على ما يلي:، التي أقرها "العامة

اجتماع المجلس التنفيذي الذي يلي االجتماع الذي يعقد مباشرة بعد دورة الجمعية العامَّة.  في مقر المنظمة . )أ( ينعقد14"
ر في هذا االجتماع أمكنة انعقاد اجتماعات المجلس حتى الجلسة العامَّة التالية )...("  وتتقرَّ

 
 :المتصل بالوثيقة المذكورة أعاله على ما يلي (CE/DEC/11(XCIV))ينّص المقرر  .2

"إنَّ المجلس التنفيذي، )...( يؤيد اقتراح األمين العام بمحاولة عقد اجتماع واحد على األقل للمجلس التنفيذي في 
ة"؛  مقّر المنظمة في السنوات التي ال تنعقد فيها الجمعية العامَّ

 ا.ينللمجلس التنفيذي في إسبا 108ورة أبلغت إسبانيا األمانة باستعدادها تنظيم الد انسجاًما مع النقطة األولى، .3

د الوثيقة  .4  أيًضا الشروط المفروضة على المرّشحين الستضافة اجتماعات المجلس التنفيذي: CE/94/3(III)(d)تحدِّ

العام بذلك قبل تسعين يومًا من انعقاد . )ب( ينبغي على الدول الراغبة في استضافة المجلس التنفيذي إعالم األمين 14"
ر أمكنة انعقاد االجتماعات التالية. وعلى الدول المهتمَّة أن تُحدِّد في طلبات  المجلس التنفيذي الذي يُفترض به أن يقرِّ

 ترشيحها العدد الترتيبي الجتماع المجلس التنفيذي الذي ترغب في استضافته.
 

ول األعضاء، في الشهر التالي لتاريخ انتهاء استالم طلبات الترشيح، الئحة . )ج( يرسل األمين العام إلى الد14
المرشَّحين الستضافة المجلس التنفيذي، طالبًا منهم تحديد ما إذا كانوا يمنحون رعايتهم لهذا الترشيح أو ذاك. ولكي يُعتبر 

ء الفاعلين في المجلس التنفيذي. % على األقل من األعضا25الترشيح مؤهاًل لالنتخاب، يجب أن يحصل على رعاية 
يُشار إلى أنَّ منح الرعاية لترشيحٍ معيَّن ال يعني االلتزام بالتصويت له. وبالتالي، يجوز للعضو أن يمنح رعايته ألكثر 

 من ترشيحٍ واحد".
 

األمين ، يقترح لتوجيهات التي اعتمدها المجلس بشأن اختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفيذيا إذ يراعي .5
 العام ما يلي:

 ( في إسبانيا،2018للمجلس التنفيذي )الفصل األول من  108عقد الدورة  (أ )

انعقاد الدورة  موعد منكحدٍّ أقصى يوًما  90ها إلى األمانة، قبل اتدعوة الدول األعضاء إلى إرسال ترشيح (ب )
 للمجلس التنفيذي. 108
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ا.   لتنفيذياإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس ا ثانيا

 المجلس التنفيذي مدعو إلى أن: .6

 يتبع التوجيهات التي اعتمدها بشأن اختيار أمكنة انعقاد دوراته؛ (أ )

 يوافق على اقتراح األمين العام بـ:و (ب )

(i)  ( في إسبانيا،2018للمجلس التنفيذي )الفصل األول من  108عقد الدورة 

(ii)  يوًما كحّد أقصى من موعد انعقاد  90ودعوة الدول األعضاء إلى إرسال ترشيحاتها إلى األمانة قبل
 للمجلس التنفيذي. 108الدورة 
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