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إنتخاب رئيس المجلس التنفيذي ونائبيه لسنة 5102

أوالً .مقدِّ مة
في دورته السابعة والتسعين التي ُع ِقدَت في ليفينغستون ،زامبيا ،في  92آب/أغسطس  ،9102قرَّ ر المجلس
.1
ً
ً
ً
التنفيذي انتخاب جامايكا رئيسا له لسنة  9102وموزامبيق نائبا أول للرئيس )).(CE/DEC/3(XCVII
وفقا للمادة  2من نظامه الداخلي (أنظر أدناه) ،إنَّ المجلس التنفيذي مدعو لنتخاب النائب الثاني لرئيسه لسنة
.4
.9102

هيئة مكتب المجلس
المادة 5
 .1ينتخب المجلس باالقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا أوال للرئيس ونائبا ثانيا للرئيس لوالية تدوم سنة
واحدة.
 .4يتطلب االنتخاب األغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين والمصوتين .وإذا لم يحصل أي مرشح على
األغلبية في االقتراع األول ،يُجرى اقتراع ثان ،أو أكثر إذا دعت الضرورة ،حتى يتم الفصل بين المرشحين اللذين
حصال على أكبر عدد من األصوات في االقتراع األول.
 .3للرئيس ولنائبي الرئيس الحق في أن يعاد انتخابهم لوالية ثانية.
 .4يعيِن األعضاء الفاعلون المنتَخبون لرئاسة المجلس ولنيابة رئاسته األشخاص المكلفين بأداء واجبات الرئيس
ونائبي الرئيس.
وعلى الرغم من أن المادة  2تنص على أن النتخاب يجري بالقتراع السري ،درج المجلس في معظم األيحيان
.3
على تبني نهج توافق اآلراء في انتخاب مكتب هيئته.
.4
.9102

يحتى تاريخ صدور هذه الوثيقة ،لم يتم استالم أي ترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لسنة

الرجاء إعادة استعمال الورق
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CE/99/10
ثانياً .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي
.5

يُدعى المجلس التنفيذي إلى انتخاب النائب الثاني لرئيسه لسنة .9102
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