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 2البند 
 إنتخاب رئیس الجمعیة

 ونواب الرئیس 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 العامة،إن الجمعیة 

 والعشرین؛ الرابعةلدورتھا  ةب.... رئیس ة، متمثلإسبانیاانتخاب  تعلن -1
 

 انتخاب من یلي كنواب لرئیس دورتھا الثالثة والعشرین: وتعلن -2
 

 أفریقیا: 
 غامبیا  -
 

 القارة األمریكیة: 
 باراغواي  -
 أوروغواي  -

 
 آسیا والمحیط الھادئ

 كمبودیا -
 

 أوروبا 
 ھنغاریا  -
 أوزبكستان -
 

 األوسط الشرق 
 العراق  -
 

 جنوب آسیا
 الھند -

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع  على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 
الرئیس بتوصیات من  بدایة دورتھا. یرشح نواب  للرئیس في  لھا ونواب  انتخاب رئیس  إلى  العامة مدعوة  الجمعیة 

 اللجان اإلقلیمیة. ویشار في ھذه الوثیقة إلى الخطوط التوجیھیة لإلنتخابات وإلى مھام الرئیس ونوابھ. 
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 مقدمة  -أوال

للمادتین   -1 لمنظمة    13و  12وفقا  النظام األساسي  انتخاب السیاحة  من  إلى  العامة مدعوة  الجمعیة  العالمیة، 
 في بدایة دورتھا. للرئیسونواب  لھا رئیس

 
یُعتبر الرئیس ونواب الرئیس أعضاء مكتب الجمعیة العامة طوال الدورة ویتم انتخابھم من بین األعضاء  -2

 . الفاعلین
 

 یحدد النظام الداخلي للجمعیة العامة المبادئ التوجیھیة النتخاب الرئیس ونواب الرئیس ومھامھم:  -3
 

 أعضاء مكتب الجمعیة:  - 16"المادة 
 
 الدورة السابقة أو رئیس الوفد الذي ینتمي إلیھ.  ) یفتتح دورة الجمعیة رئیس1
 
 ) تنتخب الجمعیة رئیسھا. 2
 
الجغرافي  3 التوزیع  أساس  على  رئیسھا  نواب  الجمعیة  تنتخب  مراعاة  المتكافئ )  مع  یمثلھ   اإلقلیم،  التي 

 الرئیس.
 

 مھام الرئیس ونواب الرئیس: - 17المادة 
 
الداخلي.  عل تطبیقالرئیس    یسھر )1 النظام  افتتاح واختتام كل جلسة  وھو    ھذا  الجلسات یعلن  من 
ویعلن   ،لتصویتا  القضایا علىحق الكالم، ویطرح    ویعطيالمناقشات في الجلسات العامة،    ویدیرعامة،  ال
حسن سیر   على أحكام ھذا النظام الداخلي،  ب  رھنا،  ویحرصالنظام،    قضایا  كذلك، یبت الرئیس قرارات.  مال

لھ أیًضا  و أو إغالق قائمة المتكلمین.    المتاح لكل متكلمالوقت    الحد من  یقترح  أن لھ  و .  األعمال في كل جلسة
 تعلیق المناقشات.  أن یعلن

 
 .وال في التصویتال یشارك الرئیس في المناقشات  )2
 
 .دورتھا انعقاد طوالمسؤوالً أمام الجمعیة الرئیس یكون  )3
 
یقوم الذي    ،نائب الرئیسویكون ل.  من جلسةأو جزء    خالل جلسةلیحل محلھ    ھأحد نواب  أن یعینللرئیس   )4

 التي یتمتع بھا الرئیس. نفسھا والواجبات الصالحیات ،الرئیس مقام
 
 . لھا لما تبقى من فترة الوالیةإذا تعذر على الرئیس أداء مھامھ، تنتخب الجمعیة رئیًسا جدیدًا  )5
 
 تي یكون فیھا ھذا التمثیل ضروریًا." المناسبات ال في كلیمثل الرئیس المنظمة خالل فترة والیتھ  )6

 إنتخاب الرئیس ونواب الرئیس  -ثانیا

 
من النظام الداخلي للجمعیة العامة على إجراء جمیع االنتخابات باالقتراع السري. ومع ذلك،    43تنص المادة   -4

بالتزكیة بعد   تجدر اإلشارة إلى أن رؤساء الدورة الثانیة والعشرین السابقة للجمعیة قد تم انتخابھم جمیعاً 
 لھذا المنصب. كما ھو معھود،  ،تم اختیار رئیس وفد البلد المضیفیمشاورات بین الوفود، حیث 

 
 للرئیس. كنواب أقالیمھمالمرشحین لتمثیل  تسمي اللجان اإلقلیمیة المنعقدة قبل الجمعیة العامة  -5

 
نوفمبر،  تشرین الثاني/  1  -أكتوبر  تشرین األول/  30للمجلس التنفیذي (  110تجدر اإلشارة إلى أن الدورة   -6

) بأنھ لن یكون ھناك سوى اجتماع واحد للجنة  CE/DEC/10 (CVIX(  المقررالمنامة، البحرین) اتخذت  
إقلیمیة خالل  2019في    إقلیماإلقلیمیة لكل   ، في األماكن 2019األول من عام    النصف، تعقدھا كل لجنة 

للمجلس التنفیذي التي عقدت   110، وفي مواعید سابقة للدورة  اجتماعاتھا األخیرة ذات الصلةالمحددة في  
 في باكو، أذربیجان.
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تفشي وباء كوفید   المقرربناًء على ھذا   -7 بشكل عام  19-وبسبب  التنقل  السلبیة على  للجان  ا، عقدت  وآثاره 
 .2021، وعلى نحو افتراضي أو ھجین في عام 2020في عام اجتماعات بشكل افتراضي اإلقلیمیة 

 
للشرق األوسط  للجنة المنظمة  واألربعون    السابعاإلجتماع    :2021قلیمیة عقدت اجتماعاتھا في  اإللجان  ال  كل -8

للجنة اإلقلیمیة   والستون   السادس)، االجتماع  المملكة العربیة السعودیة،  الریاض،  2021  مایو/أیار  26-27(
  للقارة األمریكیة لمنظمة للجنة ا  اإلجتماع السادس والستون)، الیونان، أثینا،  2021مایو أیار/ 4-2ألوروبا (

للجنة  الثامناالجتماع  وعقد    .)جامایكا،  كنغستون،  2021  حزیران/یونیو  24-25( اإلقلیمیة   والخمسون 
(بشكل افتراضي،   اإلقلیمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ  والخمسین للجنة   الرابعلجنوب آسیا مع االجتماع  

  اإلقلیمیة ألفریقیا، في   ، باإلضافة إلى االجتماع الرابع والستین للجنةفي مدرید)  2021أیلول/سبتمبر    14في  
 في الرأس األخضر). 2021أیلول/سبتمبر  2-4
 

 انتخبت اللجان اإلقلیمیة الدول األعضاء التالیة نوابًا لرئیس الجمعیة العامة: -9
 

 أفریقیا: 
 غامبیا  -
 

 القارة األمریكیة: 
 باراغواي  -
 أوروغواي  -

 
 آسیا والمحیط الھادئ

 كمبودیا -
 

 أوروبا 
 ھنغاریا  -
 أوزبكستان -
 

 الشرق األوسط 
 العراق  -
 

 جنوب آسیا
 الھند -

 

* * * 

 


