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 8البند 
 116مكان وتاریخ انعقاد الدورة 

 للمجلس التنفیذي 

 

  المجلس التنفیذيإجراء من 

 1مقرر مشروع 
 

 التنفیذي،إن المجلس 
 
 ) في إسبانیا، 2022األول من   النصفللمجلس التنفیذي ( 116الدورة اقتراح األمین العام لعقد  یقر .1

قبل    ویدعو .2 األمانة  إلى  الترشیحات  تقدیم  إلى  األعضاء  الدورة    90الدول  األقل من  للمجلس    116یوما على 
 التنفیذي.

  

 
 1 ھذا مشروع  مقرر . لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس ، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة  الدورة.

 
 ملخص تنفیذي 

 
بموجب المبادئ التوجیھیة الختیار أماكن انعقاد الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي، فإن دورة المجلس التنفیذي التالیة 

 الجمعیة العامة یجب عقدھا في مقر المنظمة.للدورة التي تعقد مباشرة بعد 

، سوف یتخذ القرار بشأن أماكن انعقاد الدورات 2022وخالل ھذه الدورة المبرمجة لإلنعقاد في النصف األول من  
 القادمة للمجلس حتى انعقاد الدورة القادمة للجمعیة العامة.
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  مقدمة  -أوال

الوثیقة   .1 التنفیذي  "   CE/94/3(III)(d) rev.1تنّص  المجلس  دورات  انعقاد  أمكنة  اختیار  بشأن  توجیھات 
 ، التي أقرھا المجلس التنفیذي على ما یلي: "والجمعیة العامة 

اجتماع المجلس التنفیذي الذي یلي االجتماع الذي یعقد مباشرة بعد دورة الجمعیة    في مقر المنظمة   . (أ) ینعقد 14"
ة. وتتقرَّ  ة التالیة (...)" العامَّ  ر في ھذا االجتماع أمكنة انعقاد اجتماعات المجلس حتى الجلسة العامَّ

 
 المتصل بالوثیقة المذكورة أعاله على ما یلي:  (CE/DEC/11(XCIV))ینّص المقرر  .2

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

  الترشیحات  -ثانیا

 للمجلس التنفیذي في إسبانیا.  116انسجاًما مع النقطة األولى، أبلغت إسبانیا األمانة باستعدادھا تنظیم الدورة  .3

الوثیقة   .4 د  المجلس   CE/94/3(III)(d)تحدِّ اجتماعات  الستضافة  المرّشحین  على  المفروضة  الشروط  أیًضا 
 التنفیذي: 

. (ب) ینبغي على الدول الراغبة في استضافة المجلس التنفیذي إعالم األمین العام بذلك قبل تسعین یوماً من  14" 
ر أمكنة انعقاد االجتماعات التالیة.  د في  انعقاد المجلس التنفیذي الذي یُفترض بھ أن یقّرِ ة أن تُحّدِ وعلى الدول المھتمَّ

 طلبات ترشیحھا العدد الترتیبي الجتماع المجلس التنفیذي الذي ترغب في استضافتھ. 
 

. (ج) یرسل األمین العام إلى الدول األعضاء، في الشھر التالي لتاریخ انتھاء استالم طلبات الترشیح، الئحة  14
التنفیذي، طالباً منھم تحدید ما إذا كانوا یمنحون رعایتھم لھذا الترشیح أو ذاك. ولكي  المرشَّحین الستضافة المجلس  

% على األقل من األعضاء الفاعلین في المجلس  25یُعتبر الترشیح مؤھالً لالنتخاب، یجب أن یحصل على رعایة  
ت لھ. وبالتالي، یجوز للعضو أن یمنح  التنفیذي. یُشار إلى أنَّ منح الرعایة لترشیٍح معیَّن ال یعني االلتزام بالتصوی 

 رعایتھ ألكثر من ترشیحٍ واحد". 


