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 المؤتمر
 ربعوناألالحادية و الدورة 

 2019 حزيرانيو/نيو  29-22روما، 

 انتخاب أعضاء المجلس
 

 موجز
 

                                                                             من الالئحة العامة للمنظمة األحكام اخلاصة برتشيح الدول األعضاء وانتخاهبا لعضوية جملس     22          حتدد املادة  
           ثالث سنوات.   هي                 والية أعضاء اجمللس   و    (.               انظر املرفق جيم )        املنظمة

 
    61                                        يف كل سممممنة من السممممنتي التقومييتي املتعاقبتي و            منها شمممماغر ا    ا      مقعد      61    صممممبح    ، ي ا      مقعد      94    ل      ويضمممممل اجمللس  

                          يف السنة التقوميية الثالثة.            منها شاغر ا        مقعدا  
 

  يف    ة         صمممممبح شممممماغر  ت سممممم   ا      مقعد      61          للمؤمتر من         األربعي         احلادية و                                        وتتألف املقاعد اليت سممممميجره شمممممولها يف الدورة  
   .     2323              يونيو/حزيران    03  يف    ة         صبح شاغر  ت س   ا      مقعد     1 6 و       للمؤمتر         األربعي         احلادية و             هناية الدورة 

 
          بأن تكون   (     2362            كانون األول /     ديسمممممممممممممممر   1 - 0          عد املائة )    تي ب   السمممممممممممممم                          وكان اجمللس قد أوصممممممممممممممى يف دورت   
             لمؤمتر واجمللس ل    عام   ال   مي      إىل األ                        آخر مهلة لتقدمي الرتشيحات       2364        حزيران   /     يونيو    29    ثني   اإل       من يوم        62.33       الساعة 

                  إجراء االنتخابات.       موعد      2364        حزيران   /     يونيو    22      اجلمعة     يوم          بأن يكون   و 
 

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجي  أه 
 

 Rakesh Muthooالسيد 
 قسم املؤمتر واجمللس وشؤون املراسمرئيس 

 55987 06570 39+اهلاتف: 
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  .           أعضممممممماء اجمللس                 انتهاء مدة عضممممممموية      جراء    ة    اغر  شممممممم       قاعد ال      ملء امل   إىل                             ملؤمتر يف دورت  احلادية واألربعي      دعى ا    سمممممممي    - 6
     تصممممبح    ا     قعد   م    61 و                                          اغرة يف هناية الدورة احلادية واألربعي للمؤمتر؛       تصممممبح شمممم   ا      مقعد      61    إىل        بالنسممممبة        رتشمممميحات   ال        وتلتمس

            هناية الدورة    إىل                                   هناية الدورة احلادية واألربعي للمؤمتر      ا من         اعتبار     ( 2 )         ين اثني    مقعد  و   ؛     2323        حزيران /     يونيو    03   يف      شمممممممممممماغرة 
        للمجلس.     احلايل      شكيل                                       الثانية واألربعي للمؤمتر. ويرد أدناه الت

 
       يف هناية    ة         صبح شاغر  ت   ا      مقعد      71

        للمؤمتر        األربعي          احلادية و        الدورة 

  يف    ة         صممممممممممممممبح شمممممممممممممماغر  ت   ا      مقعد      71
     0303       حزيران        يونيو/   03

      ثانية   ال              يف هناية الدورة    ة         صمممبح شممماغر  ت   ا      مقعد      71
   (    0307                     للمؤمتر )يونيو/حزيران         األربعي  و 

        األرجنتي

       النمسا

    بنن

        الرازيل

     كندا

       ديفوار     كوت

      فرنسا

      كينيا

       ليسوتو

       املكسيك

    قطر

        رومانيا

      سودان  ال

        وتوباغو         ترينداد

       مريكية  األ        املتحدة         الواليات

         أوروغواه

       زامبيا
 

 أفوانستان
 اجلزائر
 أسرتاليا
 بلواريا
 فريده كابو

 الكامريون
 إكوادور

 رية مصر العربيةو مجه
 فنلندا
 اهلند

 إيطاليا
 1ماليزيا

 باكستان
 السعودية العربية اململكة
 أفريقيا جنوب
 إسبانيا

 2شيلي
 الصي

 الكونوو
 االستوائيةغينيا 

 ستونياإ
 اليابان
 األردن

 نيكاراغوا
 يةشمالالمقدونيا 
 3الفلبي

 مجهورية كوريا
 االحتاد الروسي

 4جنوب السودان
 النكا سريه

  4مجهورية فنزويال البوليفارية
 5فييت نام

 
                               جيم  تزكيتم  كتمابمة من منمدوت دولتي       ترشمممممممممممممميح        فمنن كمل                           من الالئحمة العماممة للمنظممة،     63 -  22            ومبوجم  املمادة   - 2

      توزيع            املرفق ألف    ل ويبيل   .                             وأن يكون الرتشمممممميح عن إقليم  دد                                        لدى املؤمتر، غري مندوب الدولة العضممممممو املرشممممممحة        عضمممممموتي
         الوثيقة.  ه                                                                  الدول األعضاء يف املنظمة حبس  األقاليم ألغراض انتخابات اجمللس عند إعداد هذ

 

                                                      
 (.C 2017/REPمن الوثيقة  97)انظر الفقرة  0303يونيو/حزيران  03إىل  0379يناير/كانون الثاين  7            اعتبار ا من تايلند  ل  ل  ماليزيا  ت  ل حل    1
  97ة            ل                                                                                                      ستحل بريو  ل  شيلي اعتبار ا من هناية الدورة احلادية واألربعي للمؤمتر إىل هناية الدورة الثانية واألربعي للمؤمتر )انظر الفقر   2

 (.C 2017/REPمن الوثيقة 
 (.C 2017/REPمن الوثيقة  97إىل هناية الدورة الثانية واألربعي للمؤمتر )انظر الفقرة  0303يناير/كانون الثاين  7              ل                    ستحل ميامنار  ل  الفلبي اعتبار ا من   3
 من الالئحة العامة للمنظمة. 1-00تعتر مستقيلة وفقا ألحكام املادة   4
  97للمؤمتر )انظر الفقرة إىل هناية الدورة الثانية واألربعي  0303يناير/كانون الثاين  7                 ل                      ستحل إندونيسيا  ل  فييت نام اعتبار ا من   5

 (.C 2017/REPمن الوثيقة 
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                  هناية اليوم الثمال      قبمل                                                               )أ( من الالئحمة العمامة للمنظممة على أن  بعمد افتتماة دورة املؤمتر، و   63 -  22           وتنص املادة   - 0
                  االنتخاب وآخر موعد        تاريخ                              بناء على توصممممممممممممممية اللجنة العامة                    يف أقرب فرصممممممممممممممة  كنة،             ، حيدد املؤمتر          على األكثر        للدورة

      كانون      /     ديسممممممر   1 - 0 )                   هتا السمممممتي بعد املائة     دور           ى اجمللس يف   أوصممممم             وتبع ا لذلك،      .    اجمللس                        لتقدمي الرتشممممميحات النتخابات 
   إىل                         آخر مهلة لتقدمي الرتشممممممممممممميحات       2364        حزيران   /     يونيو    29    ثني   اإل       من يوم        62.33       السممممممممممممماعة          بأن تكون    (    2362     األول 

      إجراء       موعمممد      2364        حزيران   /     يونيو    22      اجلمعمممة     يوم          بمممأن يكون         لس كمممذلمممك           . وأوصممممممممممممممى اجمل           لمؤمتر واجمللس ل    عمممام   ال   مي   األ
  .     املؤمتر      تأكيد    ا ب     رهن     ،         االنتخابات

 
      املادة    ي   تقض     كما          )ب( و)ج(.  63 -  22                                     تباعها لدى تقدمي هذه الرتشيحات يف املادة  ا                      ل وترد اإلجراءات اليت يتعيل   - 9

    قبل                  قدمة عن كل إقليم                          ملؤمتر بالرتشممميحات الصمممحيحة امل ا              اللجنة العامة      ختطر                                 )د( من الالئحة العامة للمنظمة بأن   63 -  22
                 استمارة الرتشيح.           املرفق باء      رد يف ت  و                                             ل املوعد احملدد لالنتخاب بثالثة أيام عمل على األقلل.

 
         إذا كانت     جمللس    يف ا   ا          دولة عضممممممممممممممو                 ال جيوز أن تنتخ    ،                         من الالئحة العامة للمنظمة   5 -  22     ادة       ا مع امل    شممممممممممممممي   ا  ومت  - 5
    تي.      السابق                    من السنتي التقومييتي    ا            املستحقة عليه       شرتاكات           أو جتاوز اال       تعادل،         للمنظمة         ة عليها      تأخر   امل              شرتاكات املالية   اال
 
                             ا إىل جن  مع الدول األعضمممممماء اليت        ، جنب             حبسمممممم  األقاليم       شممممممولها          اليت ينبوي                     تفاصمممممميل توزيع املقاعد             وترد أدناه  - 1

  :      حالي ا                 تشول تلك املقاعد
 
ا    61    )أ(   :   232 2        حزيران /     يونيو    03   إىل          واألربعي                   هناية الدورة احلادية             اعتبار ا من         مقعد 
 

         للمؤتمر(                               نهاية الدورة الحادية واألربعين     )حتى        حاليا                         البلدان التي تشغل مقاعد       اإلقليم
       زامبيا  و         ليسوتو  و        كينيا  و             كوت ديفوار  و      بنن  ( 5         أفريقيا )

   ( 3 )     آسيا 
        رومانيا  و        فرنسا  و         النمسا  ( 0 )        أوروبا

         أوروغواه  و                   ترينيداد وتوباغو  و         املكسيك  و          الرازيل  و          األرجنتي  ( 5                                أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )
        السودان  و      قطر  ( 2 )            الشرق األدىن

                        الواليات املتحدة األمريكية  و       كندا  ( 2                 أمريكا الشمالية )
   ( 3                     جنوب غرب احمليط اهلادئ )
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ا    61  ( ب )   : (    2320             يونيو/حزيران         للمؤمتر )         واألربعي         الثالثة            هناية الدورة    إىل       2323     متوز /  يو ل   يو    6                    بالنسبة إىل الفرتة من         مقعد 
 

  (    2020              يونيو/حزيران    00     حتى )       حاليا       مقاعد      تشغل             البلدان التي        اإلقليم
 جنوب أفريقياو  الكامريونو  كابو فريدهو  اجلزائر  ( 9         أفريقيا )
 باكستانو  6ماليزياو  اهلند  ( 0      آسيا )
 اإسبانيو  إيطالياو  فنلنداو  بلواريا  ( 9        أوروبا )
 إكوادور  ( 6                         الالتينية والبحر الكارييب )       أمريكا 

 اململكة العربية السعوديةو  العربية مصرمجهورية و  أفوانستان  ( 0            الشرق األدىن )
   ( 3                 أمريكا الشمالية )

 أسرتاليا  ( 6                     جنوب غرب احمليط اهلادئ )
 
                 من الالئحة العامة    1 -  22       لمادة ل  ا      وفق     تي       مسممممممتقيل    ان    عتر  ت                                        جنوب السممممممودان ومجهورية فنزويال البوليفارية       إىل أن      ظرا   ن    ( ج )

                                                     أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب للفرتة املمتدة                   بالنسمممبة إىل إقليمي                          ينبوي ملء املقاعد الشممماغرة      فنن    ،        للمنظمة
   (     2326       حزيران       يونيو/                                    هنمممممايمممممة المممممدورة الثمممممانيمممممة واألربعي للمؤمتر )   إىل       لمؤمتر  ل                              من هنمممممايمممممة المممممدورة احلممممماديمممممة واألربعي 

                           من الالئحة العامة للمنظمة.    22      املادة    من    4 و   1  ن  ا      الفقرت         نص علي        حسبما ت        عضوية(،   ال    مدة    من                )الفرتة املتبقية 

                                                      
 (. REP/2017Cمن الوثيقة  46انظر الفقرة ) 2323يونيو/حزيران  03إىل  2364يناير/كانون الثاين  6 من         اعتبار ا  تايلند  ل  ل  ماليزيا  ت  ل حل    6
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 المرفق ألف
 

 الدول األعضاء في المنظمة بحسب األقاليم ألغراض انتخابات المجلس
 

 أفريقيا -     أول  
 

 (62مقاعد اجمللس:  - 94)الدول األعضاء: 
 
 

       اجلزائر
      أنووال
    بنن

  ا       بوتسوان
             بوركينا فاسو

        بورونده
          كابو فريده
         الكامريون

                      مجهورية أفريقيا الوسطى
     تشاد

          جزر القمر
        الكونوو

           كوت ديفوار
                          مجهورية الكونوو الدميقراطية

          االستوائية      غينيا 
       إريرتيا

 

        إسواتيين
        إثيوبيا
      غابون
       غامبيا
     غانا
      غينيا
      بيساو -     غينيا
      كينيا

       ليسوتو
       ليبرييا

       مدغشقر
     مالوه

    مايل
          موريتانيا

         موريشيوس
      املورب

         موزامبيق
 

        ناميبيا
       النيجر
       نيجرييا
       رواندا

                  ساو تومي وبرينسييب
        السنوال
      سيشيل
        سرياليون

             جنوب أفريقيا
             جنوب السودان

     توغو
     تونس
       أوغندا

               تنزانيا املتحدة       مجهورية 
       زامبيا

        زمبابوه

 آسيا -ا      ثاني  
 

 (4مقاعد اجمللس:  - 25)الدول األعضاء: 
 

        بنوالديش
      بوتان

               بروين دار السالم
        كمبوديا
     الصي

                                مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
     اهلند

          إندونيسيا
 

        اليابان
          كازاخستان

                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
        ماليزيا

       مالديف
        منووليا
       ميامنار
      نيبال

        باكستان

       الفلبي
             مجهورية كوريا

         سنوافورة
         سره النكا

       تايلند
           تيمور ليشيت
          أوزبكستان
         فييت نام
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 أوروبا -      ثالث ا
 

 (63مقاعد اجمللس:  - 92)الدول األعضاء: 
 

        ألبانيا
       أندورا
        أرمينيا
       النمسا

         أذربيجان
       بيالروس
       بلجيكا

               البوسنة واهلرسك
        بلواريا
  ا     تشيكي
        كرواتيا
    قرص

        الدامنرك
        إستونيا
       فنلندا
      فرنسا

 
 

       جورجيا
       أملانيا

        اليونان
        هنواريا

    ندا ل   آيس
        آيرلندا

        إسرائيل
        إيطاليا
      التفيا
         ليتوانيا

       لكسمرغ
      مالطة

       موناكو
           اجلبل األسود

       هولندا
                 مقدونيا الشمالية

 
 

        النرويج
       بولندا

        الرتوال
               مجهورية مولدوفا

        رومانيا
             االحتاد الروسي

           سان مارينو
      صربيا

         سلوفاكيا
         سلوفينيا
        إسبانيا
       السويد
       سويسرا

      تركيا
         أوكرانيا

              اململكة املتحدة
 
 

 
             االحتاد األوروت            منظمة عضو:

                     عضو منتس : جزر فريوي 
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 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -      رابع ا
 

 (4مقاعد اجمللس:  - 00)الدول األعضاء: 
                أنتيووا وبربودا

        األرجنتي
            جزر البهاما

        بربادوس
     بليز

                                دولة بوليفيا )املتعددة القوميات(
        الرازيل
     شيلي

         كولومبيا
          كوستاريكا

     كوبا
         دومينيكا

          السلفادور
        غرينادا

         غواتيماال
      غيانا
     هاييت

        هندوراس
        جامايكا
       املكسيك
          نيكاراغوا

     بنما
         باراغواه

    بريو

                سانت كيتس ونيفس
           سانت لوسيا

         غرينادين                 سانت فنسنت وجزر
        سورينام

                 ترينيداد وتوباغو
         أوروغواه

                          مجهورية فنزويال البوليفارية
 
 
 

                     اجلمهورية الدومينيكية
        إكوادور

 
 الشرق األدنى -ا      خامس  

 
 (1مقاعد اجمللس:  - 26)الدول األعضاء: 

 
          أفوانستان
        البحرين
      جيبويت

                   مجهورية مصر العربية
                     مجهورية إيران اإلسالمية

       العراق
      األردن

       الكويت
          قريغيزستان

      لبنان
      ليبيا

      ع مان      سلطنة 
    قطر

                        اململكة العربية السعودية

        الصومال
        السودان

                         اجلمهورية العربية السورية
          طاجيكستان
           تركمانستان

                       اإلمارات العربية املتحدة
      اليمن

 



C 2019/11 8 

 

 أمريكا الشمالية -      سادس ا
 

 (2مقاعد اجمللس:  - 2)الدول األعضاء: 
 
 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 

 جنوب غرب المحيط الهادئ -      سابع ا
 

 (6مقاعد اجمللس:  - 61)الدول األعضاء: 
 

 أسرتاليا
 جزر كوك

 فيجي
 كرييبايت

 جزر مارشال
 ميكرونيزيا املوحدةواليات 

 ناورو
 نيوزيلندا

 نيوه
 باالو

 بابوا غينيا اجلديدة
 ساموا

 جزر سليمان
 تونوا
 توفالو
 فانواتو

 
 

                  عضو منتس : توكيالو
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 المرفق باء
 

 استمارة ترشيح لنتخابات المجلس
 (2019 حزيران/يونيو  24ثنين اإليوم من  62.33)تقدم قبل الساعة 

 
  .............................         التاريخ:

 العام للمؤمتر واجمللساألمي  إىل:
 A140الورفة 

Via delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

 
                                                    ومندوب............................................. ......................................   ل      إنل مندوب

 
                                           ...........................................         )التوقيع(                                                  .................................................. (       التوقيع )

.....      
 

  ...........................................................................................               يرغبان يف ترشيح
 
 

  ....................................................................                                   النتخاب  لشول مقعد يف اجمللس عن إقليم:
 

                للفرتة التالية: 
 

 *  ا[      مقعد      61 ]      2322             يونيو/حزيران     03   إىل        للمؤمتر         األربعي         احلادية و        الدورة      هناية    من    ا        اعتبار      )أ(
    (    2320                            األربعي للمؤمتر )يونيو/حزيران   و     لثمممممممة     الثممممممما               إىل هنمممممممايمممممممة المممممممدورة       2323          يوليو/متوز    6   من    ا        اعتبمممممممار      )ب(

 *       مقعد ا[    61 ]
               األربعي للمؤمتر           الثمممممممانيمممممممة و             هنمممممممايمممممممة المممممممدورة    إىل        للمؤمتر                 احلممممممماديمممممممة واألربعي       المممممممدورة      هنمممممممايمممممممة    من    ا        اعتبمممممممار    ( ج )

 * [   دان   مقع   2 ]   (    2326              )يونيو/حزيران 
 

            هذا الرتشيح. ..............................................................................      مندوب     يقبل 
 
                       يف السمممممممنة التقوميية األوىل،       وجدت                                                                 أما املرشمممممممحون الذين مل يتم انتخاهبم لشمممممممول املقعد أو املقاعد الشممممممماغرة اليت        ينطبق.   مل     إن          يرجى احلذف  *

    )ز(   63        )الفقرة                                                   يف السمممنة التقوميية الثانية ما مل ينسمممحبوا مبحهت إرادهتم      توجد                                                            فيدرجون ضممممن املرشمممحي لالنتخاب لشمممول املقعد أو املقاعد الشممماغرة اليت 
  .                        ن الالئحة العامة للمنظمة( م    22         من املادة 

  



C 2019/11  10 

 

 المرفق جيم
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 22من المادة  10الفقرة 
 
63  -  ]...[      

                                                                                            بعد افتتاة دورة املؤمتر، وقبل هناية اليوم الثال  للدورة على األكثر، حيدد املؤمتر يف أقرب فرصممممممممة  كنة،     )أ( 
                                     موعد لتقدمي الرتشممميحات النتخاب اجمللس طبقا                                                   بناء على توصمممية اللجنة العامة، تاريخ االنتخاب وآخر

                    للفقرة )ج( التالية.
                                                                                        يكون الرتشيح إلقليم معي من األقاليم اليت حيددها املؤمتر، على أن توضح في  مدة العضوية اليت تنطبق     )ب(

                                                                                    علي ، مع مراعاة أحكام البند )ز( من هذه الفقرة. وال تقدم ترشمممممممممممميحات عن مدة تشمممممممممممممل فرتة تكون 
                                                  العضو املعنية ما زالت متمتعة فيها بالعضوية بالفعل.        الدولة

                                                                               كل ترشمممممممممميح جي  تزكيت  كتابة من مندوت دولتي عضمممممممممموتي لدى املؤمتر، غري مندوب الدولة العضممممممممممو     )ج(
                                                                                        املرشممممحة وترفق بالرتشمممميح موافقة ريية كتابية بقبول الرتشمممميح من مندوب الدولة العضممممو املرشممممحة. ويعد 

                                                                ل إىل األمي العام للمؤمتر واجمللس بعد التاريخ والوقت احملددين من املؤمتر                    باطال الرتشممممممممممممميح الذه يصممممممممممممم
                لتقدمي الرتشيحات.

 
[ ....    ]  

               من هذه الالئحة،     62         من املادة     62            )ب( والفقرة  4             ألحكام الفقرة    ا                           جيره انتخاب أعضمممممممممماء اجمللس طبق      )ز( 
                                                                              حبي  جيره انتخاب واحد يف آن واحد لشمممممممول مجيع املقاعد الشممممممماغرة بكل إقليم خالل كل سمممممممنة من 

                                               من هذه املادة. وإذا كان عدد الدول األعضممممممماء املرشمممممممحة    6                                      السمممممممنوات التقوميية املشمممممممار إليها يف الفقرة 
                            لسممممممنتي التقومييتي، جيوز أن جيرى                                                         لالنتخاب عن إقليم معي مسمممممماويا جملموع املقاعد الشمممممماغرة يف كلتا ا

                                                                               انتخاب واحد لشمممممممممول مجيع هذه املقاعد يف آن واحد، وجيوز، عند االقتضممممممممماء، توزيع املرشمممممممممحي على 
                                                                                          املقاعد الشمماغرة يف كل سممنة باالتفاق بي األعضمماء أو بالطريقة اليت يقرر املؤمتر إتباعها يف هذا الصممدد. 

                                                     ب شممول املقعد أو املقاعد الشمماغرة يف السممنة التقوميية األوىل،                                    ويدرج املرشممحون الذين أخفقوا يف االنتخا
                                                                                        ضمممن املرشممحي يف االنتخاب لشممول املقعد أو املقاعد الشمماغرة يف السممنة التقوميية الثانية ما مل ينسممحبوا 

            مبحهت إرادهتم.
 


