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 مؤتمر األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز 
 تنوع أشكال التعبير الثقافي

 

 ةبعالساالدورة العادية 
 2باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 2019يونيو /حزيران 4-7

 

 

 انتخاب رئيس مؤمتر األطراف ونائب )نواب( الرئيس واملقرر :من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 

 .5القرار املطلوب: الفقرة 
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 ، ينتخب املؤمتر رئيساً له ونائباً واحداً أو أكثر للرئيس ومقرراً.(5 املادة) وفقاً للنظام الداخلي ملؤمتر األطراف - 1

ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف النظر يف انتخاب مكتب مؤلف من ستة أعضاء، بواقع شخص واحد من كل جمموعة  - 2
 االنتخابية اليت حددها املؤمتر العام لليونسكو. من اجملموعات

وتبدأ مدة والية الرئيس ونواب الرئيس واملقرر عند افتتاح الدورة احلالية وتنتهي لدى افتتاح الدورة العادية القادمة  - ٣
 ملؤمتر األطراف، عندما يُنتخب املكتب اجلديد.

 امللحق لغرض اإلحاطة. يف (٢٠١٧-٢٠٠٧وترد قائمة أعضاء املكاتب السابقة ) - ٤

 :ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل - ٥

 CP 1.7 مشروع القرار

 إن مؤمتر األطراف،

 ينتخب *** )االسم/ الدولة الطرف( رئيساً ملؤمتر األطراف؛ -١

 وينتخب *** )االسم/ الدولة الطرف( مُقرراً ملؤمتر األطراف؛ -٢

الدولة الطرف(، و*** )االسم/ الدولة الطرف(، و*** )االسم/ الدولة الطرف(، و*** وينتخب *** )االسم/  -٣
 .)االسم/ الدولة الطرف( نواباً لرئيس مؤمتر األطراف
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Annex 

 الملحق

 (٢٠١٧-٢٠٠٧) أعضاء المكاتب السابقة

 التواريخ األعضاء الدورة

 الدورة األوىل
 )فرنسا( باريس

 جنوب أفريقيا() السيد قادر أصمال الرئيس:
٢٠-١٨  

 كرواتيا() السيدة نينا أوبوليني :املقررة ٢٠٠٧حزيران/يونيو 

 واهلند، وإسبانيا، وتونسشيلي،  نواب الرئيس:

 الدورة الثانية
 )فرنسا( باريس

 كندا() السيد جيلربت لورين الرئيس:
١٦-١٥  

 سلوفينيا() ميلينا مسيتالسيدة  املقررة: ٢٠٠٩حزيران/يونيو 

 الصني، ومصر، واملكسيك، والسنغال نواب الرئيس:

 الدورة الثالثة
 )فرنسا( باريس

 إكوادور() برموديس-فاسكيسالسيد مارسيلو  الرئيس:

١٥-١٤  
 ٢٠١١حزيران/يونيو 

 اليونان() هاريس بابيسالسيد  املقرر:

ألبانيا، وكينيا، ومجهورية الو الدميقراطية  نواب الرئيس:
 الشعبية، وقطر

 الدورة الرابعة
 )فرنسا( باريس

 ُعمان() السيدة مسرية املوسى الرئيسة:
١٣-١١  

 الربازيل() جيزيل دوبانالسيدة  املقررة: ٢٠١٣حزيران/يونيو 

 بوركينا فاسو، وفرنسا، وصربيا، وفيتنام نواب الرئيس:

 الدورة اخلامسة
 )فرنسا( باريس

 ليتوانيا() السيد أروناس غيلوناس الرئيس:

١٢-١٠  
 ٢٠١٥حزيران/يونيو 

 تونس() سفيان الفقيالسيد  املقرر:

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، الربازيل،  نواب الرئيس:
 وأملانيا، ومجهورية كوريا

 الدورة السادسة
 )فرنسا( باريس

 بنغالديش() سعادة السيد أسد الزمان نور الرئيس:
١٥-١٢  

 كوت ديفوار() ميالين أفرييالسيدة  املقررة: ٢٠١٧حزيران/يونيو 

 فنلندا، والعراق، وباراغواي، وسلوفاكيا نواب الرئيس:

 


