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DCE/21/8.CP/1 
 5/2021/ 3 ابريس،

 فرنسي: األصل

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز 
 تنوع أشكال التعبري الثقايف

 الثامنةالدورة  
 دورة عرب اإلنرتنت

 2021يونيو  /حزيران  1-4

 انتخاب رئيس مؤمتر األطراف وانئب )نواب( الرئيس واملقرر  :من جدول األعمال املؤقت 1البند  

 5الفقرة   القرار املطلوب:
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(، ينتخب املؤمتر رئيسًا له وانئبًا واحدًا أو أكثر 5وفقًا للنظام الداخلي ملؤمتر األطراف )املادة  -  1
 للرئيس ومقرراً.

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

وتبدأ مدة والية الرئيس ونواب الرئيس واملقرر ابفتتاح الدورة احلالية وتنتهي ابفتتاح الدورة  -  3
 العادية القادمة ملؤمتر األطراف عندما يُنتخب املكتب اجلديد.

 يف امللحق.  (2019-2007وترد قائمة أعضاء املكاتب السابقة ) -  4

 ولعّل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل: -  5

 CP 1.8  مشروع القرار
 إّن مؤمتر األطراف،

 ينتخب *** )االسم/الدولة الطرف( رئيساً ملؤمتر األطراف؛ - 1

 وينتخب *** )االسم/الدولة الطرف( مُقرراً ملؤمتر األطراف؛ - 2

)االسم/الدولة الطرف(، و*** )االسم/الدولة الطرف(، و*** )االسم/الدولة وينتخب ***  - 3
 .)االسم/الدولة الطرف( نواابً لرئيس مؤمتر األطراف الطرف(، و***
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 امللحق

 ( 2019-2007أعضاء املكاتب السابقة )

 التواريخ األعضاء الدورة

 الدورة األوىل،
 مقر اليونسكو

 الرئيس: السيد قادر أصمال )جنوب أفريقيا(

حزيران/يونيو   18-20
2007 

 املقررة: السيدة نينا أوبوليني )كرواتيا(

 نواب الرئيس: إسبانيا، وتونس، وشيلي، واهلند

 الدورة الثانية،
 مقر اليونسكو

 الرئيس: السيد جيلربت لورين )كندا(

حزيران/يونيو   15-16
2009 

 املقررة: السيدة ميلينا مسيت )سلوفينيا( 

ومصر، نواب الرئيس: السنغال، والصني،  
 واملكسيك 

 الدورة الثالثة،
 مقر اليونسكو

برموديس -الرئيس: السيد مارسيلو فاسكيس
 )إكوادور(

حزيران/يونيو   14-15
2011 

 املقرر: السيد هاريس اببيس )اليوانن(

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

 الدورة الرابعة،
 اليونسكومقر  

 الرئيسة: السيدة مسرية املوسى )ُعمان(

حزيران/يونيو   11-13
2013 

 املقررة: السيدة جيزيل دوابن )الربازيل(

نواب الرئيس: بوركينا فاسو، وصربيا،  
 وفرنسا، وفيتنام
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Annex  

 التواريخ األعضاء الدورة

 الدورة اخلامسة،
 مقر اليونسكو

 الرئيس: السيد أروانس غيلوانس )ليتوانيا(

حزيران/يونيو   10-12
2015 

 املقرر: السيد سفيان الفقي )تونس(

نواب الرئيس: أملانيا، والربازيل، ومجهورية 
 الكونغو الدميقراطية، ومجهورية كوراي

 الدورة السادسة،
 مقر اليونسكو

الرئيس: سعادة السيد أسد الزمان نور 
 )بنغالديش(

حزيران/يونيو   12-15
2017 

 املقررة: السيدة ميالين أفريي )كوت ديفوار(

نواب الرئيس: ابراغواي، وسلوفاكيا، 
 والعراق، وفنلندا

 الدورة السابعة،
 مقر اليونسكو

الرئيس: سعادة السيد عبد الكرمي سانغو 
 )بوركينا فاسو(

حزيران/يونيو   5-7
2019 

 املقرر: السيد دافيد مياسكث )كمبوداي(

الرئيس: أملانيا، والسلفادور، وصربيا، نواب  
 وفلسطني

 


