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دورة عام 2016
 2٤متوز/يوليه  2٧ - 201٥متوز/يوليه 2016
البند  ٤من جدول األعمال
االنتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات

انتخاب مثانيـ ععاـال للمنتـدل الـد املم املعـا ب اـايا الألـعوب األ ـلي
مـــن بـــمل املرشـــحمل الـ ـ ين ومتـــتم ا رومـــات و عـــيمل رملـــيس اجمللـــس
االقتصادي واالجتماعي لثماني ععاال
م كرة من األممل العام
 - 1عنألأ اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،عمالً ب راره  22/2000وم رره ،20٥/2016
املنتدل الداملم املعا ب اايا الألعوب األ لي كجتاز فرعي مـن عجتـ ة اجمللـسي وياـم املنتـدل
 16عاوا يعملون مجيعا بصفتتم الألخصي خـاال متـت لمل ق قاـايا الألـعوب األ ـلي لفتـرة
ثــالس وــنوات ،مــن إمراني ـ إعــادة انتخــاتم عو إعــادة عيينــتم لفتــرة وا ــدة عخــرلي و رش ـ
ا رومات مثاني ععاـال منـتم وينتخبـتم اجمللـس وف ـا لـنمع ىـدد علـا النحـو املبـيمن ق امل ـرر
 ، 20٥/2016ويعمل رمليس اجمللس الثماني اآلخـرين بعـد مألـاورات رويـ اريتـا مـن املرتـ
واجملموعــات القليميــ عــن نريــت منتــ ي لــى اجملموعــات علــا عوــا مألــاورات واوــع
من منظمات الألعوب األ لي ي
 - 2وق عــام  ،2016و ـيعدعا اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،ق اجتماعا ــه املتعل ـ
بالتنتــيت والدارة ،امل ــرر ع ــدلا ق الفتــرة مــن  ٤إىل  6نيتــان/عبري  ،إىل انتخــاب مثانيــ
ععاال وف ا للنمع التايل ،تبما ورد ق امل رر 20٥/2016ي
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(ب) عاوان من دول آويا ومنط احمليع اهلادئ؛
(ج)

عاو وا د من دول عوروبا الألرقي ؛

(د)

عاوان من دول عمريرا الال يني ومنط البحر الرارييب؛

(لـ)

عاوان من دول عوروبا الغربي ودول عخرلي

 - ٣و بدع مدة عاوي األعاال اجلـدد ق املنتـدل الـداملم ق  1كـانون الثا//ينـاير 201٧
و نتــتي ق  ٣1كــانون األول/ديتــما 2019ي و ــرد ق مرفــت ل ـ ه امل ـ كرة قاملم ـ بأوــال
األعاال ا اليمل ق املنتدل الداملمي
 - ٤وق مــ كرة شـــفوي م رخــ  8كـــانون األول/ديتــما  ،201٥دعـــا األمـــمل العـــام
ا رومــات إىل ــدا عوــال مرشــحيتا لعاــوي املنتــدل الــداملم ،ق موعــد عقصــاه  1كــانون
الثا//يناير 2016ي و رد عدناه قاملم بأوال األشخاص املرشحمل علـا لـ ا النحـوي ووتصـدر
معلومات عن الترية ال ا ي للمرشمحمل ق الوثي E/2016/Add.6ي
 - ٥ووـعت دم إىل ععاــال اجمللــس قاملمـ منفصــل بأوــال األعاــال الثمانيـ الـ ين رشــحتتم
منظمات الألعوب األ لي وعيمنتم رمليس اجمللسي

املرشحون
الدول األفري ي
جريق ن وا (الرامريون)

(ع)

دول آويا ومنط احمليع اهلادئ
ويد ىتن عمادي (مجتوري إيران الوالمي )
دول عوروبا الألرقي
عوليفر لود(ع) (إوتونيا)
آيتا موكابينوفا(ع) (االحتاد الرووي)

(ع) يتعا إىل إعادة انتخابهي
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دول عمريرا الال يني ومنط البحر الرارييب
خيتو غوادالويب فوينتس بالنرو (املرتيى)
ارويال ريفريا زيا (بريو)
غابريي مويوي جاكاناميخوي (كولومبيا)
دول عوروبا الغربي ودول عخرل
ينس دال (الدامنرك)
براين كمل (الواليات املتحدة األمريري )
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املرفت
املنتدل الد املم املعا ب اايا الألعوب األ لي
(  16عاوا؛ مدة العاوي ثالس ونوات)

األعاــال ق الفتــرة مــن  1كــانون الثا//ينــاير  201٤إىل  ٣1كــانون األول/
ديتما 2016
مثاني خاال انتخبتم اجمللس
ميغان ديفيس (عوتراليا)*
علفارو إوتيبان بوب آك (غوا يماال)*
عوليفر لود (إوتونيا)
آيتا موكابينوفا (االحتاد الرووي)
جوزيف غوكو مو انغا (كينيا)
جريق ن وا (الرامريون)
ىمد تا /جناد بريكولي (مجتوري إيران الوالمي )
مثاني خاال عينتم رمليس اجمللس
راجا ديفاويش روي (بنغالديش)*
دايل وامبو دورو (الواليات املتحدة األمريري )*
إدوارد جون (كندا)*
فاململ وكي (نيوزيلندا)*
مرا والِت عبوبررين (مايل)
كارا  -كيس عركتألا (االحتاد الرووي)
جوان كارلينغ (الفلبمل)
ماريا عوخينيا ألوكي كيتيب (بوليفيا)

* يألغ ل ا املنص
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