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 انتخاب أعضاء لمجلس المحافظین 
 

 مذكرة مقدَّمة من الرئیس

 

على أنھ، قبل أن یباشــــر المؤتمر العام، في كل دورة    1من النظام الداخلي للمؤتمر العام  83تنصُّ المادة   -1
ــغلھا عن  ــب یجب شـ عادیة، االنتخابات لمجلس المحافظین، یُعِلم الرئیُس المؤتمر العام بما في المجلس من مناصـ
طریق االنتخاب بحیث یكون المجلس، بعد نھایة تلك الدورة، ُمشـَكَّالً وفق أحكام الفقرة ألف من المادة الـسادـسة من 

 النظام األساسي.

على   2عضواً للمجلس  11وعمالً بذلك، یُبِلغ الرئیُس المؤتمَر بأنھ ـسیكون علیھ في الدورة الحالیة انتخاب   -2
 النحو التالي:

 ثالثة أعضاء من أمریكا الالتینیة؛ (أ)

 عضوان من أوروبا الغربیة؛ )ب(

 عضو واحد من أوروبا الشرقیة؛ )ج(

 عضوان من أفریقیا؛ )د(

 سط وجنوب آسیا؛عضو واحد من الشرق األو )ھـ(

 عضو واحد من جنوب شرق آسیا والمحیط الھادئ؛ )و(

عـضو واحد من الـشرق األقـصى، أو من الـشرق األوـسط وجنوب آـسیا، أو من جنوب ـشرق آـسیا   )ز(
 والمحیط الھادئ (ما یسمى "المقعد العائم").
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أدناه، التي ســتقوم بمھامھا  ویُســترعى انتباه المندوبین إلى الدول األعضــاء األربع والعشــرین المســرودة   -3
ــتین ( ــابعة والسـ ــاء في المجلس حتى نھایة الدورة العادیة السـ ــابقاً من قِبَل  2023كأعضـ )، إما نتیجةً النتخابھا سـ

  2021 م المؤتمر العام في عا

  2022  ھأو لتعیینھا من قِبَل مجلس المحافظین في حزیران/یونی 3

4. 

 

 الصین االتحاد الروسي

 غواتیماال األرجنتین

 فرنسا أسترالیا

 فنلندا ألمانیا

 فییت نام  آیرلندا

 كندا باكستان

 كولومبیا بوروندي

 لیبیا الجمھوریة التشیكیة

 المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة جمھوریة كوریا

 الھند جنوب أفریقیا

 الوالیات المتحدة األمریكیة سلوفینیا

 الیابان سویسرا
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