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 جدول المحتويات

 

 2        "تمت إجازتهاالتي " الترشيحات انتخاب –ألف 

 7      "التي تمت اإلحاطة علما بها" الترشيحاتانتخاب  –باء 
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 3يومي  يديوالفب التداول عن طريقاعتمد المجلس التنفيذي في دورته العادية الثامنة والثالثين التي عقدت 

، بشأن مجموعة من الترشيحات EX.CL/Dec.1120(XXXVIII) المقرر، 2021فبراير  4و

 . وجاءت نتائج االنتخابات كالتالي:ةالدولي المنظومةاألفريقية داخل 

 

 الترشيحات "التي تمت إجازتها"انتخاب  –ألف 

 

للفترة  والعلم والثقافة )اليونسكو(االنتخاب كعضو  في المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية  .1

 في باريس، فرنسا، ترشيحات: 2021، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2025 - 2021

 .جمهورية مصر العربية 

 .جمهورية موريشيوس 

 .المملكة المغربية 

 .الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 ورك، الواليات المتحدة األمريكية.في نيوي 2021ملحوظة: ستجرى االنتخابات في نوفمبر 

 

، خالل االنتخابات 2025 - 2022االنتخاب كعضو  في  لجنة لألمم المتحدة المعنية بالمخدرات للفترة  .2

 في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، ترشيح: 2021المقرر إجراؤها في أبريل 

  .انتُخبتجمهورية غانا 

 

، خالل 2025 - 2021األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( للفترة االنتخاب كالمدير العام لمنظمة  .3

 ، ترشيح:2021االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

  .لم يُنتخبالدكتور أركيبي أوكباي، جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية 

 

، خالل 2022 - 2021االنتخاب كعضو  في  المنظمة البحرية الدولية في الفئة "جيم" للفترة  .4

 ، الترشيحات:2021االنتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 

 .جمهورية كينيا 

 .جمهورية مصر العربية 

 .جمهورية جنوب أفريقيا 

 .2021ديسمبر  15إلى  6ملحوظة: ستجرى االنتخابات من 

 

، خالل 2025 - 2022االنتخاب كعضو  في لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة  .5

 ، ترشيح:2021االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

  .السيدة أونيس نجوفانا، جمهورية زيمبابوي 

 

 .2022ملحوظة: ستُجرى االنتخابات في عام 

 

، خالل االنتخابات المقرر 2024 - 2021االنتخاب كأمين عام لمنظمة الطيران المدني الدولي للفترة  .6

 ترشيح:، 2021إجراؤها في مارس 

  .لم يُنتخبالسيد حبيب مكي، الجمهورية التونسية 
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، خالل االنتخابات 2026 - 2022االنتخاب كعضو  في لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للفترة  .7

 ، ترشيح:2021المقرر إجراؤها في يونيو 

 .السيد سوه ألفرد فوسي، جمهورية الكاميرون 

 .2022ملحوظة: ستُجرى االنتخابات في عام 

 

، خالل 2026 - 2022االنتخاب كعضو  في لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري للفترة  .8

 ، يجيز ترشيح:2021االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

  .انتُخبتالسيدة إسينمي ريجين، جمهورية الكاميرون 

 

- 2022ولة )اليونيسف( للفترة االنتخاب كعضو  في المجلس اإلداري لمنظمة األمم المتحدة للطف .9

 ، ترشيحات:2021، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/مايو 2024

  .)انتُخبتالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)شمال أفريقيا 

 .)انتُخبت جمهورية تشاد )وسط أفريقيا 

 .)انتُخبت كوت ديفوار )غرب أفريقيا 

 

، خالل االنتخابات 2023 - 2022مجلس األمن لألمم المتحدة للفترة االنتخاب كعضو  غير دائم في  .10

 ، ترشيح:2021المقرر إجراؤها في يونيو 

  .)انتُخبتجمهورية الجابون )وسط أفريقيا 

  .)انتُخبتجمهورية غانا )غرب إفريقيا 

 

خابات ، خالل االنت2024 - 2023االنتخاب كعضو  غير دائم في مجلس األمن لألمم المتحدة للفترة  .11

 ، ترشيح:2022المقرر إجراؤها في يونيو 

 .)جمهورية موزمبيق )الجنوب األفريقي 

 .2022ملحوظة: ستجرى االنتخابات في يونيو 

 

، 2022 - 2021االنتخاب كنواب رئيس للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة للفترة  .12

 ، ترشيحات:2021خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

 .)انتُخبت  كوت ديفوار )غرب أفريقيا 

 .)انتُخبت جمهورية مصر العربية )شمال أفريقيا 

 .)انتُخبت جمهورية غينيا االستوائية )وسط أفريقيا 

 .)انتُخبت جمهورية سيراليون )غرب أفريقيا 

 .)انتُخبت جمهورية تنزانيا المتحدة )شرق أفريقيا 

 انتُخبت ي(.جمهورية موزمبيق )الجنوب األفريق 
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، 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة للفترة  .13

 ، ترشيحات:2021خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

  .لم تُنتخبجمهورية الكاميرون 

 .انتُخبت كوت ديفوار 

 .انتُخبت الجمهورية التونسية 

 3  ( إلقليم الجنوب 1شغلها على النحو التالي: مقعدان إلقليم شرق إفريقيا؛ مقعد )مقاعد متبقية يتم

 األفريقي.

 ملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: كوت ديفوار، وإسواتيني، وموريشيوس، وتنزانيا، وتونس.

 

 ، خالل االنتخابات المقرر2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  لجنة التنمية االجتماعية للفترة  .14

 ، ترشيح:2021إجراؤها في أبريل/ مايو 

  .لم تُنتخبجمهورية غانا 

 3 ( إلقليم 1( إلقليم شرق إفريقيا ومقعد )2مقاعد متبقية يتم شغلها على النحو التالي: مقعدان )

 الجنوب األفريقي.

 .ياملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وليبيا، ونيجير

 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  اللجنة اإلحصائية للفترة  .15

 ، ترشيحات:2021أبريل/ مايو 

  .انتُخبتجمهورية بوروندي 

  .انتُخبتالجمهورية التونسية 

 ( متبقي يتم شغله من قبل إقليم الجنوب األفريقي.1مقعد ) 

 نتَخبة: بوروندي، وتونس، وزامبيا.ملحوظة: الدول األفريقية الم

 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  لجنة السكان والتنمية للفترة  .16

 ، ترشيحي:2021في أبريل/ مايو 

  .انتُخبتجمهورية تشاد 

 ( إلقليم شرق 1( متبقيان في انتظار شغلهما على النحو التالي: مقعد )2مقعدان )( 1أفريقيا ومقعد )

 إلقليم الجنوب األفريقي.

 ملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: تشاد، وكينيا، وموريتانيا، والمغرب.

 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  لجنة وضع المرأة للفترة  .17

 ، ترشيحات: 2021أبريل/ مايو 

  .خبتانتُ جمهورية الرأس األخضر 

  .انتُخبتالجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 ( إلقليم 1( إلقليم وسط أفريقيا ومقعد )1( متبقيان يتم شغلهما على النحو التالي: مقعد )2مقعدان )

 شرق إفريقيا.
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 ملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: الرأس األخضر، ومصر، وموريتانيا، وتونس.

 

، خالل االنتخابات 2024 - 2022المتحدة لحقوق اإلنسان للفترة االنتخاب كعضو  في  مجلس األمم  .18

 ، ترشيحات:2021المقرر إجراؤها في يونيو 

 جمهورية بنين 

 .جمهورية الكاميرون 

 .جمهورية غامبيا 

 .جمهورية الصومال 

 .دولة إريتريا 

 

  2021ملحوظة: ستجرى االنتخابات في أكتوبر 

 

، خالل االنتخابات 2024 - 2022والعدالة الجنائية للفترة االنتخاب كعضو  في  لجنة منع الجريمة  .19

 ، ترشيحات:2021المقرر إجراؤها في أبريل/ مايو 

  .انتُخبتدولة ليبيا 

  .انتُخبتجمهورية توغو 

 ( متبقيين يتم شغلهما من قبل إقليلم غرب إفريقيا.2مقعدين ) 

 ملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: غانا، وليبيا، وتوجو.

 

، 2024-2022االنتخاب كعضو  في  اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية للفترة  .20

 ، ترشيح:2021خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/ مايو 

  .لم تُنتخبجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 ملحوظة: الدولة األفريقية المنتَخبة: مدغشقر.

 

، خالل االنتخابات المقرر 2024 - 2022جنة البرامج والتنسيق للفترة االنتخاب كعضو  في  ل .21

 ، ترشيح: 2021إجراؤها في أبريل/ مايو 

  .انتُخبتجمهورية بوتسوانا 

 ( متبقي يتم شغله من قبل إقليم شرق إفريقيا.1مقعد ) 

 ملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: بوتسوانا، وكينيا.

 

التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ صندوق األمم المتحدة للسكان/  االنتخاب كعضو  في  المجلس .22

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 2024 - 2022مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة 

 ، ترشيحات:2021أبريل/ مايو 

  .انتُخبتجمهورية الكاميرون 

  .انتُخبتجمهورية تشاد 

  .انتُخبتكوت ديفوار 

 انتُخبتملكة ليسوتو. م 
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 ( متبقي يتم شغله من قبل إقليم شرق إفريقيا.1مقعد ) 

 ملحوظة: الدول األفريقية المنتَخبة: الكاميرون، وتشاد، وكوت ديفوار، وكينيا، وليسوتو.

 

، خالل 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي للفترة  .23

 ، ترشيحات:2021إجراؤها في أبريل/ مايو  االنتخابات المقرر

  .انتُخبتجمهورية غانا 

 

منصب مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة  .24

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/ 2024 - 2022نقص المناعة المكتسب )اإليدز( للفترة 

 :، ترشيح2021مايو 

  .انتُخبتكوت ديفوار 

 ( متبقي يتم شغله من قبل إقليم الجنوب األفريقي.1مقعد ) 

 ملحوظة الدول األفريقية المنتخبة: بوتسوانا، وكوت ديفوار.

 

، خالل 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية للفترة  .25

 ، ترشيح:2021االنتخابات المقرر إجراؤها في عام 

  .انتُخبالسيد ماكييس كينكيال أوغوستو، جمهورية أنغوال 

 ( متبقي يتم شغله من قبل إقليم غرب إفريقيا.1مقعد ) 

 ملحوظة: المرشح األفريقي اآلخر المنتخب: السيد إيف إريك أهوسوغبيمي من بنين.

 

االنتخابات المقرر إجراؤها عام ، خالل 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  لجنة االشتراكات للفترة  .26

 ، ترشيح:2021

  .انتُخبتجمهورية بوتسوانا 

 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها عام 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  لجنة المؤتمر للفترة  .27

 ، ترشيح:2021

  انتُخبت -كوت ديفوار 

 ( سيتم شغله من قبل إقليم وسط أفريقيا.1بقي مقعد واحد ) 

 ول األفريقية المنتخبة: كوت ديفوار وتشاد.ملحوظة: الد

 

، خالل 2024 - 2022االنتخاب كعضو  في  المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للفترة  .28

 ، ترشيحات:2021االنتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/ مايو 

  .انتُخبتجمهورية الكاميرون 

  .انتُخبتجمهورية مصر العربية 

 انتُخبتريقيا. جمهورية جنوب إف 
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 ( إلقليم 1( إلقليم شرق إفريقيا؛ مقعد )1( متبقين يتم شغلهما على النحو التالي: مقعد )2مقعدين )

 غرب إفريقيا.

 ملحوظة: الدول األفريقية المنتخبة: الكاميرون، ومصر، وجامبيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا.

 

 2021والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة للفترة منصب رئيس اللجنتين الرئيسيتين للدورة السادسة  .29

 ، ترشيح:2021، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2022 -

  .انتُخبتاللجنة األولى: المملكة المغربية 

  .انتُخبتاللجنة الثالثة: جمهورية جيبوتي 

 

 انتخاب الترشيحات "التي تمت اإلحاطة علما بها" –باء 

 

، خالل االنتخابات 2027 - 2023كعضو  في  لجنة القانون الدولي لألمم المتحدة للفترة االنتخاب  .30

 ، ترشيحي:2022المقرر إجراؤها في يونيو 

 البروفيسور حسن الوزاني شهدي، المملكة المغربية 

 البروفيسور تشارلز جالو، جمهورية سيراليون 

 الواليات المتحدة األمريكية.في نيويورك،  2022ملحوظة: ستجرى االنتخابات في يونيو 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 2026 - 2023منصب رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية للفترة  .31

 ، ترشيح:2022في يونيو 

 السيد العربي جاكتا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 السيد الحسن زهيد، المملكة المغربية 

 في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 2022ات في يونيو ملحوظة: ستجرى االنتخاب

 

، خالل 2026 - 2023االنتخاب كعضو  في  لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة  .32

 ، ترشيح:2022االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

 السيدة فيرا نكواتي نغاسا، جمهورية الكاميرون 

 في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 2022نتخابات في يونيو ملحوظة: ستجرى اال

 

، خالل 2029 – 2028االنتخاب كعضو  في  غير دائم في مجلس األمن لألمم المتحدة للفترة  .33

 ، ترشيحي:2027االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

 المملكة المغربية 

 دولة ليبيا 

 في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 2027ملحوظة: ستُجرى االنتخابات في يونيو 

 

، خالل االنتخابات المقرر 2026 - 2025منصب مقعد غير دائم في مجلس األمن لألمم المتحدة للفترة  .34

 ، ترشيح:2024إجراؤها في يونيو 

 جمهورية موريشيوس 

 في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 2024في يونيو  )ملحوظة: ستُجرى االنتخابات
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