
 

 
 المجلس التنفيذي

 ن والدورة العادية السابعة والعشر 
 2015يونيو  12-7، جنوب أفريقيا ،جر يسبجوهان

 
 

EX.CL/917 (XXVII) 

 
 

 للجنة الوزارية للترشيحات األفريقيةاتقرير 
 ةالدولي ةمو نظمالداخل 

 
 مقدمة  أوال.

اجتمعت اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية داخل النظام الدولي في دورتها العادية  .1
في جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا، برئاسة  2015يونيو  11السابعة والعشرين في 

لدولي سعادة السيد سامورا ماثيو ويلسون كامارا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ا
 لجمهورية سيراليون.

 

بعد افتتاح الجلسة ومراعاة التشريفات المعتادة، قدم الرئيس جدول أعمال الدورة إلى  .2
 أعضاء اللجنة العتماده. 
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 المشاركة  ثانيا.

شاركت في االجتماع الدول التالية األعضاء في اللجنة: أنجوال، وبنين، وبوتسوانا،  .3
رتر  يا، وجامبيا، وليسوتو، ورواندا، والسنغال، وبوروندي، والكاميرون، ومصر، وا 

 وسيراليون، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتنزانيا، وتشاد. 

 ثالثا.  اعتماد جدول األعمال

 اعتمدت اللجنة جدول األعمال اآلتي:  .4

 ؛ EX.CL/DEC.882 (XXVI) تنفيذ المقرر( 1)

 النظام الدولي؛( بحث الترشيحات األفريقية للمناصب داخل 2)

 ( ما يستجد من أعمال.3)

 

 

 

 EX.CL/DEC.882 (XXVI) رابعا.  تنفيذ المقرر

بشأن  EX.CL/Dec.882 (XXVI)قدمت اللجنة التقرير عن تنفيذ المقرر  .5
خالل دوراته الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي الترشيحات األفريقية التي تمت 

 السابقة. 

بشأن  EX.CL/Dec.882 (XXVI)تنفيذ المقرر  أحاطت اللجنة علما بوضع .6
الترشيحات األفريقية التي تمت الموافقة عليها خالل الدورة السادسة والعشرين المنعقدة 
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في يناير في أديس أبابا، في إثيوبيا. توصي اللجنة المجلس التنفيذي باإلحاطة علما 
 )راجع التقرير(. بالمرشحين الذين تم انتخابهم أولئك الذين لم يتم انتخابهم.

 

 خامسا.  بحث الترشيحات األفريقية لمناصب داخل النظام الدولي

قدمت اللجنة الترشيحات المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة عليها خالل  .7
 دورته السابعة والعشرين.

فيما يتعلق بالترشيحات الجديدة لمناصب داخل النظام الدولي، قررت اللجنة أاّل تبحث  .8
ترشيحات التي ستجرى االنتخابات بشأنها قبل القمة القادمة وتأجيل سوى ال

الترشيحات األخرى إلى دورات اللجنة التي تسبق هذه االنتخابات، طبقا لنظامها 
 الداخلي.

ُأبلغت اللجنة أيضا باآللية التي تم إنشاءها ضمن المجموعة األفريقية في نيويورك،  .9
يم المعلومات عن الوظائف الشاغرة، وضمان والتي مكنت فعالية مشاوراتها من تعم

اختيار المرشحين للمناصب المختلفة، مع ضمان مبدأ التناوب بين الدول األعضاء 
 واألقاليم.

 توصي اللجنة المجلس التنفيذي بالموافقة على الترشيحات اآلتية: .10

االنتخابات خالل  2020-2016في منصب األمين العام للكومنولث للفترة  (1)
-في مالطا، ترشيح السيدة ماسيكجوا ماسير 2015التي تجري في نوفمبر 

 موامبا، من جمهورية بوتسوانا؛
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خالل  2019-2015للفترة  لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو (2)
بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الثامن االنتخابات المقرر إجراؤها  في باريس، 

 ، ترشيح:2015والثالثين لليونسكو في نوفمبر 
 جمهورية جنوب أفريقيا؛ 
 جمهورية السنغال؛ 
 جمهورية النيجير؛ 
 جمهورية بوتسوانا؛ 
 .جمهورية مالي 

 

، 2016/2018لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفترة  (3)
 ، ترشيح: 2015جراؤها في ديسمبر خالل االنتخابات المقرر إ

 الفئة جيمفي  جمهورية مصر العربية 
 الفئة جيمفي  جمهورية جنوب أفريقيا 
 جمهورية ليبيريا في الفئة جيم 

، خالل االنتخابات المقرر في منصب األمين العام للمنظمة البحرية الدولية (4)
شيوندو، من جمهورية السيد جوفينال ج. م. ، ترشيح 2015إجراؤها  في يوليو 

 كينيا؛
 
للفترة  لعضوية لجنة األمم المتحدة االستشارية للميزانية والشؤون اإلدارية (5)

في  2015خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر  ،2016/2018
 نيويورك، ترشيح: 

 السيد بابو سين من جمهورية السنغال 
 السيد تاسفا ألم سينوم من دولة إرتريا 
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خالل  2016/2018للفترة  لعضوية لجنة األمم المتحدة للمساهمات (6)
السيد في نيويورك، ترشيح  2015االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 

 جمهورية جنوب أفريقيا؛من  موتوميسي جوزييل تاوانا
، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها  لعضوية لجنة األمم المتحدة لمنع التعذيب (7)

جمهورية مصر من  السفير ِعزَّت سعدفي جنيف، ترشيح  2015أكتوبر  8في 
 العربية؛

خالل لعضوية لجنة األمم المتحدة للقضاء على االختفاء القسري،  (8)
 في نيويورك، ترشيح:  2015يونيو  23االنتخابات المقرر إجراؤها  في 

  من بوركينا فاسوالسيد فورتوني جايتان زونجو 
  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية؛  منالسيد الشيخ سعد بوه كامارا 

 

لعضوية لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  (9)
 في نيويورك، ترشيح:  2015يونيو  25خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 

  من بوركينا فاسو؛السيدة دا/ديالو فاتيماتا بينتا 
  سالمية الموريتانية.من الجمهورية اإلالسيدة ييميلي مينت محمد 

 
جنة األمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد لعضوية ل (10)

في نيويورك،  2015 يونيو 30 خالل االنتخابات المقرر إجراؤها فيأسرهم 
 ترشيح: 

 من بوركينا فاسو؛ نابا بيمي-السيد جارمان زونج 
 من غانا.كومي -السيدة أديالييد أنو 
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خالل  رئيس أمانة األمم المتحدة لمعاهدة تجارة األسلحة في منصب (11)
السيدة دالدلة سيميون ، ترشيح 2015االنتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس 

 من جمهورية جنوب أفريقيا. دوميساني
 

 2016-2015للفترة  في منصب نائب رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة (12)
 ، ترشيح:2015خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 

 
 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية مصر العربية؛ 
 جمهورية إرتريا؛ 
 جمهورية موزمبيق؛ 
 .جمهورية توجو 

 
، خالل 2018-2016 للفترة لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي (13)

 ، ترشيح: 2015االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 

 شعبية؛الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال 

 جمهورية رواندا؛ 

 جمهورية الصومال الفيدرالية؛ 

 .جمهورية جنوب أفريقيا 

، خالل االنتخابات 2018-2016 للفترة لعضوية لجنة التنمية االجتماعية (14)
 ، ترشيح: 2015المقرر إجراؤها في فبراير 

 جمهورية غانا؛ 
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 جمهورية رواندا؛ 
 .جمهورية السنغال 
  يخص المنصب الثاني الذي يعود لغرب أفريقيا، طلبت اللجنة من االقليم فيما

 المعني إجراء مشاورات لتعيين مرشح.
 
، خالل االنتخابات المقرر 2019-2016 للفترةلعضوية لجنة اإلحصائيات  (15)

 ، ترشيح: 2015إجراؤها في نوفمبر 
 جمهورية كينيا؛ 
 .جمهورية توجو 

 
، خالل االنتخابات 2017-2016 فترةلللعضوية لجنة السكان والتنمية  (16)

 ، ترشيح: 2015المقرر إجراؤها في نوفمبر 
 جمهورية السودان؛ 
 .جمهورية أوغندا 

 
، خالل االنتخابات 2019-2016 للفترةلعضوية لجنة النهوض بالمرأة  (17)

 ، ترشيح: 2015المقرر إجراؤها في نوفمبر 
 دولة إرتريا؛ 
 .جمهورية نيجيريا االتحادية 

 
، خالل 2018-2016 للفترة لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (18)

 ، ترشيح: 2015االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 
 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية كوت ديفوار؛ 
 .جمهورية جنوب أفريقيا 
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، خالل االنتخابات 2018-2016 للفترةلعضوية لجنة البرنامج والتنسيق  (19)

 ، ترشيح:  2015المقرر إجراؤها في نوفمبر 
 جمهورية تنزانيا االتحادية؛ 
 جمهورية زيمبابوي؛ 
 

للفترة  لعضوية فريق عمل الخبراء حول معايير المحاسبة ورفع التقارير (20)
 ، ترشيح:2015، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2016-2018

 
 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية كينيا؛ 
 .جمهورية أوغندا 
  ،تطلب اللجنة من األقاليم التالية، إجراء مشاورات لتعيين مرشح لوسط أفريقيا

 ومرشحان للجنوب األفريقي.
 
 2019-2016للفترة  لعضوية اللجنة المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية (21)

 .2015 خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
 جمهورية كينيا؛ 
 الجمهورية الغسالمية الموريتانية؛ 
 جمهورية جنوب أفريقيا؛ 
 جمهورية السودان؛ 
 .جمهورية أوغندا 
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، 2018-2016 للفترةلعضوية مجلس إدارة صندوق األمم المتحدة للطفولة  (22)
 ، ترشيح: 2015خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 

 جمهورية بوتسوانا؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية إثيوبيا االتحادية؛ 
 دولة ليبيا؛ 
 .جمهورية سيراليون 

 
لعضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للتنمية وصندوق األمم المتحدة  (23)

ابات المقرر إجراؤها في نوفمبر ، خالل االنتخ2018-2016 للفترةللسكان 
 ، ترشيح: 2015

 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية تشاد؛ 
 جمهورية مالوي؛ 
 .جمهورية أوغندا 

 
لعضوية مجلس إدارة هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وقيادة  (24)

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2018-2016للفترة المرأة 
 ، ترشيح: 2015

 اتحاد جزر القمر؛ 
 جمهورية جابون؛ 
 جمهورية ليبيريا؛ 
 جمهورية ناميبيا؛ 
 .جمهورية تونس 
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، خالل 2018-2016للفترة لعضوية مجلس إدارة برنامج األغذية العالمي  (25)
 ، ترشيح: 2015االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 

 .جمهورية ليبيريا 
 

المعني بفيروس لعضوية مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك  (26)
، خالل االنتخابات المقرر 2018-2016للفترة نقص المناعة البشرية/اإليدز 

 ، ترشيح:  2015إجراؤها في نوفمبر 
 ورية غانا؛جمه 
 .جمهورية مالوي 

 
، 2019-2016للفترة لعضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة لإلسكان  (27)

 ، ترشيح:  2015خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 
 جمهورية أنجوال؛ 
 جمهورية تشاد؛ 
 جمهورية كينياح 
 .جمهورية نيجيريا االتحادية 

 
، خالل االنتخابات 2018-2016للفترة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان  (28)

 ، ترشيح:  2015المقرر إجراؤها في نوفمبر 
 جمهورية بوروندي؛ 
 جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛ 
 جمهورية أوغندا؛ 
 .جمهورية توجو 
  تطلب اللجنة من بنين وكوت ديفوار إجراء مشاورات لتعيين مرشح يمثل غرب

 أفريقيا.
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، خالل االنتخابات المقرر 2018-2016للفترة لعضوية لجنة المؤتمرات  (29)
 ، ترشيح: 2015إجراؤها في نوفمبر 

 جمهورية غانا؛ 
 .جمهورية ليبيريا 

-2017لفترة  للعضوية غير الدائمة في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة (30)
 ، ترشيح جمهورية غينيا االستوائية باسم وسط أفريقيا.2018

قررت اللجنة أيضا اعتماد ترشيح السفير محمد عز الدين عبد المنعم، من  (31)
جمهورية مصر العربية في منصب عضو لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

، التي طلبت لها مصر تأييدا مبكرا. غير أن 2020-2017لألمم المتحدة  للفترة 
تقديم الدول األعضاء  اللجنة تؤكد أن الموافقة على هذا الترشيح ال تحول دون 

 لترشيحات للمناصب الشاغرة.

 

 . ما يستجد من أعمال:6

 بعد تناول جميع البنود المدرجة في جدول األعمال، أعلن الرئيس رفع الجلسة.  .11
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 قررممشروع 

 داخل النظام الدوليلمناصب الترشيحات األفريقية بشأن 
 EX.CL/…..(XXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 داخل النظام الدولي؛ للمناصب بتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقيةيحيط علما  .1
 : على يوافق .2

 
االنتخابات خالل  2020-2016منصب األمين العام للكومنولث للفترة  في  (1)

-السيدة ماسيكجوا ماسيرترشيح  في مالطا، 2015في نوفمبر  المقرر إجراؤها 
 من جمهورية بوتسواناموامبا، 

االنتخابات المقرر ، خالل األمين العام للمنظمة البحرية الدوليةمنصب في  (2)
من جمهورية السيد جوفينال ج. م. شيوندو، ترشيح ، 2015في يوليو  إجراؤها 

 كينيا
للفترة  لجنة األمم المتحدة االستشارية للميزانية والشؤون اإلدارية عضويةل  (3)

في نيويورك،  2015في نوفمبر  االنتخابات المقرر إجراؤها خالل  ،2016/2018
  ترشيح:
  من جمهورية السنغالالسيد بابو سين 
 من دولة إرتريا السيد تاسفا ألم سينوم 

خالل  2016/2018للفترة  لجنة األمم المتحدة للمساهمات عضويةل (4)
السيد في نيويورك، ترشيح  2015في نوفمبر  االنتخابات المقرر إجراؤها 

 جنوب أفريقيامن جمهورية  موتوميسي جوزييل تاوانا
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 ؤها االنتخابات المقرر إجرا، خالل التعذيبع لجنة األمم المتحدة لمن عضويةل  (5)
من جمهورية مصر  السفير ِعزَّت سعدفي جنيف، ترشيح  2015أكتوبر  8في 

 العربية
خالل االختفاء القسري، للقضاء على لجنة األمم المتحدة  عضويةل  (6)

 في نيويورك، ترشيح:  2015يونيو  23في  االنتخابات المقرر إجراؤها 
  من بوركينا فاسوالسيد فورتوني جايتان زونجو 
 ةموريتانياإلسالمية الجمهورية المن سعد بوه كامارا  السيد الشيخ 

جنة األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عضوية لل (7)
  في نيويورك، ترشيح: 2015يونيو  25في  االنتخابات المقرر إجراؤها خالل 

  من بوركينا فاسو؛السيدة دا/ديالو فاتيماتا بينتا 
  من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.السيدة ييميلي مينت محمد 

حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد لمم المتحدة األ عضوية لجنةل (8)
في نيويورك، ترشيح  2015 يونيو 30في  االنتخابات المقرر إجراؤها خالل أسرهم 

 من بوركينا فاسو نابا بيمي-السيد جارمان زونج
 من غاناكومي -السيدة أديالييد أنو 

خالل  معاهدة تجارة األسلحةرئيس أمانة األمم المتحدة ل منصبفي  (9)
السيدة دالدلة ، ترشيح 2015من المقرر إجراؤها في أغسطس االنتخابات التي 

 من جمهورية جنوب أفريقيا سيميون دوميساني
 

 :ويقرر الموافقة عليها الترشيحات اآلتيةب يحيط علما أيضا  .3
االنتخابات خالل  2019-2015لفترة ل المجلس التنفيذي لليونسكو عضويةل (1)

في باريس، بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الثامن والثالثين  المقرر إجراؤها 
 ، ترشيح:2015لليونسكو في نوفمبر 

 جمهورية جنوب أفريقيا؛ 
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 جمهورية السنغال؛ 
 جمهورية النيجر؛ 
 ؛جمهورية بوتسوانا 
 .جمهورية مالي 

العام ؤتمر خالل الدورة العشرين للم كولجنة التراث العالمي لليونس يةعضول (2)
 ؛جمهورية مصر العربيةترشيح  في باريس، 2015في نوفمبر  هعقدمقرر ال

، 2016/2018المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفترة  عضويةل (3)
 ، ترشيح: 2015في ديسمبر االنتخابات المقرر إجراؤها خالل 

 الفئة جيمفي  جمهورية مصر العربية 
 الفئة جيمفي أفريقيا جنوب هورية جم 
 جمهورية ليبيريا في الفئة جيم 

 

خالل  2016-2015للفترة  نائب رئيس الدورة السبعين للجمعية العامةفي منصب  ( 4)
 ترشيح: ،2015يونيو االنتخابات المقرر إجراؤها في 

 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية مصر العربية؛ 
 جمهورية إرتريا؛ 
 مهورية موزمبيق؛ج 
 .جمهورية توجو 

خالل االنتخابات  2018-2016المجلس االقتصادي واالجتماعي للفترة  عضويةل  (5)
 ، ترشيح:2015نوفمبر المقرر إجراؤها في 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 
 جمهورية نيجيريا االتحادية؛ 
 جمهورية رواندا؛ 
 دولة الصومال؛ 
 اقيجمهورية جنوب أفري. 

خالل االنتخابات المقرر  2018-2016لجنة التنمية االجتماعية للفترة  يةعضول   (6)
 ، ترشيح:2015فبراير إجراؤها في 

 جمهورية غانا؛ 
 جمهورية رواندا؛ 
 .جمهورية السنغال 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها  2019-2016للفترة لجنة اإلحصائيات  لعضوية   (7)
 يح:، ترش2015نوفمبر في 

 جمهورية كينيا؛ 
 .جمهورية توجو 

خالل االنتخابات المقرر  2018-2016للفترة  لجنة السكان والتنمية يةضولع   (8)
 ترشيح: 2015نوفمبر إجراؤها في 

 جمهورية السودان؛ 
 .جمهورية أوغندا 

خالل االنتخابات المقرر  2019-2016، للفترة لجنة النهوض بالمرأة يةعضول (9)
 ترشيح: ،2015مبر نوففي  إجراؤها

 دولة إرتريا؛ 
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 .جمهورية نيجيريا االتحادية 

خالل االنتخابات  2018-2016للفترة  منع الجريمة والعدالة الجنائيةلجنة  يةعضول (10)
 ، ترشيح:2015نوفمبر  في . المقرر إجراؤها

 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية كوت ديفوار؛ 
 .جمهورية جنوب أفريقيا 

خالل االنتخابات المقرر  2018-2016للفترة  لجنة البرنامج والتنسيقية عضول (11)
 ، ترشيح:نوفمبرفي  إجراؤها

  ؛تنزانيا المتحدةجمهورية 
  ؛زيمبابوي جمهورية 

 فريق عمل الخبراء حول المعايير الدولية للمحاسبة ورفع التقارير  يةعضول (12)

 ؛بنينمهورية ج 
 جمهورية الكاميرون؛ 
  ؛كينياجمهورية 
  أوغنداريةجمهو. 

خالل  2019-2016للفترة اللجنة المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية  يةعضول (13)
 ، ترشيح: 2015نوفمبر في  االنتخابات المقرر إجراؤها

 جمهورية الكاميرون؛ 
  الكونغو الديمقراطية؛جمهورية 
  ؛كينياجمهورية 
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 اإلسالمية الموريتانية؛ جمهوريةال 
 جمهورية جنوب أفريقيا؛ 
  ية السودان؛جمهور 
 .جمهورية أوغندا 

-2016للفترة  مم المتحدة للطفولةلعضوية المجلس التنفيذي لصندوق األ (14)
  ، ترشيح:2015نوفمبر  خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 2018

 جمهورية بوتسوانا؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ 
 دولة ليبيا؛ 
  جمهورية سيراليون. 

، 2018-2016 للفترةلطفولة لمجلس إدارة صندوق األمم المتحدة  يةعضول (15)
 : ترشيح ،2015المقرر إجراؤها في نوفمبر خالل االنتخابات 

 جمهورية بوتسوانا؛ 
 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية إثيوبيا االتحادية؛ 
 دولة ليبيا؛ 
 .جمهورية سيراليون 

 

للتنمية وصندوق األمم تحدة األمم المبرنامج المجلس التنفيذي للعضوية  (16)
في  خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 2018-2016للفترة المتحدة للسكان 

 ، ترشيح:2015نوفمبر 

 جمهورية بنين؛ 
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 جمهورية الكاميرون؛ 
 جمهورية تشاد؛ 
 جمهورية مالوي؛ 
 .جمهورية أوغندا 

يادة هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وقالتنفيذي لمجلس ال يةعضول (17)
، 2015نوفمبر في  خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 2018-2016للفترة المرأ 

 ترشيح: 

 اتحاد جزر القمر؛ 
 جمهورية جابون؛ 
 جمهورية ليبيريا؛ 
 جمهورية ناميبيا؛ 
 .جمهورية تونس 

خالل  2018-2016للفترة المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي  يةعضول (18)
 ، ترشيح:2015ا في إجراؤهمقرر االنتخابات ال

 .جمهورية ليبيريا 

المعني بفيروس نقص  لألمم المتحدة برنامج المشترك لجنة تنسيق ال يةعضول  (19)
إجراؤها مقرر خالل االنتخابات ال 2018-2016للفترة اإليدز المناعة البشرية/

 ، ترشيح:2015نوفمبر في 

 جمهورية غانا؛ 
 .جمهورية مالوي 

 2018-2016للفترة مم المتحدة لإلسكان األنامج مجلس إدارة بر  يةعضول  (20)
 ترشيح: ،2015نوفمبر إجراؤها في مقرر خالل االنتخابات ال
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  جمهورية أنجوال؛ 
 جمهورية تشاد؛ 
 جمهورية كينيا؛ 
 .جمهورية نيجيريا االتحادية 

خالل  2018-2016للفترة لألمم المتحدة مجلس حقوق اإلنسان  يةعضول  (21)
 ، ترشيح:2015فمبر نو إجراؤها في مقرر االنتخابات ال

 جمهورية بنين؛ 
 جمهورية بوروندي؛ 
 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ 
 جمهورية أوغندا؛ 
 .جمهورية توجو 

 خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 2018-2016للفترة  لجنة المؤتمرات يةعضول  (22)
 ، ترشيح:2015نوفمبر في 

 جمهورية غانا؛ 

 .جمهورية ليبيريا 

من جمهورية مصر حث ترشيح السفير محمد عز الدين عبد المنعم تأجيل ب قرري  .4
-2017للفترة العربية لعضوية لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة 

 ؛2016، إلى دورة يناير 2020
من ميزانية  دوالر أمريكي 40 000وتخصيص مبلغ بند ميزانية أيضا إنشاء  يقرر .5

داخل شغلها لجميع المناصب التي يجب الصة وافية إلنجاز خ 2016االتحاد لسنة 
ومتابعة الترشيحات التي تمت الموافقة النظام الدولي بالنسبة إلى السنوات القادمة 

 عليها من قبل المجلس التنفيذي.



EX.CL/917 (XXVII) 

Page 19 

 

- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2015

Report of the ministerial committee on

African candidatures in the

international system

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4776

Downloaded from African Union Common Repository


