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 أوال.   المقدمة

اللجنة الوزارية للترشيييت في ال المنةواة اليةلتة ال تةر اف العفتية اليف تة ةالين تي ال  جتمعتا  .1

اعيفلل  تتل أ وو تو ةزير العنايفي ال أتيس أبيفبيف ثي توبتيفر برةيف ييييييية  2018ينيفير  26ة  25

الشييييييخةر الخفرجتة ةالتعفةر الخفرجتة لجماورية أ جوال،  م اعفلل السييييييتي مترفال افرار، ةزير 

 اليةلل لجماورية  ترالتور.

بعي ااتتفح الجلسيييييية لبرف للبرة وموم المعموم ب ، ايي الرةتس جيةم ألمفم اليةرا اللتمفتر اي   .2

 ابل األلضفء. 

 ثانيا.   المشاركة  

 ةالكو غو،شفرمت ال االجتمفع اليةم اآل تة األلضفء ال اللجنة: أ جوال، ةبورمتنف اف و،   .3

، ةانةي، ة تجتريف، ةرةا ياةلتبتف، ةغتنتف اال تواةتة، ةلتسو و، ةالجفبور، ةير ريف، ةاصر، 

 ة ترالتور، ة نزا تف، ة وجو.

 ثالثا.   اعتماد جدول األعمال

  م التمفت جيةم األلمفم اآل ل:  .4

 ؛  EX.CL/Dec.984 (XXXI)  و    EX.CL/Dec.958 (XXX) نرتذ المررريي ةضع  ر1ث

 الترشت في األاريرتة لمنفصب ال المنةواة اليةلتة؛ب ث  ر2ث

 اف يستجي اي ألمفم. ر3ث

 

    EX.CL/Dec.984 (XXXI)  و    EX.CL/Dec.958 (XXX)تنفيذ المقررين وضع رابعا.   

 EX.CL/Dec.984 ة EX.CL/Dec.958(XXX) نرتذ المررريي  ةضعالمروضتة التررير لي  ايات .5

(XXXI)  المواارة للتاف اي ابل المجلس التنرتذي خنم تةرا   السفبرة. بشأر الترشت في التل  مت 

مواارة الترشت في األاريرتة التل  مت ال أراللجنة للمف بوضع  نرتذ المررريي المذموريي بش أحفلت .6

 2017يو تو ينفير ة ال التوالل للى المنعري تي ةالين تي ةال فتية الين تي اليةر تيللتاف خنم 

 التل ت فيبفلترش يتعلق اتمفللنجفح الم رز  ار تفحاف لي اللجنة تال أتيس أبفبف ثي توبتفر. ألرب

ةللبت اي األاف ة اواصلة جاوتهف اي أجل  .السفبرة تةرا   خنم التنرتذي المجلس للتاف ةااق

 يلى اال تخفبفي الرفتاة.  رييم اليلم النزي للمرش تي الذيي  مت المواارة للتام بفلنسبة

ألربت اللجنة اع ذلك لي  أ راف ل فالي ليي احتراي اررراي المجلس التنرتذي بشأر الترشت في  .7

 اي ابل بعض اليةم األلضفء.

اال  فت األاريرل ةاأللضفء   تعلق ال فلة الميفرا األةلى بفليلم غتر الكفال اي اليةم األلضفء ال  ر1ث

ال المجلس التنرتذي للتو سكو للترشتح األاريرل لليمتورا اشترا خوفب لشغل انصب الميير العفي 

تضفاي الةوحيا الرشل الذي يمكي ةصر  ب المخ فا الوضع لاذللتو سكو. ألربت اللجنة لي أ راف 

 ااشتر االسرترةهل  فت األاريرل، اال موااق للتاف اي ابل ال االوحتي ةرش تالمبشأر األاريرل 

اع  جب رال  فت األاريرل ياحتراي اررراي اليي هذا الوضع المتميل ال للجنة أر  عتبر اخوفب. 

ال ةل. ال المسترب ال هذا الشأر لتجنب  كرار ايل هذا الوضعالمجلس التنرتذي ال خفذ ارار يلى 

رةتس اال  فت ي  نفةل  الكلمة، شكر هذا الوضع، لنحتي ألرب اميل اصر لي ختبة أال  يزاء 

  ميا اال  فت األاريرل،  عفتا الستي او ى اكلاروضتة الستي ألرف مو يي ةرةتس اخفاة األاريرل، 

 اشترا خوفب لمنصب الميير العفي للتو سكو. اترشتح اليمتورل امفةتلم فللى جاوتهم
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 لمرشح لم  تم المواارة للت  ةهو  رشتحر  تميل ال فلة اليف تة الميفرا ال  رييم جماورية غف ف 2ث

بو سو لمنصب افض ال الم كمة الجنفةتة اليةلتة ال يلفر الرئة -البرةاتسور هنريتف ج. أ. ر. انسف

أ. ةاي  فاشت اللجنة بف ترفضة هذر المسألة ةخلصت يلى أر  رييم غف ف هذا الترشتح ةراضاف   ب  

 لس التنرتذي للتسو و ةأةغنيا امف يشكل خرافً للنةفييتعفرض اع الترشت في التل ةااق للتاف المج

 الياخلل للجنة الوزارية للترشت في ليى المنةواة اليةلتة ةمذلك للمررر رام

EX.CL/Dec.958(XXX)   ر المنعريا 30للمجلس التنرتذي الصفتر لي تةر   العفتية الين تي ث

 ضبع احترام عدم بحاالت يتعلقفيما "ال أتيس أبفبف ةالذي ينص للى  2017ينفير  27 – 25اي 

 اءاسترع أيضا   اللجنة تقرر المنقح الداخلي والنظام التنفيذي المجلس لمقررات األعضاء الدول

يكون مقبوال  في المستقبل وحثت جميعها  نل الخرق هذا مثل أن إلى أنه إلى األعضاء الدول انتباه

على التعاون في تعزيز آلياتنا ومنح أقصى فرصة ممكنة للترشيحات األفريقية لشغل مناصب لدى 

اي النةفي الياخلل  16ااترحت اللجنة للى المجلس التنرتذي  وبتق المفتا  المنظومة الدولية".

 المنةواة اليةلتة اع التوجافي التفلتة: المنرح للجنة الوزارية للترشت في األاريرتة ليى 

  أر  ريي غف ف التذارهف للتسو و ض تة هذا الترشتح اي ابل غف ف، ةمذلك لن  فت

 األاريرل؛

  أر يررض المجلس التنرتذي للى غف ف لروبة لميا  نة أة  ن ة  نواي ةارفً للمفتا

 وبات المتوخاة فيإضافة إلى العقاي النةفي الياخلل التل  نص للى اف يلل: " 16

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، يجوز تعليق عضوية الدول  23المادة 

األعضاء التي ال تمتثل لمقررات المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات لشغل 

 أعوام". 5المنظومة الدولية لمدة انتخابية داخل مناصب 

  المررراي ةاآللتفي أر يوج  المجلس التنرتذي   ذيرا شيييا لغف ف لت تري

 الموضولة بخصوص الترشت في األاريرتة ليى المنةواة اليةلتة.

متعيت الضرةري ةاليلم الالنزاة لضمفر جراءاي جمتع اإلاي المروضتة ا خفذ للبت اللجنة  .8

ة ررلتاللجفر الال تخفبام ةاإل راع بإ شفء الذيي  مت المواارة للتام رش تي تاألشكفم للم

 لم  رم بذلك بعي. المجمولفي األاريرتة التل تاخل في ترشت لل

اللجنة الررلتة التفبعة للجنة المميلتي الياةمتي المكلرة بفلمتزا تة أر  خصص اي للبت اللجنة أيضف  .9

لتة ةاللجنة الرر ةاليةلتللترشت في تاخل المنةواة أ شوة اللجنة الوزارية النزاة ليلم متزا تة ال

 هف.ءالترشت في التل ارر المجلس التنرتذي ي شفمررراي بشأر تنرتذ الالمكلرة ب

يرتة للترشت في األار نرتح النةفي الياخلل للجنة الوزارية ال االلتبفر ضرةرا  اللجنةةيذ  أخذ  .10

اكتب المستشفر اي بغتة ارالفا خصوصتفي بعض الترشت في،  ولب  تاخل المنةواة اليةلتة

حوم رةع اشةلجنة المميلتي الياةمتي، بإليات  ارا الشخةر الستف تة، بفلتشفةر اع يتالرتفي الرف و ل

احي ال صوي ة  يث أاريرتف بلضمفر ا تمرار  ةذلك متفبعة  رشت في اليةم األلضفءلآلتة ي شفء 

 تاخل المنةواة اليةلتة. اال تخفبفي يلفر 

فبام. ثراجع ي لم يتم ا تخ وصل اللجنة المجلس التنرتذي بفإلحفلة للمفً بفلمرش تي المنتخبتي ةالذي .11

 الترريرر
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 خامسا. بحث الترشيحات األفريقية لمناصب في المنظومة الدولية 

المروضتة الترشت في التل  م لرضاف للى المجلس التنرتذي للمواارة للتاف خنم تةر    ايات  .12

 العفتية اليف تة ةالين تي. 

لرب المنفاشفي، أةصت اللجنة المجلس التنرتذي بفلمواارة للى الترشت في اآل تة لن تخفب أة   .13

 يلفتا اال تخفب ال انفصب:

خنم عضووووووو لجنة الخبراء التفاقية األمح المتحدة لحقوق األشووووووخا،  وي ا عاقة،  ر1ث

ليةم ل  11، بمنف ييييييبة ا عرفت المخ مر ال يييييييييييي2018اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال يو تو 

 األلراف:  رشتح:

  ،؛اي جماورية غف فالسيدة جيرترود أوفوريوا فيفوام 

  ،؛اي جماورية اصر العربتةالدكتورة هبة هجرس، عضو البرلمان 

للحقوق المدنية  عضووووووو لجنة األمح المتحدة لحقوق ا نسووووووان المعنية بالميثاق الدولي ر2ث

 2018يو تو  14يجراؤهف ال خنم اال تخفبفي المررر ، 2022-2019للرترا والسياسية، 

لليةم األلراف ال المتيفق اليةلل لل روق  36 ال  تويورك، بمنف ييبة ا عرفت اليةرا ال يييييييي

 المي تة ةالستف تة،  رشتح: 

  ،اي الجماورية التو ستة البروفيسور إياد بن عاشور 

 

-2019للرترا عضووو لجنة األمح المتحدة للقضوواء على جميع أشووكال التمييز ضوود المرأة،  ر3ث

  رشتح: ال  تويورك، 2018خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال يو تو ، 2022

  ،اي جماورية اصر العربتة؛السفيرة نائلة جبر 

، خنم اال تخفبفي المررر 2022-2019للرترا عضو لجنة األمح المتحدة لحقوق الطفل،   ر4ث

  رشتح: ال ارر األام المت يا ال  تويورك، 2018يجراؤهف ال يو تو 

  اي جماورية اصر العربتةماضيالسفير جهاد ، 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في  2026-2022عضووووووو لجنة القانون الدولي للفترة  (5)

 ، ترشيح:2018نوفمبر 

 اي بورمتنف اف و  السيد لويس سافادوجو 

خالل  ،2022-2019الووودوليوووة لممح المتحووودة، للفترة  الخووودموووة العووواموووةرئيس لجنوووة   (6)

االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسووووووبة انعقاد الدورة العادية الثالثة والسووووووبعين للجمعية 

 في نيويورك، ترشيح:   2018العامة لممح المتحدة في نوفمبر 

 السيد العربي جاكتا، من الجزائر 

 السفير الحسن زهيد، من المغرب 

، أوصووووووت اللجنة ملحوظة: مع مالحظة اللجنة بان المنصووووووب يحق ألفريقيا شووووووغله

 المجلس التنفيذي بالموافقة على المرشحين.

ية عضووووووو مجلس  ر7ث لذر قة ا طا ية لل لدول لة ا كا ، خنم 2020-2018للرترا  محافظي الو

، بمنف ييييييبة ا عرفت المخ مر العفي للومفلة 2018اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال  ييييييبتمبر 

 اليةلتة للوفاة الذرية،  رشتح:
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  جمهورية مصر العربية 

خنم  2022-2019للفترة ، عضو مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية ر8ث

، ال تبل، 2018اال تخفبفي المررر يجراؤهف بمنف بة ا عرفت اخ مر المروضتي ال  وامبر 

 اإلافراي العربتة المت يا،  رشتح: 

  جماورية اصر العربتة 

  جماورية متنتف 

 ة الشعبتة الجماورية الجزاةرية الييمررالت 

  جماورية جنوب أاريرتف 

  جماورية بورمتنف اف و 

 جماورية  وجو 

جمهورية : ارري اللجنة المواارة للى هذر الترشيييت في، بفإلضيييفاة يلى  رشيييتح ملحوظة

 الخمسييةةأر  ُبرل المنفصييب ، 2017يولتو  الذي  مت المواارة للت  النيجيريا االتحادية 

 اي ابل أاريرتف تاخل هذا المجلس، ارتوحة.ر األخرى التل اي المررر شغلاف 5ث

نم خ عضو لجنة تنظيح االتصال ا  اعي لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، ر9ث

ال تبل،  2018اال تخفبفي المررر يجراؤهف بمنف ييبة ا عرفت اخ مر المروضييتي ال  وامبر 

 اإلافراي العربتة المت يا،  رشتح:

 سيد عزوز(الدكتور الث جمهورية مصر العربية 

  جمهورية جنوب أفريقيا 

 

خنم اال تخفبفي المررر  مدير مكتب تطوير االتصووووواالت السووووولكية والالسووووولكية، ر10ث

ال تبل، اإلاييفراي العربتيية المت يييا،  2018 وامبر  26أمتوبر يلى  29يجراؤهييف اي 

 بمنف بة ا عرفت اخ مر المروضتي،  رشتح:

 جماورية زيمبفبوي، اي الدكتور كوزماس زافازافا 

 اي ةجماورية  تجتريف اال  فتيةالسيد ويليام يجيه ، 

 

 ،  رشتح:عضو غير دائح في مجلس األمن لممح المتحدة ر11ث

  ل سيييييييفب الجنوب األاريرل ثةهو  2020-2019للرترا جمهورية جنوب أفريقيا

الترشتح الذي صفتات للت  المجمولة األاريرتة ال  تويوركر، خنم اال تخفبفي 

بمنف ييبة ا عرفت اليةرا اليف تة ةالسييبعتي للجمعتة  2018المررر يجراؤهف ال يو تو 

  رشتح:العفاة لألام المت يا، 

 ،  رشتح:لجمعية العامة لممح المتحدةنائب رئيس الدورة الثالثة والسبعين ل ر12ث

 الجماورية الجزاةرية الييمررالتة الشعبتة؛ 

 جماورية بورمتنف اف و؛ 

 جماورية الكو غو الييمررالتة؛ 

 جماورية جفابتف؛ 

 جماورية  فاتبتف؛ 

 جماورية السوتار؛ 
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، 2021-2019للفترة ، عضوووووو المجلس االقتصوووووادي واالجتماعي لممح المتحدة ر13ث

للجمعتة العفاة لألام  73اال تخفبفي المررر يجراؤهف بمنف ييييييبة ا عرفت اليةرا ال ييييييييييييخنم 

 المت يا،  رشتح:

 جماورية أ جوال؛ 

 جماورية اصر العربتة؛ 

 جماورية ي توبتف اال  فتية؛ 

 جماورية متنتف؛ 

 .جماورية افلل 

للترشت في تاخل اي خنم أاف ة اللجنة الوزارية لاذا المنصب ايات جماورية متنتف  رشت ف : ملحوظة

ُ  المنةواة اليةلتة. بلغت اللجنة بوجوت آلتة تاخل المجمولة األاريرتة ال  تويورك إلتارا هذا بعي أر أ

 الترشت في المذمورا، ارري ليي المواارة للى  رشتح متنتف.صفتات للى الترشتح، ةهل اآللتة التل 

 

 

 ،  رشتح:للجمعية العامة لممح المتحدةرئيس اللجنة الرابعة  ر14ث

 من جمهورية ليبيريا؛سعادة السيد لويس براون ،   

 ،  رشتح: رئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة لممح المتحدة ر15ث

 .... عفتا الستي  تكتي ت. اورا، اي جماورية  

 

التعاون ين العام للشؤون االجتماعية والثقافية وا نسانية لمنظمة مساعد األم (16)

 . جماورية اصر العربتة : رشتح ،ا سالمي

المت يا  لعضوية لجنة األامتةلة ير ريف اي  السيد تسفا عالح سيومأحفلت اللجنة للمف بترييم  رشتح .  14

اليةرا  بمنف بة ا عرفت  2018ة ةالمتزا تة خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال  وامبر يشخةر اإلتارلل

 بشأر هذا المنصب الذي اياليفلية ةالسبعتي للجمعتة العفاة لألام المت يا ةلكناف ارري ليي ا خفذ يجراء

ق أاريرتف يالتم شربتي المنصب  اهذبفلنسبة يلى ةارف لنةفي التنفةب السفري ، اريرلاألجنوب يعوت يلى ال

يورك يجراء المشفةراي لتعتتي اميل الجنوب . المولوب اي المجمولة األاريرتة ال  توب األاريرلةالجنو

 األاريرل ال هذا المنصب.

 

  ررر اف يلل:حفلت اللجنة للمفً بفلترشت في الوارتا ات فر ة .   أ15

ترشيح جمهورية كينيا لعضو غير دائح لمجلس األمن التابع حول عدم اتخا  إجراءات   ر1ث

 لعيي التوصل يلى أي  وااق لإلالتم حوم هذا الترشتح؛  2022–2021للرترا  لممح المتحدة

ب ث  رشتح اليمتور اوريس متنجنل مفاجف اي جماورية الكفاترةر، لشغل انصب   أجتل  ر2ث

افض ال الم كمة اليةلتة لرف ور الب فر، خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف ا نفء االجتمفع 

 ؛2018يلى تةرا يو تو ؛ 2020الين تي لليةم األلراف ال يو تو 

اتمف يتعلق بمنصب ايير اكتب لتنمتة اال صفالي السلكتة ةالن لكتة خنم اال تخفبفي المررر اي .   16

ال تبل بفإلافراي العربتة المت يا ا نفء ا عرفت لجنة المروضتي، ابلغت  2018 وامبر  26أمتوبر يلى  29
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ال يو تو  31 ال  تةر   خنم التنرتذي المجلس باف ةصىأ التل المرفةضفياللجنة بف   اي أجريت بفلرعل 

ةايي زيمبفبوي ة تجتريف تةر أر  سرر لي  تتجة بخصوص اختتفر ارشح ةاحي اي بتي اليمتور  بتي 2017

جماورية زيمبفبوي ةالستي ةيلتفي لتجت  اي جماورية  تجتريف اال  فتية. ةبعي ار  ايموزاس زاافزااف 

 ألة بف ترفضة أةصت المجلس التنرتذي بمف يلل:  فاشت اللجنة هذر المس

أر اال تنفت يلى النةفي الياخلل المنرح للجنة الوزارية للترشت في األاريرتة تاخل المنةواة   ر1ث

يةل الوريق األاضل ال خفذ الررار بشأر اختتفر أي المرش تي.  14اليةلتة ةخفصة المفتا 

ة ممف يرت ال الرررا ثأر ةيتمتعفر بسمعة ةحتث أر هذيي المرش تي يتمتعفر بكرفءا اتسفةي

جتيا للى المستوى اليةلل ةارفً للرررا ثبر ال يتبرى  وى المعتفر المتعلق بفلتميتل الجغراال 

 العفتم ممف  نص للت  الرررا ثجر اي أجل اختتفر أي المرش تي؛ 

ينبغل أر يتخذ ارار المواارة للى المرشح األاريرل لشغل هذا المنصب خنم الرمة ال فلتة   ر2ث

اي أجل  رفتي  جنب الفلة أاي هذا التو ر، ةخفصة اي أجل ا فحة الررصة  2018ال ينفير 

للمرشح التل  تم المواارة للت  للرتفي ب ملت . ةأيف مفر الختفر الذي يتم اي ابل المجلس 

 واء بفلرجوع يلى النةفي الياخلل ممف أةصل ب  ألنر، أة يلى الرجوع يلى ال ل  التنرتذي

 الستف ل؛ 

تلوا الواييي يلى التشفةر ةالتوصل يلى ارار ابل ا عرفت المجلس التنرتذي ةيال اف    تتم   ر3ث

 الرجوع للمعفيتر الم يتا ال النةفي الياخلل اي أجل ا خفذ ارار بشأر أي المرش تي. 

 

 

 ما يستجد من أعمال   سادسا:

 لمواارةالتشكر اال  فت األاريرل للى  الكلمةبورمتنف اف و اميل  نفةم بني اف يستجي اي ألمفم،    ت.  16

 ألاتي العفي لن  فت اليةلل لن صفالي السلكتة ةالن لكتة،ا ةمتل لمنصبللى  رشتح الستي براهتمف  ف و 

 ال ال ملة لاذا المنصب.ةللب تلم اللجنة لمراارة المرشح 

 

 .راع الجلسةلي بعي  نفةم جمتع البنوت الميرجة ال جيةم األلمفم، أللي الرةتس .   17
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 مقرر مشروع

 المنظومة الدوليةبشأن الترشيحات األفريقية داخل  

  EX.CL/1066 (XXXII) الوثيقة

 

 :المجلس التنفيذيإن 

 لمنفصب تاخل المنةواة اليةلتة. األاريرتةتررير اللجنة الوزارية للترشت في ب يحيط علما . 1

 الترشت في التفلتة: يوافق على . 2

قة،  يةعضووووووول ر1ث خا،  وي ا عا حدة لحقوق األشوووووو ية األمح المت فاق خنم لجنة الخبراء الت

لليةم األلراف:  11، بمنف بة ا عرفت المخ مر ال ييييي2018المررر يجراؤهف ال يو تو اال تخفبفي 

  رشتح:

  ،؛اي جماورية غف فالسيدة جيرترود أوفوريوا فيفوام 

  ،؛اي جماورية اصر العربتةالدكتورة هبة هجرس، عضو البرلمان 

 

لدولي يةعضووووووول     ر2ث ثاق ا بالمي ية  ية  لجنة األمح المتحدة لحقوق ا نسوووووووان المعن مدن للحقوق ال

ال  2018يو تو  14خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال ، 2022-2019للرترا والسياسية، 

لليةم األلراف ال المتيفق اليةلل لل روق المي تة  36 تويورك، بمنف ييييبة ا عرفت اليةرا ال يييييييييي

 ةالستف تة،  رشتح: 

  ،اي الجماورية التو ستة البروفيسور إياد بن عاشور 

 

-2019للرترا لجنة األمح المتحدة للقضووواء على جميع أشوووكال التمييز ضووود المرأة،  يةعضوووول ر3ث

  رشتح: ال  تويورك، 2018خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال يو تو ، 2022

  ،اي جماورية اصر العربتة؛السفيرة نائلة جبر 

بفي المررر ، خنم اال تخف2022-2019للرترا لجنة األمح المتحدة لحقوق الطفل،  يةعضووووووول  ر4ث

 ال ارر األام المت يا ال  تويورك،  رشتح: 2018يجراؤهف ال يو تو 

  اي جماورية اصر العربتةماضيالسفير جهاد ، 

خنم اال تخيفبيفي المررر يجراؤهيف ال  2026-2022للرترا  لجنوة القوانون الودولي يوةعضووووووول ر5ث

 ،  رشتح:2018 وامبر 

 اي بورمتنف اف و  السيد لويس سافادوجو 

 : رشتحفي منصب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة لممح المتحدة،  (6)

  ،؛اي جماورية لتبتريفسعادة لويس براون 

 : رشتحفي منصب رئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة لممح المتحدة،  (7)

 سعادة السيد نيكتن د. مورا، من جمهورية مالوي؛ 
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،خالل 2022-2019الدولية لممح المتحدة، للفترة  الخدمة العامةرئيس لجنة في منصوووووووب  (8)

االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسووووبة انعقاد الدورة العادية الثالثة والسووووبعين للجمعية العامة 

   :في نيويورك، ترشيح 2018لممح المتحدة في نوفمبر 

 السيد العربي جاكتا، من الجزائر 

 السفير الحسان زهيد، من المغرب 

 :بفلترشت في اآل تة ةيوااق للتاف.   يحيط علما أيضا 3

، خنم اال تخفبفي 2020-2018للرترا  محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلسلعضوووية  ر1ث

، بمنف ييييييبة ا عرفت المخ مر العفي للومفلة اليةلتة للوفاة 2018المررر يجراؤهف ال  ييييييبتمبر 

 الذرية،  رشتح:

  جمهورية مصر العربية 

خنم  2022-2019للفترة ، مجلس االتحاد الدولي لالتصوواالت السوولكية والالسوولكية يةعضووول ر2ث

، ال تبل، 2018اال تخفبفي المررر يجراؤهف بمنف ييييييبة ا عرفت اخ مر المروضييييييتي ال  وامبر 

 اإلافراي العربتة المت يا،  رشتح: 

  جمهورية مصر العربية 

  جمهورية كينيا 

 طية الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقرا 

  جمهورية جنوب أفريقيا 

  جمهورية بوركينا فاسو 

 جمهورية توجو 

جمهورية : ارري اللجنة المواارة للى هذر الترشييييت في، بفإلضييييفاة يلى  رشييييتح ملحوظة

 خمسيييية ةأر  ُبرل المنفصييييب ال، 2017يولتو  الذي  مت المواارة للت  النيجيريا االتحادية 

 شغلاف اي ابل أاريرتف تاخل هذا المجلس، ارتوحة.ر األخرى التل اي المررر 5ث

نم خ لجنة تنظيح االتصووال ا  اعي لالتحاد الدولي لالتصوواالت السوولكية والالسوولكية،لعضوووية  ر3ث

ال تبل،  2018اال تخفبفي المررر يجراؤهف بمنف ييييييبة ا عرفت اخ مر المروضييييييتي ال  وامبر 

 اإلافراي العربتة المت يا،  رشتح:

 سيد عزوز(الالدكتور ث عربيةجمهورية مصر ال 

  جمهورية جنوب أفريقيا 

 

، خنم 2020-2019للرترا ، عضووووووو غير دائح في مجلس األمن لممح المتحدةفي منصووووووب  ر4ث

، بمنف ييبة ا عرفت اليةرا اليف تة ةالسييبعتي 2018اال تخفبفي التل اي المررر يجراؤهف ال يو تو 

  رشتح:للجمعتة العفاة لألام المت يا، 

  ؛جنوب أفريقياجمهورية  

 ،  رشتح:نائب رئيس الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لممح المتحدةفي منصب  ر5ث
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 

 جمهورية بوركينا فاسو؛ 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

 جمهورية جامبيا؛ 

 جمهورية ناميبيا؛ 

 جمهورية السودان؛ 

ماعي لممح المتحدةالمجلس االقتصووووووولعضوووووووية  ر6ث ، خنم 2021-2019للفترة ، ادي واالجت

 للجمعتة العفاة لألام المت يا،  رشتح: 73اال تخفبفي المررر يجراؤهف بمنف بة ا عرفت اليةرا ال 

 جمهورية أنجوال؛ 

 جمهورية مصر العربية؛ 

 جمهورية إثيوبيا االتحادية؛ 

 جمهورية كينيا؛ 

 .جمهورية مالي 

 

 ونالتعا لمنظمة وا نسووانية والثقافية االجتماعية للشووؤونفي منصووب األمين العام المسوواعد  (7)

 :ترشيح: ا سالمي

 جمهورية مصر العربية 

 

 . يحيط علما في األخير و يقرر:4

 

  عضوووو غير دائح في مجلس األمن لممح لمنصوووب  جمهورية كينيا  رشيييتح أجتل

  اإلالتم الذي ينتمل يلت ؛لمواارة ،  2022-2021للرترا  المتحدة

 لمنصب  اي جماورية الكفاترةرالدكتور موريس كينيي كامجا  رشتح  تأجيل

، خنم اال تخفبفي التل  تجري ال قاض لدى المحكمة الدولية لقانون البحار

 يو تو تةرا يلى لليةم األلراف، 30بمنف بة ا عرفت االجتمفع ال  2020يو تو 

 ؛2018

  ة األام لعضوية لجنتةلة ير ريف اي ة السيد تسفا عالح سيوم اتمف يتعلق بترشتح

ة ةالمتزا تة خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف ال  وامبر يشخةر اإلتارلالمت يا ل

ارري  ،اليةرا اليفلية ةالسبعتي للجمعتة العفاة لألام المت يابمنف بة ا عرفت  2018

ةارف ، اريرلاألجنوب ى اليعوت يلبشأر هذا المنصب الذي  ايليي ا خفذ يجراء

ب الجنوةيالتم شرق أاريرتف بتي المنصب  اهذبفلنسبة يلى لنةفي التنفةب السفري 

اي المجمولة األاريرتة ال  تويورك يجراء المشفةراي لتعتتي األاريرل، ة ولب 

 اميل الجنوب األاريرل ال هذا المنصب.

سلكية فيما يتعلق ب.  5  خنم اال تخفبفي المررر يجراؤهف اي والالسلكية،مدير مكتب تطوير االتصاالت ال

ال تبل، اإلاييفراي العربتيية المت يييا، بمنييف ييييييبيية ا عرييفت اخ مر  2018 وامبر  26أمتوبر يلى  29

 يلل:  أةصت اللجنة المجلس التنرتذي بمفالمروضتي، 
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  مةالمنظوداخل لترشيحات األفريقية لللجنة الوزارية راجع اللجوء إلى النظام الداخلي الم  يبقى 

تي    رش   تالمةبمف أر هفذيي تي.    رش   تالماألايل للرصل بتي ان ، السبتل  14ال  تمف المفتا  ،ةالدولي

عتي اليةلل للى الصالرررا الررلتة ثأر، ةبسمعة جتيا يتمتعفر بنرس الكرفءاي، ايلمف هو اولوب ال 

لعفتم لتميتل الجغراال االذي هو ا الوحتيالمعتفر ال يبرى  وى الرررا الررلتة ثبر، ايلمف ةرت ال 

 تي؛   رش   تبتي المللرصل ثجر ايلمف  نص للت  الرررا الررلتة 

 

 2018تنفير ال فلتة لرمة خنم الرشح األاريرل لاذا المنصب تيجب ا خفذ ارار المواارة للى الم ،

ي   االمواارة للتذي  تتم رشح التلمتمكتي اةخفصة لا تمرار هذا الوضع المتو ر اي أجل  جنب 

تذي، المجلس التنر تصل يلت  . هذا، أيف مفر الختفر الذي ت حملالنزي لمبفشرا الوات اال ترفتا اي 

 ب  ألنر أة اللجوء يلى حل  تف ل؛ الموصلالنةفي الياخلل للى الن و أي اللجوء يلى 

 

 لمجلس التنرتذي، ةيالالتوصل يلى ارار ابل اجتمفع اإجراء اشفةراي بتنامف ةاوفلبة الواييي ب 

  النةفي الياخلل للرصل ال األار.ةالم يتا المعفيتر تتم اللجوء يلى  

 

 فيما يتعلق بوضع غانا، قرر المجلس ما يلي: .6

ام، ذيي  مت المواارة للترشييي تي التالمتفبعة الرعفلة للمضيييمفر ضيييرةرا ةالتبفرا لختر، ال األ ،يقرر.  7

ة كتتف  المنةواة اليةلتةي المجلس التنرتذي بشيييييأر الترشيييييت في األاريرتة ال ارررا عزيز آلتفي اتفبعة 

    اف يلل: ، المنةواة اليةلتةلترشت في األاريرتة ال لالنةفي الياخلل للجنة الوزارية 

المتعيييت األشييييييكييفم ةالنزي يلم الييلضييييييمييفر جراءاي جمتع اإلا خييفذ اللجنيية اي ولييب يأر  ر1ث

تاخل  يفبإ شفء اللجفر الررلتة للترشت تعجتل ال تخفبام ةالذيي  مت المواارة للتام رش تي التللم

 ال  توار للى ذلك بعي.التل المجمولفي األاريرتة 

 ،لجنيية الررلتيية التييفبعيية للجنيية المميلتي الييياةمتي المكلريية بييفلمتزا تيةالتعلتمييفي يلى ال وجتيي   ر2ث

اة ريرتة تاخل المنةواألاترشييييت في للزارية أل شييييوة اللجنة الوالمنف ييييبة متزا تة البتخصييييتص 

تذي الترشييييييت في التل ارر المجلس التنرمررراي بشييييييأر تنرتذ الالمكلرة بةاللجنة الررلتة اليةلتة 

 هف؛ءي شف

اكتب المسيييتشيييفر الرف و ل، بفلتشيييفةر اع يتارا الشيييخةر السيييتف يييتة  يلى فيتعلتمال  رييم   ر3ث

تة،  لياةمتي، ةالمجمولفي األارير لنةفي ا اراجعةاشييييييرةع  يلياتلعمل للى لةلجنة المميلتي ا

ل المشيييرةع االمنةواة اليةلتة.  يييتأخذ هذا األاريرتة تاخل  للترشيييت فيالياخلل للجنة الوزارية 

االلتبفر خصييوصييتفي بعض الترشييت في، بمف ال ذلك ي شييفء آلتة اتفبعة للترشييت في التل  مت 

عتميييا اي ابييل اخ مراي اميية اال  ييفت األاريرل ةمييذلييك اعييفلتيية الموااريية للتاييف ةالمررراي الم

التصييييويت لصييييفلح الترشييييت في األاريرتة لضييييمفر ا ييييتمرار   يث أاريرتف بصييييوي ةاحي ال 

 اال تخفبفي تاخل المنةواة اليةلتة.
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