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 : أوال: مقدمة

اجتمعت اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية داخل المنظومة الدولية في دورتها العادية  .1

معالي السيد ألي في نواكشوط، موريتانيا، برئاسة  8112يونيو  82الثالثة والثالثين في 

 سيراليون. كابا، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية

وأعرب عن ارتياحه الكبير لمشاركته األولى بعد افتتاح الجلسة، حيا الرئيس زمالءه  .8

سيراليون، ورئاسته ألعمال اللجنة. ثم  بصفة وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية

 أحال الكلمة لمفوضة الشؤون السياسية إللقاء كلمة بهذه المناسبة.

ددا جتناولت الكلمة السفيرة ميناتا ساماتا سيسوما، مفوضة الشؤون السياسية، لتؤكد م .3

استعداد إدارتها الكامل، التي تتولى مهام أمانة اللجنة، لدعم اللجنة في أداء رسالتها. 

تعزيز مكانة أفريقيا على الساحة الدولية، للجنة الوشددت على الدور الحاسم الذي تلعبه 

هذا مع اإلقرار بأن اللجنة قد أحرزت . وكذلك على اإلدارة الجيدة للترشيحات األفريقية

، 8112كبيرا في تنفيذ مهمتها منذ اعتماد قواعد إجراءاتها المنقحة، في يوليو  تقدما

خصوصا من حيث التقليل من عدد الترشيحات األفريقية المتناقضة، األمر الذي أكسب 

أفريقيا إعجاب األقاليم األخرى التي ليست منظَّمة بهذه الدرجة في هذا المجال، وكذلك في 

رة إلى وعند اإلشاالموافقة عليهم. تمت  نين األفريقيين الذيتوحيد الصفوف حول المرشح

ضرورة تنقيح قواعد اٌجراءات، أوضحت أنه سيتم قريبا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذا 

 الغرض.

 بعد استيفاء اإلجراءات المعمول بها، عرض الرئيس جدول األعمال على الدورة العتماده.  .2

 ثانيا: الحضور:

وال، بوركينا فاسو، الكونغو، جالدول التالية األعضاء في اللجنة: أنحضرت االجتماع  .5

الجابون، إرتريا، مصر، غينيا االستوائية، ليسوتو، مالوي، نيجيريا، رواندا، سيراليون، 

 تنزانيا، توجو، ليبيا. 

 ثالثا: اعتماد جدول األعمال:

 اعتمدت اللجنة جدول األعمال على النحو التالي:   .6

  EX.CL/Dec.1005 (XXXII) تنفيذ المقرر (1

 بحث الترشيحات األفريقية لمناصب في المنظومة الدولية  (8

 ما يستجد من أعمال. (3

  EX.CL/Dec.1005 (XXXII)رابعا: تنفيذ المقرر 
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بشأن  EX.CL/Dec.1005 (XXXII)تنفيذ المقرر وضع قدمت المفوضية تقريرا عن  .7

  التنفيذي خالل دورته الثانية والعشرين. المجلسالتي وافق عليها  الترشيحات

أحاطت اللجنة علماً بوضع تنفيذ المقرر المذكور أعاله بشأن الترشيحات األفريقية   .2

في  8112المنعقدة في يناير للمجلس التنفيذي المعتمدة خالل الدورة الثانية والثالثين 

ات التي ه بخصوص الترشيحأديس أبابا، إثيوبيا. وقد رحبت اللجنة بالنجاح الذي تم تحقيق

أجازها المجلس التنفيذي. وتأسف لعدم اتخاذ بعض الدول لإلجراءات الكافية الحترام 

قواعد إجراءات اللجنة الوزارية للترشيحات داخل المنظومة الدولية داعيا إياها إلى 

االمتثال لها. وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي باإلحاطة علما بالمترشحين المنتخبين 

  وأولئك الذين لم يُنتخبون )انظر التقرير(.

للجنة ، أُبلغت االسلكية والالسلكية االتصاالتتطوير مدير مكتب وفيما يتعلق بمنصب  .9

قد طلب  المجلس التنفيذي ، التي كانمبابوييوز انيجيري بين وفديالتي تمت مشاورات لاب

ئيسي البلدين بين رأخيرة إجراء مشاورة . وتمت التوصية ب8112يناير  في ،إجراءها

سوية تلجنة الترشيحات بهدف إيجاد البلد الذي يترأس رئيس بصفته  ورئيس سيراليون

من جمهورية زمبابوي  س زافازافااسموالدكتور كالمرشحين لوضع بين لأكثر هدوءا 

 إذا تعذر التوصل إلىومع ذلك، . من جمهورية نيجيريا االتحادية والسيد ويليام إيجيه

 .سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألةف توافق

 

ل سفراء البلدان األعضاء في اللجنة الوزارية للترشيحات داخل اللجنة أوصت   .11 بأن يُشك ِّ

المنظومة الدولية اللجنة الفرعية للترشيحات التي قرر المجلس التنفيذي إنشاءها. كما 

دورات الجمعية أوصت بأن تجتمع هذه المجموعة في دورات استثنائية على هامش 

 ك، للمداوالت بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك. العامة لألمم المتحدة في نيويور

اللجنة من األمانة اتخاذ جميع التدابير لتقديم الدعم المتعدد األشكال للمرشحين الذين حظوا  .11

 بتأييد آليات االتحاد األفريقي.

 ظومة الدولية خامسا: بحث الترشيحات األفريقية لمناصب في المن

الترشيحات المقدمة إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها خالل دورته مانة عرضت األ   .18

 العادية الثالثة والثالثين. 

بعد المداوالت، أوصت اللجنة المجلس التنفيذي بالموافقة على الترشيحات التالية  .13

 لالنتخاب أو إلعادة االنتخاب في المناصب التالية: 
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، في االنتخابات 8180-8102االشتراكات التابعة لألمم المتحدة للفترة عضو لجنة  (1

 في نيويورك، ترشيح كل من: 8112نوفمبر  8التي ستجرى في 

 جمهورية كينيا 

مجلس لوائح البث اإلذاعي التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية  (8

 89ل مؤتمر المفوضين من ، في االنتخابات المقرر إجراؤها خال8188-8102للفترة 

 في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ترشيح: 8112نوفمبر  16أكتوبر إلى 

 المملكة المغربيةحسن طالب السيد ، 

، في االنتخابات المقرر 8188-8102للفترة  عضو لجنة الخدمة المدنية الدولية (3

 8112ة في نوفمبر للجمعية العامة لألمم المتحد 73إجراءها خالل الدورة العادية الـ

 في نيويورك، ترشيح كل من:

  ،دولة ليبياالسيد علي سعيد كرير 

  ،جمهورية سيراليون السفير أندريو بانجالي 

 

 11في االنتخابات التي ستجرى يومي األمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية،  (2

للمنظمة المقرر عقدها في يريفان، أرمينيا،  17خالل القمة الـ 8112أكتوبر  18و

 ترشيح: 

  ،من جمهورية روانداالسيدة لويز موشيكيوابو  

، في 8181-8112للفترة عضو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  (5

 في فيينا، ترشيح كل من:  8112االنتخابات المقررة في سبتمبر 

 المملكة المغربية 

 جمهورية غانا 

 

، في 8180-8102لس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة عضو مج (6

للجمعية العامة  73بمناسبة الدورة العادية الـ 8112االنتخابات المقررة في أكتوبر 

 لألمم المتحدة في نيويورك، ترشيح كل من:

  جمهورية توجو 

 جمهورية الكاميرون 
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 بوركينا فاسو 

 جمهورية الصومال االتحادية 

  إرتريادولة 

 

، في عضو اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية التابعة لألمم المتحدة (7

 ، ترشيح كل من:8112االنتخابات المقررة في نوفمبر 

  من جمهورية أنجوالالسيد ماكياس أجوستو ، 

 السفير إيف إريك أهوسوجبيمي، من جمهورية بنين 

 

، في 8180-8181حدة للفترة عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المت (2

 في نيويورك، ترشيح كل من:  8119االنتخابات المقررة في نوفمبر 

 جمهورية الكاميرون 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 مقعد واحد يتعين شغله من قبل إقليم الجنوب األفريقي 

 اين شغله من قبل إقليم غرب أفريقيمقعد واحد يتع 

 

المجموعة األفريقية في نيويورك القيام بمشاورات للتوصية بممثلي من اللجنة  طلبتملحوظة: 

  إقليَمي الجنوب األفريقي وغرب أفريقيا.

في االنتخابات ، 8180-8102عضو لجنة المؤتمرات التابعة لألمم المتحدة للفترة  (9

 في نيويورك، ترشيح كل من: 8112المقررة في نوفمبر 

  جمهورية السنغال 

 اأفريقيوسط ين شغله من قبل إقليم مقعد واحد يتع 

 

طلبت اللجنة من المجموعة األفريقية في نيويورك القيام بمشاورات للتوصية بممثل ملحوظة: 

  إقليم الجنوب األفريقي لشغل هذا المنصب. 

 

، 8188-8102عضو مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية للفترة  (11

نوفمبر  16أكتوبر إلى  89إجراؤها خالل مؤتمر المفوضين من في االنتخابات المقرر 

 في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ترشيح كل من: 8112

  جمهورية رواندا 

 المملكة المغربية 

 جمهورية السودان 
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 جمهورية مالي 

 

 يباإلضافة إلى إلى ترشيح نيجيريا الذي تمت الموافقة عليه فتمت الموافقة على هذه الترشيحات 

وترشيح كينيا، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو، وتوجو، الذين تمت  8117يوليو 

 منصبا فيما يتعلق بهذه الوالية. 13. يجب شغل 8112الموافقة عليهم في يناير 

 

في ، 8180-8181عضو غير دائم لمجلس األمن لألمم المتحدة للفترة  (11

للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  72الـاالنتخابات المقرر إجراؤها خالل الدورة 

 ترشيح: ،8119

 الجمهورية التونسية 

 اأفريقيغرب ين شغله من قبل إقليم مقعد واحد يتع 

 

 إجراء مشاورات بين غانا والنيجر وليبيريا لتعيين البلد الذي اأفريقيغرب إقليم طلبت اللجنة من 

 سيمثل اإلقليم المذكور داخل مجلس األمن للفترة المذكورة.

انتخاب الدولة التي ستستضيف الجمعية العامة الرابعة والعشرين لمنظمة  (18

 83في االنتخابات المقررة بمناسبة الجمعية العامة الـ ، 8180السياحة العالمية في 

 في روسيا، ترشيح: 8119لمنظمة السياحة الدولية التي ستعقد في سبتمبر 

 المملكة المغربية 

 

 ترشيح كل من:عضو لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان،  (13

 جمهورية ليبيريا 

 ( ليتم شغله في إطار التناوب بين إقليمي غرب أفريقيا والجنوب األفريقي0مقعد ) 

 ( ليتم شغله في إطار 0مقعد )التناوب بين إقليمي وسط وشمال أفريقيا 

 

في نيويورك القيام بمشاورات لتعيين  مترشَحين في المجموعة األفريقية  طلبت اللجنة من

 المنصبين المتبقيين. 

   

، خالل االنتخاب في منصب المدير العام المساعد للمنظمة الدولية للهجرة (12

بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة للمنظمة  8119االنتخابات المقررة في يونيو/يوليو 

الدولية للهجرة، في جنيف، سويسرا. طلبت اللجنة من السودان وإثيوبيا القيام 

رف النور أشبمشاورات بغية االتفاق على اختيار مترشح واحد لهذا المنصب بين السيد 

من جمهورية إثيوبيا  والسفير نجاش كيبرت بوتورا، من جمهورية السودان مصطفى

 . 8119، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى اللجنة في يناير االتحادية الديمقراطية
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إحالة بحثها على مستوى المجموعات التالية، قررت اللجنة ترشيحات فيما يتعلق بال .12

 األفريقية إلجراء مشاورات بشأنها. 

، في االنتخابات المقررة 8102التابع لألمم المتحدة للفترة مجلس حقوق اإلنسان رئيس  (0

طلبت اللجنة من المجموعة األفريقية في جنيف إجراء مشاورات  .8112سبتمبر في 

 لتعيين البلد الذي سيتم ترشيحه لهذا المنصب، من بين السنغال وجنوب أفريقيا.

ذلك وقررت إحالة بحثهما فيما يتعلق بالمناصب التالية، قررت اللجنة اإلحاطة علما ب .15

 للدورات القادمة.

، خالل االنتخابات النتخاب في منصب قاض لدى المحكمة الدولية لقانون البحار (1

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثين للدول األطراف. قررت اللجنة،  8181المقررة في يونيو 

دكتور بترشيح ال عقب سحب سيراليون لترشيح السفير عصمان كيه كامارا، اإلحاطة علما

 موريس  كينيي كامجا وتأجيل بحث هذه المسألة خالل الدورات المقبلة للمجلس.

 

 8119في االنتخابات المقررة في نوفمبر عضو لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو،   (8

لحساب جمهورية مصر العربية في باريس. قررت اللجنة اإلحاطة علما بترشيح 

وطلبت من المجموعة األفريقية في باريس القيام بمشاورات لتعيين المجموعة "باء" 

 . 8119البلدان األربعة لشغل المناصب الشاغرة في 

 سادسا: ما يستجد من أعمال

، هنأ الرئيس أعضاء اللجنة، مكررا أن عملهم ال يقتصر على تأييد هذا البندفي إطار   .16

 لحين انتخاباتهم. الترشيحات وأنه من المهم مواصلة تأييد المرشحين

 بعد استنفاد بنود جدول األعمال، رفع الرئيس الجلسة.  .17
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 مشروع مقرر

 الدوليةبشأن الترشيحات األفريقية في المنظومة 

  EX.CL/1096(XXXIII)الوثيقة 

 ؛إن المجلس التنفيذي

 بتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات األفريقية في المنظومة الدولية يحيط علما  .0

 يوافق على:  .8

، في االنتخابات 8180-8102التابعة لألمم المتحدة للفترة المساهمات لجنة  لعضوية (0

 في نيويورك، ترشيح كل من: 8112نوفمبر  8التي ستجرى في 

 جمهورية كينيا 

 

مجلس لوائح البث اإلذاعي التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية  لعضوية (8

، في االنتخابات المقرر إجراؤها خالل مؤتمر 8188-8102والالسلكية للفترة 

في دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  8112نوفمبر  16أكتوبر إلى  89المفوضين من 

 رشيح:ت

 المملكة المغربيةحسن طالب السيد ، 

، في االنتخابات المقرر 8188-8102للفترة  لجنة الخدمة المدنية الدولية لعضوية (3

 8112للجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر  73إجراءها خالل الدورة العادية الـ

 في نيويورك، ترشيح كل من:

  ،دولة ليبياالسيد علي سعيد كرير 

 جمهورية سيراليون ندريو بانجالي، السفير أ 

في االنتخابات التي ستجرى األمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لمنصب  (4

للمنظمة المقرر عقدها في يريفان،  17خالل القمة الـ 8112أكتوبر  18و 11يومي 

 أرمينيا، ترشيح: 

  ،من جمهورية روانداالسيدة لويز موشيكيوابو  

 

 بالترشيحات التالية ويقرر الموافقة عليها:يحيط علما أيضا  .3



EX.CL/Draft/Dec.15(XXXIII) 

Page 2 

، في 8181-8112للفترة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  لعضوية (0

 في فيينا، ترشيح كل من:  8112االنتخابات المقررة في سبتمبر 

 المملكة المغربية 

 جمهورية غانا 

 

خالل  8180-8102مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة عضوية ل (8

للجمعية  73بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ 8112أكتوبر االنتخابات المقررة في 

 :العامة لألمم المتحدة في نيويورك، ترشيح

 جمهورية توجو 

 جمهورية الكاميرون 

 بوركينا فاسو 

 جمهورية الصومال االتحادية 

 دولة إرتريا 

 

ي ، فاللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية التابعة لألمم المتحدة لعضوية (3

 ، ترشيح كل من:8112االنتخابات المقررة في نوفمبر 

  جمهورية أنجوالالسيد ماكياس أجوستو، من 

 السفير إيف إريك أهوسوجبيمي، من جمهورية بنين 

 

، في 8180-8181ة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة للفتر لعضوية (4

 في نيو يورك، ترشيح كل من:  8119االنتخابات المقررة في نوفمبر 

 جمهورية الكاميرون 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  مقعدان يتعين شغلهما لحساب إقليمي الجنوب األفريقي وغرب أفريقيا 

 

قليَمي بممثلي إطلبت اللجنة من المجموعة األفريقية في نيويورك القيام بمشاورات للتوصية 

 الجنوب األفريقي وغرب أفريقيا لشغل المناصب الباقية لحساب اإلقليمين المذكورين.

في االنتخابات ، 8180-8102لجنة المؤتمرات التابعة لألمم المتحدة للفترة  لعضوية (5

 في نيويورك، ترشيح كل من: 8112المقررة في نوفمبر 

 جمهورية السنغال 

  قبل إقليم وسط أفريقيامقعد واحد يتعين شغله من 
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يم وسط ترشح إقلطلبت اللجنة من المجموعة األفريقية في نيويورك القيام بمشاورات لتعيين م

 .أفريقيا لشغل هذا المنصب

 

، 8188-8102مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية للفترة لعضوية  (6

نوفمبر  16أكتوبر إلى  89من في االنتخابات المقرر إجراؤها خالل مؤتمر المفوضين 

 في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ترشيح كل من: 8112

 جمهورية رواندا 

 المملكة المغربية 

 جمهورية السودان 

 جمهورية مالي 

 

ي ترشيح نيجيريا الذي تمت الموافقة عليه ف باإلضافة إلى إلىتمت الموافقة على هذه الترشيحات 

وترشيح كينيا، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو، وتوجو، الذين تمت  8117يوليو 

 منصبا فيما يتعلق بهذه الوالية. 13. يجب شغل 8112الموافقة عليهم في يناير 

 

في ، 8180-8181مجلس األمن لألمم المتحدة للفترة  للعضوية غير الدائمة (7

للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  72االنتخابات المقرر إجراؤها خالل الدورة الـ

 ، ترشيح:8119

 الجمهورية التونسية 

 ( يجب شغله من قبل غرب أفريقيا0منصب ) 

 

يا وليبيريا ترشح من بين غانا ونيجيرالقيام بمشاورات لتعيين مإقليم غرب أفريقيا طلبت اللجنة من 

 اإلقليم المذكور داخل المجلس للفترة المذكورة.لتمثيل 

 

الدولة التي ستستضيف الجمعية العامة الرابعة والعشرين لمنظمة السياحة  النتخاب (2

ـ ، 8180العالمية في عام  لمنظمة  83في االنتخابات المقررة بمناسبة الجمعية العامة ال

 شيح:في روسيا، تر 8119السياحة الدولية التي ستعقد في سبتمبر 

 المملكة المغربية 

 ترشيح:لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان،  لعضوية (2

 جمهورية ليبيريا 
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 مقعد يتعين شغله بالتناوب بين إقليمي الشرق والجنوب 

 مقعد يتعين شغله بالتناوب بين إقليمي الوسط والشمال 

 

ي المنصبين ترشَحين فطلبت اللجنة من المجموعة األفريقية في نيويورك القيام بمشاورات لتعيين م

 المتبقيين.

 :طلبي.   فيما يتعلق بما يلي، 4

في االنتخابات المقررة في  ،لهجرةل منظمة الدوليةللالمساعد المدير العام  لمنصب (0

 ،في جنيف خالل الدورة الخاصة لمجلس منظمة الهجرة الدولية، 8119يونيو/يوليو 

للقيام بمشاورات بغية االتفاق على تعيين مترشح واحد  إثيوبياو السودان، من سويسرا

 و من جمهورية السودان، السيد أشرف النور مصطفىبين 

يرفي وتقديم تقر من جمهورية االتحادية الديموقراطيةالسفير نيجاش كبريت بوتورا، 

 .8119هذا الشأن إلى اللجنة في يناير 

 

ة ، في االنتخابات المقرروالالسلكيةمدير مكتب تطوير االتصاالت السلكية لمنصب  (8

في دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  8112نوفمبر  86أكتوبر إلى  89في الفترة من 

، إلى إجراء مشاورات أخيرة بين رئيسي دولتي البلدين ورئيس خالل مؤتمر المفوضين

 اسيراليون، بصفته رئيس البلد الذي يترأس لجنة الترشيحات، بغية إيجاد حل لهذ

الوضع يتسم بالهدوء بين المترشحين الدكتور كوسماس زافازافا من جمهورية 

دم غير أنه، وبالنظر لع زيمبابوي والسيد ويليا إيجا من جمهورية نيجيريا االتحادية.

 وجود أي اتفاق، يجب اتخاذ قرار في هذا الشان.

 ررة في في االنتخابات المقلجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو،  لعضوية (3

             العربية لحساب جمهورية مصر . اإلحاطة علما بترشيح في باريس 8119نوفمبر          

       المجموعة "باء" ومطالبة المجموعة األفريقية في باريس بالقيام بمشاورات لتعيين البلدان 

 .8119األربعة التي ستشغل المناصب الشاغرة في 

، في 8102اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة رئيس مجلس حقوق منصب  (2

إلى إجراء المجموعة األفريقية في جنيف ، 8112االنتخابات المقررة في سبتمبر 

ذا سيتم ترشيحه لهبين السنغال وجنوب أفريقيا لتعيين أي البلدين من مشاورات 

 المنصب

ترشيحات وإحالة بحثها على .   يقرر، فيما يتعلق بالمناصب التالية، اإلحاطة علما بهذه ال5

 دوراته القادمة.
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في االنتخابات المقررة خالل قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار، لمنصب  (1

وعقب سحب سيراليون لترشيح  ،8181للدول األطراف في يونيو  31الدورة الـ

 كيه كامارا، اإلحاطة علما بترشيح الدكتور موريس  كينيي كاجا عصمان السفير 

 وتأجيل بحث هذه المسألة خالل الدورات المقبلة للمجلس.

، مع األخذ بعين االعتبار انتخابات منصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت يقرر أخيرا.  6

فضال عن المناصب االستراتيجية األخرى  8112السلكية والالسلكية المقررة في ألكتوبر/نوفمبر 

 لب من:في المنظومة الدولية، أن يط

مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتقديم الدعم المتعدد األشكال  (1)

 للمرشحين الذين يحظون بتأييد آليات االتحاد األفريقي؛

ت األفريقية في المنظومة الدولية على أمانة اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحا (8)

العمل بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني والمجموعات األفريقية، لإلسراع في 

 .داخل المجموعات التي ال تملكها اتترشيحالإنشاء لجان 

ل سفراء البلدان األعضاء في اللجنة الوزارية للترشيحات داخل المنظومة  توصي.  7 بأن يُشك ِّ

نة الفرعية للترشيحات التي قرر المجلس التنفيذي إنشاءها. كما أوصت بأن تجتمع هذه الدولية اللج

، كالعامة لألمم المتحدة في نيويور دورات الجمعيةعلى هامش المجموعة في دورات استثنائية 

 للمداوالت بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك.

ر بالمقررات السابقة وتطلب من المفوضية ب2 نوني أن تقدم، بالتشاور مع مكتب المستشار القا.  تُذك ِّ

 والمجموعات األفريقية، مشروع مراجعة النظام الداخلي للجنة، إلى اللجنة الوزارية لبحثه.   
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