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رمقرل

 

 

  إجراء من قبل المجلس التنفيذي

مشروع مقرر
1
 

 إن المجلس التنفيذي

 التقرير حول تعيين األجهزة المتفرعة عن المجلس التنفيذي، بحثوقد 

 وإذ يالحظ التعيينات التي قامت بها اللجان اإلقليمية،

 اآلتي:يحدد عضوية أجهزته الفرعية على النحو .1 

 لجنة البرنامج والميزانية

 (**2023)..........    أفريقيا:(أ 

 )....(* األرجنتين   القارة األمريكية:(ب 

 ماليزيا  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 سري النكا   جنوب آسيا:(د 

 سويسرا    أوروبا:(ه 

 العراق   الشرق األوسط:(و 

 يتهم بانتهاء واليتهم في المجلسهي والتالتنفيذي تنأعضاء لجنة البرنامج والميزانية الذين ينتخبهم المجلس * 

 2023 حتى ،ون بتوصية من اللجان اإلقليميةأعضاء لجنة البرنامج والميزانية الذين ينتخب** 

 

                                            
1
 .في هذا البند من جدول األعماليقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر   

CE/111/1 prov. 
Madrid, 19 August 2019 
Original: English 

 2البند 

 تعيين األجهزة المتفرعة

 عن المجلس التنفيذي

 

 ملخص تنفيذي

 

 التعيينات التي تمت في اللجان اإلقليمية.المجلس التنفيذي مدعو لتحديد عضوية أجهزته الفرعية، مع مراعاة 
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 لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب

 (2023) ..........    أفريقيا:(أ 

 (2023) جامايكا   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) الصين  الهادئ:شرق أسيا والمحيط (ج 

 (2023) إيران   جنوب آسيا:(د 

 (2023) أذربيجان    أوروبا:(ه 

 (2023) المملكة العربية السعودية   الشرق األوسط:(و 

 لجنة اإلحصاء

 (2023) ..........    أفريقيا:(أ 

 (2023) جامايكا وباراغواي   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) الفليبين  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 (2023) نيبال   جنوب آسيا:(د 

 (2023) النمسا وجمهورية مولدوفا    أوروبا:(ه 

 (2023) المملكة العربية السعودية   الشرق األوسط:(و 

 لجنة السياحة والتنافسية

 ( 2023) ..........    أفريقيا:(أ 

 (2023) باهاماس والبرازيل   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) فيجي  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 (2023) الهند   وب آسيا:جن(د 

 (2023) جمهورية مولدوفا    أوروبا:(ه 

 (2023) البحرين   الشرق األوسط:(و 

 لجنة السياحة واإلستدامة

 (2023) ..........    أفريقيا:(أ 

 (2023) هندوراس والسلفادور   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) الفليبين  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 (2023) بوتان   جنوب آسيا:(د 

 (2023) كرواتيا وصربيا    أوروبا:(ه 

 (2023) مصر   الشرق األوسط:(و 

 األعضاء السابقين في مختلف اللجان على عملهم القيم. ويشكر.2 
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 لجنة البرنامج والميزانية أوال. 

 :تتالف لجنة البرنامج والميزانية، وفقا لنظامها الداخلي، من.1 

 عضوين فاعلين عن كل إقليم، كما يلي:(أ 

 مية ذات الصلةيستة أعضاء، واحد من كل إقليم، تعينهم لجانهم اإلقل (1)

 ستة أعضاء من المجلس التنفيذي، واحد من كل إقليم، يعينهم المجلس ذاته (2)

 ممثل األعضاء المشاركين في المجلس التنفيذي(ب 

  ممثل األعضاء المنتسبين في المجلس التنفيذي(ج 

 

 المرشحين لعضوية لجنة البرنامج والميزانية:حددت اللجان اإلقليمية من يلي من .2 

 ..........    أفريقيا:(أ 

 األرجنتين   القارة األمريكية:(ب 

 ماليزيا  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 نكاسري ال   جنوب آسيا:(د 

 سويسرا    أوروبا:(ه 

 العراق   الشرق األوسط:(و 

 

فرنسا واليابان والمكسيك المجلس التنفيذي، وتحديًدا  أربعة أعضاء فيباإلضافة إلى ذلك، ُيذَكر أنَّ .3 
 .2019في المجلس التنفيذي وفي لجنة البرنامج والميزانية في  واليتهم تنتهي، والمملكة العربية السعودية

يتعيَّن على المجلس انتخاب أربعة أعضاء للمجلس التنفيذي من القارة األمريكية، وشرق آسيا والمحيط .4 

 ا، والشرق األوسط للجنة البرنامج والميزانية.الهادئ، وأوروب

 لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب . ثانيا

حددت اللجان اإلقليمية من يلي من المرشحين لعضوية لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب للفترة .5 
2019-2023: 

 ..........    أفريقيا:(أ 

 جامايكا   القارة األمريكية:(ب 

 الصين  والمحيط الهادئ:شرق أسيا (ج 

 إيران   جنوب آسيا:(د 

 أذربيجان    أوروبا:(ه 

 المملكة العربية السعودية   الشرق األوسط:(و 

 لجنة اإلحصاء . ثالثا

 :2023-2019حددت اللجان اإلقليمية من يلي من المرشحين لعضوية لجنة اإلحصاء للفترة .6 

 ..........    أفريقيا:(أ 
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 وباراغوايجامايكا    القارة األمريكية:(ب 

 الفليبين  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 نيبال   جنوب آسيا:(د 

 النمسا وجمهورية مولدوفا    أوروبا:(ه 

 المملكة العربية السعودية   الشرق األوسط:(و 

 لجنة السياحة والتنافسية . رابعا

 :2023-2019حددت اللجان اإلقليمية من يلي من المرشحين لعضوية لجنة السياحة والتنافسية للفترة .7 

 ..........    أفريقيا:(أ 

 باهاماس والبرازيل   القارة األمريكية:(ب 

 فيجي  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 الهند   جنوب آسيا:(د 

 جمهورية مولدوفا    أوروبا:(ه 

 البحرين   الشرق األوسط:(و 

 لجنة السياحة واإلستدامة . خامسا

 :2023-2019لجنة السياحة واإلستدامة للفترة حددت اللجان اإلقليمية من يلي من المرشحين لعضوية .8 

 ..........    أفريقيا:(أ 

 هندوراس والسلفادور   القارة األمريكية:(ب 

 الفليبين  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 بوتان   جنوب آسيا:(د 

 كرواتيا وصربيا    أوروبا:(ه 

 مصر   الشرق األوسط:(و 
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