
CE/77/DEC  

  

  

  

  

  

  المقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي

   والسبعينبعاسفي اجتماعه ال
  

 ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون األول٢داكار، السنغال، 

  

  

  

  

  المحتويات
  

  

  الصفحة                      

  

  ٢    ..............................................................................جدول األعمال  .١

  ٣     .............................................................................ئمة المقررات قا .٢

  ٤     ..............................................................المقررات التي اتخذها المجلس  .٣

   ٧    .............................................................................قائمة المشاركين  .٤
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  جدول األعمال ـ ١
  

  اعتماد جدول األعمال )١

  

 مشاورات المجلس بشأن تعيين نائب األمين العام )٢

  

 انتخابات لألجهزة المتفرعة عن المجلس التنفيذي )٣

  

  ٢٠٠٦انتخاب هيئة مكتب المجلس لعام  )٤

  

 مكان وتاريخ الدورة الثامنة والسبعين للمجلس التنفيذي )٥
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٢  

  قائمة المقررات ـ  
  
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

٤  
 

(LXXVII)1  من جدول األعمال١البند  - جدول األعمال  اعتماد

٤  
 

  من جدول األعمال٢البند  - مشاورات المجلس بشأن تعيين نائب األمين العام
 

2(LXXVII)

٤  
 

  من جدول األعمال٣البند  - انتخابات لألجهزة المتفرعة عن المجلس التنفيذي
 

3(LXXVII)

   من جدول األعمال٤البند  - ٢٠٠٦انتخاب هيئة مكتب المجلس لعام  ٥
 

4(LXXVII)

   من جدول األعمال٥ البند – والسبعين للمجلس التنفيذي الثامنةمكان وتاريخ انعقاد الدورة   ٦
  

5(LXXVII)
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  المقررات التي اتخذها المجلس ـ  ٣
  

CE/DEC/1(LXXVII) 
  

  إعتماد جدول األعمال
  

   من جدول األعمال١البند 

  ).CE/77/1 prov ةقيالوث(

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

    والسبعينةبعاس جدول أعمال دورته ال يعتمد

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
  

CE/DEC/2 (LXXVII) 
  

   األمين العاممشاورات المجلس بشأن تعيين نائب

  

   من جدول األعمال٢البند 

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

من النظام اإلداري للموظفين، بشأن تعيين السيد طالب الرفاعي ) ب(١٥ وقد استشاره األمين العام، وفقا للمادة

  ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١نائبا لألمين العام لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا من ) األردن(

  

  . هذا التعيينيقر

  

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/3 (LXXVII) 
  

  انتخابات لألجهزة المتفرعة عن المجلس التنفيذي
  

   من جدول األعمال٣البند 

  )CE/77/3 الوثيقة(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

ت بها اللجان اإلقليمية من أجل تجديد عضوية لجنة البرنامج، واللجنة الفرعية  في اإلقتراحات التي تقدموقد نظر

  للنظر في طلبات العضوية باإلنتساب،
  

  : انتخاب من تلي أسماؤهم لعضوية األجهزة الفرعيةيعلن .١
  

  )٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٥(لجنة البرنامج   )أ 
  

 )عضو) (ناميبيا(السيد روكي جينكاييتي        أفريقيا •

  )مناوب (              يعين الحقا                 
  

  )عضو) (األرجنتين (أليخاندرو فاريالالسيد         القارة •

  )مناوب(يعين الحقا         األمريكية     
  

  )عضو) (تايالندا(السيد براديش فاياكفيشيين      شرق آسيا •

  )عضو مناوب) (إندونيسيا (سابتا نيروندارالسيد      والمحيط الهادئ
  

  )عضو) (فرنسا(السيد ماكس سالومون      أوروبا •

  )مناوب) (صربيا ومونتينيغرو(السيدة ليوبيكا ميلوجيفيش            
  

  )عضو) (لبنان(السيد جوزيف حيمري     الشرق األوسط •

  )عضو مناوب(يعين الحقا            
  

  )عضو() الهند(أميتاب كانت السيد      جنوب آسيا •

  )عضو مناوب() ي النكاسر(كاليسلفام سينيفاساجام السيد            
  

: ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٥ للفترة للجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب انتخاب من يلي من األعضاء ويعلن

    ،سان مارينو، والفلبين، كينيا، لبنان، ايران، كندا

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/4 (LXXVI) 
  

  ٢٠٠٦انتخاب هيئة مكتب المجلس لعام 

   من جدول األعمال٤البند 

  )A/77/4الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   من النظام الداخلي،٥ أحكام المادة إذ يراعي

  

 ؛لنيابة الرئيس ، وإكوادور والبرتغال ٢٠٠٦ انتخاب تونس لمنصب الرئاسة في يقرر )١

  

   حداد، وزير السياحة؛ أن تونس ستتمثل بالسيد التيجانيويلحظ )٢

  

من نظامه الداخلي، أن يعلما األمين العام بهوية األشخاص ) ٤ (٥ إلى نائبي الرئيس، وفقا للمادة ويطلب )٣

  .الذين عينوا ألداء هذه الوظائف

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/5 (LXXVII) 

  

  ة والسبعين للمجلسثامند الدورة المكان وتاريخ انعقا
  

   من جدول األعمال٥ البند
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

تاريخ يحدده  والسبعين في الثامنة من أجل استضافة دورته اإلكوادور قبول العرض السخي الذي تقدمت به يقرر

  ؛اإلكوادوراألمين العام بعد التشاور مع حكومة 
 

---- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - -------- - ----  
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   ـ  قائمة المشاركين٤
  

  :سة والسبعين للمجلس التنفيذيداسحضر الدورة ال
  

 كندا، انا، بلغاريا،بوتسو ، األرجنتين،ألمانيا ،الجزائر: مندوبو الدول األعضاء في المجلس التالية )١

جمهورية إيران الهند، إندونيسيا، هنغاريا، غينيا، ، إسبانيا، إثيوبياكرواتيا، إكوادور،  كوستاريكا،

سان جمهورية كوريا، ،  البرتغال، قطر،نالفيليبيالبيرو، لبنان، مالي، نيجيريا، ، كينيا، إيطاليااإلسالمية، 

  ، السنغال، السيشيل، تونس، وتركيا؛مارينو 
 
  

  ؛  كمراقب ،)مكاو، الصين(ممثل األعضاء المشاركين  )٢
  

  ؛)البرازيل (ألمريكاة رئيس اللجنة اإلقليمي )٣
  

، العراق، كوبا، مصر، ت دى فوار، كوالصينأستراليا، النمسا، : ممثلو الدول األعضاء التالية، كمراقبين )٤

 ؛تايالند و ، صربيا ومونتينيغروماليزيا المغرب،، يا األردن، التف،االتحاد الروسي
 

 ؛)النمسا(رئيس لجنة البرنامج     )٥
  

 .كمراقب ،)BITS(حة االجتماعية مكتب الدولي للسياممثل ال )٦


