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 4البند 
 تعیین األجھزة المتفرعة عن المجلس التنفیذي

 

 

  المجلس التنفیذيإجراء من 

 1مقرر مشروع 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 التقریر حول تعیین األجھزة المتفرعة عن المجلس التنفیذي، وقد بحث

 وإذ یالحظ التعیینات التي قامت بھا اللجان اإلقلیمیة،

 یحدد عضویة أجھزتھ الفرعیة على النحو اآلتي: .1
 

 لجنة البرنامج والمیزانیة 

 )*2025( المغرب)** و2025( تنزانیا    أفریقیا:  )أ

 )*2023وبیرو ( )**2023األرجنتین (   القارة األمریكیة:  ) ب

 )**2023)* ومالیزیا (2023الیابان (  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 )**2025)** ..... (2023سري النكا (   جنوب آسیا: )د 

 )**2023)* وسویسرا (2023إسبانیا (    أوروبا: )ه

 )*2023عودیة ()** والمملكة العربیة الس2023العراق (   الشرق األوسط:  )و

 
1 ھذا مشروع مقرر. لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي  

الدورة.  تصدر بنھایة  

 
 ملخص تنفیذي 

 
 المجلس التنفیذي مدعو لتحدید عضویة أجھزتھ الفرعیة، مع مراعاة التعیینات التي تمت في اللجان اإلقلیمیة.
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  (2023)2بورتوریكممثل األعضاء المشاركین:  ) ز

 (2023) ممثل األعضاء المنتسبین: ................ ) ح

 * أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة الذین ینتخبھم المجلس التنفیذي تنتھي والیتھم بانتھاء والیتھم في المجلس
 2023ینتخبون بتوصیة من اللجان اإلقلیمیة، حتى ** أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة الذین 

 لجنة شؤون العضویة باإلنتساب

 )2023(كوت دیفوار     أفریقیا:  )أ

 )2023( جامایكا   القارة األمریكیة:  ) ب

 )2023( الصین  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 )2023( إیران   جنوب آسیا: )د 

 )2023( أذربیجان    أوروبا: )ه

 )2023( كرواتیا    أوروبا: )و

 ) 2023إسبانیا (    أوروبا: ) ز

 )2023المملكة العربیة السعودیة (   الشرق األوسط:  ) ح

 ) 2023( ..........ممثل األعضاء المشاركین: .... )ط

 لجنة اإلحصاء
 

 ) 2023( المغرب وسیشیل    أفریقیا:  )أ

 ) 2023جامایكا وباراغواي (   القارة األمریكیة:  ) ب

 )2023الفلیبین (  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 ) 2023نیبال (   جنوب آسیا: )د 

 )2023النمسا وجمھوریة مولدوفا (    أوروبا: )ه

 )2023المملكة العربیة السعودیة (   الشرق األوسط:  )و

 2023(بورتوریكو ممثل األعضاء المشاركین:  ) ي

 )2023( ممثل األعضاء المنتسبین: ................ )ك

 لجنة السیاحة والتنافسیة

 ) 2023( كینیا والسنغال    أفریقیا:  )أ

 ) 2023باھاماس والبرازیل (   القارة األمریكیة:  ) ب

 ) 2023فیجي (  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 )2023الھند (   جنوب آسیا: )د 

 )2023جمھوریة مولدوفا (إسرائیل و    أوروبا: )ه

 )2023البحرین (   الشرق األوسط:  )و

 2023( بورتوریكوممثل األعضاء المشاركین:  ) ز

 )2023ممثل األعضاء المنتسبین: ................ ( ) ح

 
 ) 2025- 2023والیة مشتركة مع فالندرز (  2
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 لجنة السیاحة واإلستدامة

 ) 2023( الجزائر وأنغوال     أفریقیا:  )أ

 )2023ھندوراس والسلفادور (   القارة األمریكیة:  ) ب

 )2023الفلیبین (  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 ) 2023بوتان (   جنوب آسیا: )د 

 ) 2023(كرواتیا وصربیا     أوروبا: )ه

 ) 2023مصر (   الشرق األوسط:  )و

 (2023) .فالندرزممثل األعضاء المشاركین:  ) ز

 (2023) ممثل األعضاء المنتسبین: ................ ) ح

 لجنة التعلیم عبر اإلنترنت

 ) 2025( أفریقیا الوسطىالمغرب وجمھوریة     أفریقیا:  )ط

 ) 2025شیلي والبرازیل (   القارة األمریكیة:  ) ي

 ) 2025جمھوریة كوریا (  والمحیط الھادئ:شرق أسیا  )ك

 )2025( إیران   جنوب آسیا: )ل

 ) 2025( الیونان والبرتغال    أوروبا: ) م

 )2025( المملكة العربیة السعودیة   الشرق األوسط:  )ن

 (2023) .فالندرزممثل األعضاء المشاركین:  )س

 (2023) ممثل األعضاء المنتسبین: ................ ) ع

 األعضاء السابقین في مختلف اللجان على عملھم القیم. ویشكر .2
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 لجنة البرنامج والمیزانیة  أوال.  

 تتألف لجنة البرنامج والمیزانیة، وفقا لنظامھا الداخلي، من:  .1

 عضوین فاعلین عن كل إقلیم، كما یلي:   )أ

 ) ستة أعضاء، واحد من كل إقلیم، تعینھم لجانھم اإلقلیمیة ذات الصلة 1(

 أعضاء من المجلس التنفیذي، واحد من كل إقلیم، یعینھم المجلس ذاتھ ) ستة 2(

 ممثل األعضاء المشاركین في المجلس التنفیذي  ) ب

  ممثل األعضاء المنتسبین في المجلس التنفیذي   ) ج

 
 حددت اللجان اإلقلیمیة من یلي من المرشحین لعضویة لجنة البرنامج والمیزانیة: .2

   2021)-(32025تنزانیا     أفریقیا:  )أ

  ( 2019-2023)  األرجنتین   القارة األمریكیة:  ) ب

  ( 2019-2023) مالیزیا  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 ) 2019-2023سري النكا (   جنوب آسیا: )د 

 )  2023-2019سویسرا (    أوروبا: )ه

 ( 2019-2023) العراق   الشرق األوسط:  )و

 
ومع مراعاة توصیة اللجنة اإلقلیمیة ألفریقیا بأن یصبح المغرب عضو المجلس التنفیذي عضوا   ،إلى ذلك  إضافة .3

، تنتھي  زمبابوي والھند یُذَكر أنَّ عضوین في المجلس التنفیذي، وتحدیدًا    4أیضا في لجنة البرنامج والمیزانیة
 .2021في المجلس التنفیذي وفي لجنة البرنامج والمیزانیة في  اوالیتھم

 یتعیَّن على المجلس انتخاب عضو للمجلس التنفیذي من  إقلیم جنوب آسیا للعضویة في لجنة البرنامج والمیزانیة.   .4

 لجنة شؤون العضویة باإلنتساب ثانیا.  

-2019في طلبات العضویة باإلنتساب للفترة    حددت اللجان اإلقلیمیة من یلي من المرشحین لعضویة لجنة النظر .5
تحل لجنة جدیدة معنیة بالمسائل المتعلقة بعضویة المنتسبین محل لجنة مراجعة    ) ،xx/    24وفقًا للقرار (  :2023

طلبات العضویة المنتسبة. لذلك ، سیستمر األعضاء الستة التالیة أسماؤھم في عضویة لجنة الشؤون المتعلقة  
 بالعضویة المنتسبة.

 كوت دیفوار     أفریقیا:  )أ

 جامایكا    القارة األمریكیة:  ) ب

 الصین   والمحیط الھادئ:شرق أسیا  ) ج

 إیران    جنوب آسیا: )د 

 أذربیجان    أوروبا: )ه

 المملكة العربیة السعودیة    الشرق األوسط:  )و

 
في لجنة    2021عام    الصادرة عن لجنة أفریقیا، فإن المغرب الذي عین أیضا عضو في  CAF/CR/11.2(LXIV)بناء على التوصیة     3

. وبالتالي، تقرر أن "المغرب ھو أیضا عضو المجلس اإلقلیمي الذي  2021البرنامج والمیزانیة سیبدأ أیضا والیتھ في المجلس التنفیذي في عام  
 یمثل اإلقلیم" في لجنة البرنامج والمیزانیة. 

 في لجنة البرنامج والمیزانیة تتزامن مع الوالیة في المجلس التنفیذي.  الوالیة  4
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) ، تم تعیین ثالثة أعضاء xx/  24باإلضافة إلى ذلك ، ووفقا لتوصیة الجمعیة العامة بموجب القرار (  .6

 ): 2023-2021إضافیین لفترة انتقالیة (

 األمریكتان: المكسیك (أ) 

 (ب) أوروبا: كرواتیا

 (ج) أوروبا: إسبانیا 

 لجنة اإلحصاء ثالثا. 

 : 2023-2019حددت اللجان اإلقلیمیة من یلي من المرشحین لعضویة لجنة اإلحصاء للفترة  .7

 المغرب وسیشیل    أفریقیا:  )أ

 جامایكا وباراغواي   القارة األمریكیة:  ) ب

 الفلیبین  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 نیبال   جنوب آسیا: )د 

 النمسا وجمھوریة مولدوفا    أوروبا: )ه

 المملكة العربیة السعودیة    الشرق األوسط:  )و

 لجنة السیاحة والتنافسیة رابعا. 

 :2023-2019حددت اللجان اإلقلیمیة من یلي من المرشحین لعضویة لجنة السیاحة والتنافسیة للفترة  .8

 كینیا والسنغال    أفریقیا:  )أ
 باھاماس والبرازیل   ارة األمریكیة: الق ) ب
 فیجي   شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج
 الھند   جنوب آسیا: )د 
 جمھوریة مولدوفا     أوروبا: )ه
 البحرین   الشرق األوسط:  )و

 لجنة السیاحة واإلستدامة خامسا.  

 :2023-2019حددت اللجان اإلقلیمیة من یلي من المرشحین لعضویة لجنة السیاحة واإلستدامة للفترة  .9

 الجزائر وأنغوال     أفریقیا:  )أ
 ھندوراس والسلفادور    القارة األمریكیة:  ) ب
 الفلیبین  شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج
 بوتان   جنوب آسیا: )د 
 كرواتیا وصربیا    أوروبا: )ه
 مصر   الشرق األوسط:  )و

 لجنة التعلیم عبر اإلنترنت سادسا.  

 : 2023-2021المرشحین لعضویة لجنة التعلیم عبر اإلنترنت حددت اللجان اإلقلیمیة من یلي من  .10
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  أفریقیا الوسطىالمغرب وجمھوریة     أفریقیا:  )أ

 شیلي والبرازیل     القارة األمریكیة:  ) ب

 جمھوریة كوریا   شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) ج

 إیران     جنوب آسیا: )د 

 الیونان والبرتغال     أوروبا: )ه

 المملكة العربیة السعودیة     الشرق األوسط:  )و

 واألعضاء المنتسبین  المشاركینممثلو األعضاء سابعا. 

التنفیذي  .11 للمجلس  الفرعیة  ااألجھزة  تعیین ممثلیھم في  المنتسبین  المشاركین واألعضاء  ا  یطلب من األعضاء 
 .2023-2021للفترة 

 


