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 لجنة الترشيحات
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0B٢ معدلة ١إعالم م/ترشيحات/٣٨ 
1B٩/١١/٢٠١٥ 

 فرنسي: األصل

  األعمالمن جدول  ١,٢١البند 

 الترشيحات لعضوية المجلس التنفيذي
0Fوالثالثين للمؤتمر العام الثامنةالمقدمة في الدورة 

١ 

 )صباحاً  التاسعةالساعة في  ٢٠١٥ نوفمبر/الثانيتشرين  ٩قائمة مستوفاة في (

 مقاعد يتعني شغلها) ٦( المجموعة االنتخابية األولى
 إسبانيا
 إيطاليا
 فرنسا

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 الواليات املتحدة األمريكية

 اليونان

 مقاعد يتعني شغلها) ٤( المجموعة االنتخابية الثانية
 االحتاد الروسي

 سلوفينيا
 صربيا
 ليتوانيا

                                                
 ذه  القاممة ليس  وثيقة ريية، وإاا يراد با تيسري عمل جلنة الرتشيحات. ١
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1Fمقاعد يتعني شغلها ٥( المجموعة االنتخابية الثالثة

٢( 
 باراغواي
 الربازيل

 املكسيك
 نيكاراغوا

 ذاييت

 مقاعد يتعني شغلها) ٦( المجموعة االنتخابية الرابعة
 أفغانستان

 اإلسالمية) -(مجهورية إيران 
 باكستان

 مجهورية كوريا
 ساموا

 سري النكا
 تنامفي

 ماليزيا

2Fيتعني شغلها اً عدمق ١١( المجموعة االنتخابية الخامسة

٣( 
 الموعة االنتخابية اخلامسة (ب) الموعة االنتخابية اخلامسة (أ)

 مقاعد يتعني شغلها) ٧(
 

 مقاعد يتعني شغلها) ٤(
 إثيوبيا

 بوتسوانا
 جنوب أفريقيا

 رواندا
 السنغال

 غانا
 غينيا االستوامية

 الكامرون
 كوت ديفوار

 كينيا
 النيجر
 نيجرييا

 السودان
 العراق

 السعوديةاململكة العربية 
 عمان
 قطر
 لبنان
 اليمن

 

                                                
) تتخلى عن مقعدذا يف اللس ٢٠١٣، بأن بليز (اليت انُتخب  عام ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦أُبلغ  املديرة العامة، يف رسالة مؤرخة يف  ٢

مقاعد يتعني شغلها يف  ٥). ومن مث، سيكون للمجموعة الثالثة ٢٠١٧-٢٠١٦التنفيهي خالل السنتني املتبقيتني من واليتها (فرتة العامني 
 تخابات اليت ستجرى يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام.االن

بع يعود للمجموعة اخلامسة (ب) خالل ذه  االنتخابات شغل املقعد التناوذ الهي تشغلم الموعة اخلامسة (أ) والموعة اخلامسة (ب) كل أر  ٣
 بلغ  املديرة العامة، يف رسالة مؤرخةأُ وعالوة على كلك، عة اخلامسة. سنوات بالتناوب، وكلك تبعًا لالتفاق الهي ا التوصل إليم نمن المو 

تتخلى عن مقعدذا يف اللس التنفيهي خالل السنتني املتبقيتني  )٢٠١٣(اليت انُتخب  عام  ، بأن دولة الكوي ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢ يف
مقعدًا يتعني شغلها يف االنتخابات اليت ستجرى يف  ١١ ة). ومن مث، سيكون للمجموعة اخلامس٢٠١٧-٢٠١٦فرتة العامني من واليتها (

 الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر.

 طُبع  ذه  الوثيقة على ورق معاد تصنيعم


