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 منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 المجلس التنفیذي

 2023الدورة العاد�ة األولى لعام  
 2023شباط/فبرایر  10 – 7

من جدول األعمال المؤقت*   2البند    
   
    2023المكتب لعام  عضو�ة المجلس التنفیذي: التشكیل وأعضاء   

 التشكیل  - أوًال   
  
ة من    �انون األول/د�سمبر    31�انون الثاني/ینایر إلى    1یتألف المجلس التنفیذي للفترة الممتدَّ

 من البلدان التالیة:   2023

 تار�خ انتهاء العضو�ة

   2025�انون األول/د�سمبر    31 2024�انون األول/د�سمبر    31 2023�انون األول/د�سمبر    31

     األرجنتین 
 النمسا 

     كوستار�كا 
 إثیو�یا 

 كازاخستان  
 لیبر�ا  

 هولندا  
 جمهور�ة �ور�ا  

 سلوفاكیا  
 السو�د 

 الوال�ات المتحدة األمر�كیة

 الجزائر 
 أسترالیا 

 بنغالد�ش 
 تشاد 

 جزر القمر 
 كوت د�فوار 

 ألمانیا 
 الیونان 
 غر�نادا 

 لبنان 
 لكسمبرغ 

 بولندا 
 رواندا 

 اإلمارات العر�یة المتحدة 

 بلغار�ا 
 الصین 

 كو�ا 
 الجمهور�ة التشیكیة

 الدانمرك 
 إكوادور 
 الیا�ان 

 موزامبیق 
 النرو�ج 

 طاجیكستان 
 تر�یا 

 

 E/ICEF/2023/1* 
 

http://undocs.org/ar/E/ICEF/2023/1
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 2023عضو�ة المجلس التنفیذي حسب األفرقة اإلقلیمیة في عام  

 ) 4(   أورو�ا الشرقیة  ) 7(   آسیا والمحیط الهادئ  ) 8(   أفر�قیا 

 الجزائر 
 تشاد 

 جزر القمر 
 كوت د�فوار 

 إثیو�یا 
 لیبر�ا 

 موزامبیق 
 رواندا 

 

 بنغالد�ش 
 الصین 

 كازاخستان 
 لبنان 

 جمهور�ة �ور�ا 
 طاجیكستان 

 اإلمارات العر�یة المتحدة 
 

 بلغار�ا 
 الجمهور�ة التشیكیة

 بولندا 
 سلوفاكیا 

 

 ) 12(   أورو�ا الغر�یة ودول أخرى  ) 5(   أمر�كا الالتینیة ومنطقة البحر الكار�بي 

 األرجنتین 
 كوستار�كا 

 كو�ا 
 إكوادور 
 غر�نادا 

 أسترالیا 
 النمسا 

 الدانمرك 
 ألمانیا 
 الیونان 
 الیا�ان 

 لكسمبرغ 
 هولندا 

 النرو�ج 
 السو�د 
 تر�یا 

 الوال�ات المتحدة األمر�كیة
 

 
 أعضاء المكتب  - ثانیًا   

 
اإلقلیمیة    المجموعات  �مثلون  للرئیس  نواب  وأر�عة  رئیس  من  التنفیذي  المجلس  مكتب  یتألف 

 من األعضاء التالي بیانهم:   2023الخمس. و�تألف مكتب المجلس التنفیذي لعام  
 

 : الرئیس   
 الدانمرك) (  ، نائبة الممّثل الدائم  لو�ز �وخ و�غتر - سعادة السیدة ماري   

 
 : الرئیس - نواب  
 سعادة السیدة مار�ا دل �ارمن سكو�ف، الممّثلة الدائمة (األرجنتین)  
 إسماعیل حكمت، الممّثل الدائم (طاجیكستان)   جونیبیك سعادة السید   

 سعادة السید �رز�ستوف مار�ا شزرسكي، الممّثل الدائم (بولندا)  
 السید �الفر غاتیتي، الممّثل الدائم (رواندا) سعادة   
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