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*1804279*  

 والسبعون الثالثةالدورة 
 *القائمة األولية)أ( من  115البند 

تعيينااااااا  لمااااااي  ال اااااااااااوا      
    األجهزة الف عية وتعيينا  أخ ى

 تعيين أعضا     اللجنة االست ارية ل ؤون اإلدارة والميزانية  
  

 مذك ة من األمين العام  
 من النظام الداخلي للجمعية العامة على ما يلي: 156و  155تنص املادتان  - 1
 

 155املادة  
تعني اجلمعية العامة جلنة استشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية مؤلفة من ستة عشر عضوا،   

 يكون بينهم ثالثة على األقل من اخلرباء املاليني املعروفني.
 

 156املادة  
ارة وامليزانية، الذين يكون كل واحد منهم خيتار أعضـــاء اللجنة اشســـتشـــارية لشـــؤون اإلد  

من جنســـــــية ة  جنســـــــية ااخر، على أســـــــاس التمؤيل اجللراص الواســـــــ  واملؤ ال  الشـــــــ  ــــــية 
واخلربة، وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوا  مطابقة لؤالث سنوا  تقوميية. وينسحب األعضاء 

اليني الؤالثة ص وقت واحد. وتعني بالتناوب وجيوز أن يعاد تعيينهم. وش جيوز انســحاب اخلرباء امل
اجلمعية العامة أعضاء اللجنة اشستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة شنتهاء مدة عضوية 

 األعضاء؛ أما ص حالة شلور مقاعد، فإهنا تعينهم ص الدورة الالحقة لشلور ا.
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 أمساؤ م:وتتكون اللجنة اشستشارية حاليا من األعضاء التالية  - ٢

 )تشاد(*** اهلل عبدبشار بونغ  
 )اليابان(** أكاماتسوتاكيشي  
 **)اشحتاد الروسي(* ت ي نيكوفبافيل  
 )أوكرانيا(* هوميني إيهور  
 )أنتيلوا وبربودا(* هانتكونرود  
 )األردن(* حياصا معتز  
 )سويسرا(** جولييهمارسيل  
 )اهلند(** كومارما يش  
 راةواي(***)با ماسيييجوليا أ.  
 فرنسا(**مايّار )أوليفييه  
 )املكسيك(** ماسيو رويسكارلوس  
 )السنلال(* سين بابو  
 )إريرتيا(* سيومتيسفا أمل  
 )تركيا(*** ت زيجيهان  
 **)الوشيا  املتحدة األمريكية(* ت ايستماندايفد  
 شوينونغ )ال ني(** ي  

  
 .٢018األول/ديسمرب كانون   31تنتهي مدة العضوية ص  * 
 .٢019كانون األول/ديسمرب   31تنتهي مدة العضوية ص  ** 
   .٢0٢0كانون األول/ديسمرب   31تنتهي مدة العضوية ص  *** 

سيوم والسيد سيين والسيد حياصا  والسيد   انتوالسيد   ومينييومبا أن مدة عضوية السيد  - 3
، فســـــيكون من الضـــــروري أن تعني اجلمعية العامة، ص دور ا ٢018كانون األول/ديســـــمرب   31تنتهي ص 

والســبعني، ةســة أشــ اا مللء الشــواةر الناكة عن علك. وســيعمل  ؤشء األشــ اا ملدة ثالث الؤالؤة 
 .٢019كانون الؤاين/يناير   1سنوا  اعتبارا من 

مشـــــــروي مقرر يتضـــــــمن وص الدورا  الســـــــابقة، كانت اللجنة اخلامســـــــة تقدم إة اجلمعية العامة  - ٤
 والسبعني. الؤالؤةأمساء األش اا املوصى بتعيينهم. ويُقرتح اتّباي إجراء مماثل هبذا الشأن ص الدورة 

 


