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 الدورة التاسعة واخلمسون
    من جدول األعمال)ب( ١٧البند 

تعيني أعضاء  : تعيينات مللء الشواغر يف اهليئات الفرعية وتعيينات أخرى         
 يف جلنة االشتراكات

 
 تقرير اللجنة اخلامسة  

 )سلوفاكيا (هوتانوفاالسيدة دينيسا : املقررة
ــة الث    - ١ ــة، يف جلســتها العام ــة العام ــررت اجلمعي ــودة يف  ق ــة، املعق ــول١٧اني ــبتمرب / أيل س

، بنــاء علــى توصــية املكتــب، أن تــدرج يف جــدول أعمــال دورهتــا التاســعة واخلمســني، ٢٠٠٤
تعـيني أعضـاء   :  الشواغر يف اهليئات الفرعيـة وتعيينـات أخـرى   ءتعيينات ملل�حتت البند املعنون  
 .�يف جلنة االشتراكات

ــة، يف    - ٢ ــة اخلامسـ ــا علـــى اللجنـ ــان معروضـ ــتها وكـ ــودة يف ٢١جلسـ ــرين ٥، املعقـ  تشـ
 :نوفمرب الوثائق التالية/الثاين

ــة     )أ(  ــأ يف عضـــوية جلنـ ــام بشـــأن الشـــواغر الـــيت ستنشـ مـــذكرة مـــن األمـــني العـ
ــهاء مــدة عضــوية ســتة مــن أعضــائها يف      ديســمرب / كــانون األول٣١االشــتراكات، نتيجــة انت

٢٠٠٤) A/59/102(؛ 
ء ســتة أشــخاص رشــحتهم حكومــاهتم مــذكرة مــن األمــني العــام تتضــمن أمســا )ب( 

وية مـدهتا ثـالث سـنوات، تبـدأ يف          للتعيني، أو إعادة التعيني، يف جلنة االشـتراكات، لفتـرة عضـ           
 ).A/C.5/59/6 (٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ١
ويف نفس اجللسـة، قـررت اللجنـة، باملوافقـة العامـة، أن توصـي اجلمعيـة العامـة بتعـيني                      - ٣

ــو  )الكــامريون(كــوروغ أدونــغ إي وبــول ،)أســتراليا(دافيــد دتــون  ــاردو غريفــر ديــل أوي ، وبرن
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ــا(، وحســن حممــد حســن  )أوروغــواي( ــور إ، و)نيجريي ــتني(غليســياس إدواردو هكت ، )األرجن
، أعضاء يف جلنة االشتراكات لفتـرة       )الربتغال(دواردو مانويل دا فونسيكا فرنانديس راموس       إو

 ).٦انظر الفقرة  (٢٠٠٥يناير /الثاين كانون ١عضوية مدهتا ثالث سنوات، تبدأ يف 
ــام      - ٤ ــن األمـــني العـ ــذكرة مـ ــة يف مـ ــة اخلامسـ ــرت اللجنـ ــا، نظـ ــة أيضـ ويف نفـــس اجللسـ
)A/59/102/Add.1(     بشأن نشوء شاغر يف عضوية جلنة االشتراكات نتيجة السـتقالة سـريجيي ،
 يطلـع فيهـا     )A/C.5/59/6/Add.1(، ومـذكرة مـن األمـني العـام          )االحتـاد الروسـي   (مارييف  . إي

االحتـاد  (اللجنة على ترشيح حكومة االحتـاد الروسـي لفياتشيسـالف انـاتولييفيتش لوغوتـوف،               
، وإقرار جمموعة دول أوروبا الشـرقية لـذلك الترشـيح، إلمتـام الفتـرة املتبقيـة مـن مـدة            )الروسي

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١عضوية السيد مارييف، اليت تنتهي يف 
، قـــررت اللجنـــة، باملوافقـــة العامـــة، توصـــية اجلمعيـــة العامـــة بتعـــيني ٢١ويف اجللســـة  - ٥

عضــوا يف جلنــة االشــتراكات لفتــرة  ) االحتــاد الروســي(فياتشيســالف انــاتولييفيتش لوغوتــوف  
 ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١ وتنتـهي يف     ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١عضوية تبـدأ يف     

 ).٧انظر الفقرة (
 

 مسةتوصيتا اللجنة اخلا  
هم ؤتوصــي اللجنــة اخلامســة بــأن تقــوم اجلمعيــة العامــة بتعــيني األشــخاص التاليــة أمســا  - ٦

 :٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١أعضاء يف جلنة االشتراكات لفترة عضوية تبدأ يف 
 )أستراليا(السيد دافيد دتون  
 )الكامريون(د بول إيكوروغ أدونغ السي 
 )غوايأورو(السيد برناردو غريفر ديل أويو  
 )نيجرييا(السيد حسن حممد حسن  
 )األرجنتني(اردو هكتور إغليسياس السيد إدو 
 )الربتغال(السيد إدواردو مانويل دا فونسيكا فرنانديس راموس  

وتوصـي اللجنــة اخلامســة أيضـا بــأن تقــوم اجلمعيــة العامـة بتعــيني الســيد فياتشيســالف     - ٧
الشـتراكات لفتـرة عضـوية تبـدأ يف         ا يف جلنـة ا    عضـو ) االحتـاد الروسـي   (وتوف  غاناتولييفيتش لو 

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ وتنتهي يف ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ١
 


