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 الدورة الستون
 *من القائمة األولية) أ( ١١٤البند 

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية 
  وتعيينات أخرى

  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  
  مذكرة من األمني العام  

 :لي للجمعية العامة على ما يلي من النظام الداخ١٥٦ و ١٥٥تنص املادتان  - ١
 ١٥٥املادة � 
تـــدعى (تعـــني اجلمعيـــة العامـــة جلنـــة استشـــارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيـــة   �  

مؤلفة من ستة عشر عضوا، يكون بينـهم ثالثـة علـى            ) �اللجنة االستشارية �يلي   فيما
 .األقل من اخلرباء املاليني املعروفني

 ١٥٦املادة � 
 االستشارية، الذين يكون كل واحـد منـهم مـن جنسـية             خيتار أعضاء اللجنة  �  

ــل اجلغــرايف الواســع واملــؤهالت الشخصــية          ــري جنســية اآلخــر، علــى أســاس التمثي غ
ــة        ــثالث ســنوات تقوميي ــة ل ــالث ســنوات موافق ــدة عضــويتهم ث . واخلــربة، وتكــون م

وال جيــوز انســحاب اخلــرباء  . وينســحب األعضــاء بالتنــاوب وجيــوز أن يعــاد تعيينــهم  
وتعـني اجلمعيـة العامـة أعضـاء اللجنـة االستشـارية أثنـاء              . يني الثالثة يف وقت واحد    املال

الــدورة العاديــة الســابقة مباشــرة النتــهاء مــدة عضــوية األعضــاء؛ أمــا يف حالــة شــغور   
 .�مقاعد، فإهنا تعينهم يف الدورة الالحقة لشغورها
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 :ؤهمحاليا من األعضاء التالية أمسااالستشارية وتتألف اللجنة  - ٢
 *) *بولندا(أبرازيفسكي . السيد أندري ت 
 *) *كوت ديفوار(السيد مانالن نارسيس أهونو  
 ***)هولندا (إخلويزن رونالد السيد  
 )***هندوراس(السيد خورخي فلوريس كاييخاس  
 )*اجلمهورية الدومينيكية(السيد هومريو لويس هرينانديز  
 )**بوتسوانا(كيالبيل . السيد كولن ف 
 )***كندا(لسيد جريي كرامر ا 
 )*االحتاد الروسي(كوزنتسوف . السيد فالدميري ف 
 *)*بربادوس(بيسلي مايكوك . السيد إ 
 )*أملانيا(السيد توماس مازيت  
 )*الواليات املتحدة األمريكية(لورغ  ماك. مسوزان السيدة  
 )***اهلند(السيد رجات ساها  
 )**نيبال(السيد موراري راج شارما   
 **)*الصني(ن منكن صالسيدة   
 **)*اليابان(السيد جن يامازاكي  
   )*مصر(السيد منري زهران  
 

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  * 
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ** 
    .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *** 

هرنانديز، والسيد كوزنتسوف، والسيد مازيـت، والسـيدة        مبا أن مدة عضوية السيد      و - ٣
، ســـيكون مـــن ٢٠٠٥ديســـمرب / كـــانون األول٣١ يف مـــاك لـــورغ، والســـيد زهـــران تنتـــهي

.  أشـخاص ملـلء الشـواغر الناشـئة       مخسـة ،  السـتني الضروري أن تعني اجلمعية العامة، يف دورهتا        
ــة أعــوام تبــدأ مــن   هــؤالء األشــخاص بعــد تعيينــهم عمل وســي ــاير /كــانون الثــاين ١ ملــدة ثالث ين

٢٠٠٦. 
ويف الدورات السابقة، كانت اللجنة اخلامسة تقدم إىل اجلمعيـة العامـة مشـروع مقـرر       - ٤

 .الستنيوُيقترح اتباع إجراء مماثل يف الدورة . يتضمن أمساء األشخاص املوصى بتعيينهم
 

 
 


