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 ٢٠٠٦الدورة التنظيمية املستأنفة لعام 
 ٢٠٠٦مايو /أيار ١١ و ١٠

  من جدول األعمال٤البند 
   االنتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات

 ترشيح سبعة أشخاص لعضوية جلنة الربنامج والتنسيق  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 إضافة  
ومقــرر اجلمعيــة ) ٦٠ - د (٢٠٠٨االجتمــاعي بنــاء علــى قــرار الــس االقتــصادي و  - ١

ــهم لســبعة أشــخاص  ح يرشــتالــس مــن  طلــب، ي٤٢/٤٥٠العامــة  ــة يف دورــا  تنتخب اجلمعي
 / كـانون األول   ٣١ستـشغر يف جلنـة الربنـامج والتنـسيق يف           الـيت   ناصـب   امل مللء   ستنيالاحلادية و 
ــسمرب  ــاريخ ٢٠٠٦دي ــرة  ت ــة   انقــضاء فت ــدان التالي ــي البل  االحتــاد الروســي، جــزر  :عــضوية ممثل

 عـضوية المتتـد    و .البهاما، جزر القمر، زمبابوي، فرنسا، املكسيك، الواليات املتحدة األمريكية        
 .٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ١ثالث سنوات تبدأ يف لفترة 

) ٣٠ - د (٣٣٩٢، يف الفرع ثالثـا مـن قرارهـا     قامتر الس بأن اجلمعية العامة   ونذكِّ - ٢
اآلليــة احلكوميــة الدوليــة وآليــة اخلــرباء املتعلقــة بــصياغة الــربامج وامليزانيــات    بــشأن اســتعراض 

يف جلنـة الربنـامج     ممثلوهـا   ع الدول األعضاء على أن يكون       يشجبتواستعراضها واملوافقة عليها،    
 .اللجنةاخلربة لدى والتنسيق على مستوى مناسب بغية رفع مستوى 

 :وستمأل الشواغر وفقا للنمط التايل - ٣
  من الدول األفريقية؛ناوعض 
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 عضو من دول أوروبا الشرقية؛ 
 ؛ من دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبناوعض 
 .عضوان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

 . يف مرفق هذه املذكرة٢٠٠٦اللجنة يف عام يف عضاء البلدان األوترد أمساء  - ٤
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 املرفق
 جلنة الربنامج والتنسيق  

 
 ) ثالث سنواتعضوية عضوا؛ مدة ال٣٤(  

 
 ٢٠٠٦األعضاء يف عام   

 
 الدول األفريقيةمن تسعة أعضاء   

، مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى )٢٠٠٦ (*، جــــزر القمــــر)٢٠٠٧(، اجلزائــــر )٢٠٠٨(بــــنن 
ــا )٢٠٠٨( ــابوي)٢٠٠٨(، جنـــــوب أفريقيـــ ــسنغال ، )٢٠٠٦ (*، زمبـــ ــا ) ٢٠٠٨(الـــ غانـــ
 )٢٠٠٧(، كينيا )٢٠٠٧(
 

  أعضاء من الدول اآلسيويةسبعة  
، مجهوريـــة )٢٠٠٨(، باكـــستان )٢٠٠٨(، مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية )٢٠٠٨(إندونيــسيا  

 )٢٠٠٧(، اليابان )٢٠٠٨(، اهلند )٢٠٠٧(، الصني )٢٠٠٧(كوريا 
 

 با الشرقيةوأربعة أعضاء من دول أور  
 )٢٠٠٨ (، بيالروس)٢٠٠٨(بلغاريا ، )٢٠٠٨(، أرمينيا )٢٠٠٦(* االحتاد الروسي

 
  أعضاء من دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبسبعة  

ــتني  ــل ، )٢٠٠٨(أوروغــواي ، )٢٠٠٨(األرجن ، جــزر )٢٠٠٧(، جامايكــا )٢٠٠٨(الربازي
 )٢٠٠٦(* ، املكسيك)٢٠٠٨(، كوبا )٢٠٠٦(* البهاما

 
 )أ(با الغربية ودول أخرىوسبعة أعضاء من دول أور  

، الواليــــات )٢٠٠٦(* فرنــــسا، )٢٠٠٨(سويــــسرا ، )٢٠٠٨ (الربتغــــال) ٢٠٠٨(إيطاليــــا 
 )٢٠٠٦(* األمريكيةاملتحدة 

 
 

 .عضو انتهت مدة عضويته * 
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١يف هذه اموعة منصبان شاغران ستبدأ فترما يف تاريخ االنتخـاب وتنتـهي يف                )أ( 

 إسـرائيل لتنتخبـها اجلمعيـة    ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ٧ورشح الس يف جلسته الثانية اليت عقـدها يف          . ٢٠٠٨
 .العامة مللء واحد منهما


