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   والستوناخلامسةالدورة 
  *من القائمة األولية) أ (١١٥البند 

تعيينــات ملــلء الــشواغر يف األجهــزة الفرعيــة  
      وتعيينات أخرى

  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    
  

  مذكرة من األمني العام    
  
  : خلي للجمعية العامة على ما يلي من النظام الدا١٥٦ و ١٥٥تنص املادتان   - ١

  ١٥٥املادة ”  
ــة مؤلفــة مــن    ”      ــة استــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزاني ــة العامــة جلن تعــني اجلمعي

  .عشر عضوا، يكون بينهم ثالثة على األقل من اخلرباء املاليني املعروفني ستة
  ١٥٦املادة ”  
انية، الذين يكـون كـل      خيتار أعضاء اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليز      ”     

واحــد منــهم مــن جنــسية غــري جنــسية اآلخــر، علــى أســاس التمثيــل اجلغــرايف الواســع    
واملؤهالت الشخصية واخلربة، وتكون مـدة عـضويتهم ثـالث سـنوات مطابقـة لـثالث          

ــة  ــهم   . ســنوات تقوميي ــاوب وجيــوز أن يعــاد تعيين وال جيــوز . وينــسحب األعــضاء بالتن
وتعـني اجلمعيـة العامـة أعـضاء اللجنـة        . الثة يف وقـت واحـد     انسحاب اخلرباء املاليني الث   

االستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة النتهاء مـدة عـضوية األعـضاء؛ أمـا يف              
  .“حالة شغور مقاعد، فإهنا تعينهم يف الدورة الالحقة لشغورها
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  : وتتكون اللجنة االستشارية حاليا من األعضاء التالية أمساؤهم  - ٢
  )**املغرب(عائشة عفيفي    

  )**إيطاليا(ريناتا أرشيين   
  )*هندوراس(خورخي فلوريس كاييخاس   
  ***)كرواتيا(يامسينكا دينيتش   
  )*باكستان(امتياز حسني   
  )**االحتاد الروسي (إيوسيفوف. أفالدميري   
  )*اليابان(ميساكو كاجي   
  )***بوتسوانا(كيالبيله . كولن ف  
  )*اكند(جريي كرامير   
  )*بلجيكا(بيتر مادنز   
  )**الواليات املتحدة األمريكية(مكلورغ . سوزان م  
  )***جامايكا (ستافورد أوليفر نيل  
  )*اهلند (أنوبام راي  
  )***األردن(حممد مصطفى التل   
   )**األرجنتني(آليخاندرو توريس ليبوري   
  )***نيجرييا(نونيه أودو   

، كــــاجي، والــــسيدة حــــسني، والــــسيد كاييخــــاسومبــــا أن مــــدة عــــضوية الــــسيد   - ٣
، ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١، والــسيد راي تنتــهي يف مــادنز، والــسيد كراميــر والــسيد

تعـني اجلمعيـة العامـة، يف دورهتـا اخلامـسة والـستني، سـتة أشـخاص                  سيكون من الـضروري أن    
وسيعمل األشخاص الذين سُيعيَّنون على هذا النحو ملدة ثـالث سـنوات            . مللء الشواغر الناشئة  

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١تبدأ يف 
تقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة مـــشروع ويف الـــدورات الـــسابقة، كانـــت اللجنـــة اخلامـــسة   - ٤

ويقتـــرح اتبـــاع إجـــراء مماثـــل يف الـــدورة . يتـــضمن أمســـاء األشـــخاص املوصـــى بتعيينـــهم مقـــرر
  . والستني اخلامسة

 
  

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  * 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **  
 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***  


