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A 

 

 اجمللس
 

 واخلمسون بعد املائة الثانيةالدورة 

 2015 يونيو/حزيران 15روما، 

 عضوية جلنة الربنامج وجلنة املالية

 وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 

 موجز

ن . ويتعّيجلنةكل استمارة ترشيح لتقدم هذه الوثيقة معلومات عن األعضاء احلاليني يف اللجان الثالث وتتضمن 

يوم ظهر من  12.00ملء االستمارات بشكل كامل وإحالتها إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس حبلول الساعة 

 .2015 أيار/مايو 25اإلثنني 

 2015يوليو/متوز أن ينتخب للفرتة من  بعد املائة الثانية واخلمسنياجمللس يف دورته  تعّين علىي

 :2017إىل يونيو/حزيران 

 عضوًا يف جلنة الربنامج؛ 12الرئيس و 

 عضوًا يف جلنة املالية؛ 12الرئيس و 

 أعضاء يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 7الرئيس و. 

 هذه الوثيقة إىل: ضموناستفسارات بشأن مأي ميكن توجيه 

 dwnD nehpetSالسيد 

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات رئيس 

 +39 06570 53459رقم اهلاتف: 
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وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة  رؤساء)أ( من الالئحة العامة للمنظمة، ينتخب اجمللس  3-25للمادة  طبقًا -1

  .اليت يعقدها فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر ةدورالخالل وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية املالية 

 

 املوعدقبل عشرين يومًا  أقصاهموعد  يفاألمني العام للمؤمتر واجمللس  إىل هلذه اللجانتقدم طلبات الرتشيح و -2

 حة العامةمن الالئ 2-34و 2-27و 2-26 وادفيها عملية االنتخاب )امل يجتر اليتدورة اجمللس فتتا  احملدد ال

 (.للمنظمة

 

، فإن آخر موعد لتقديم طلبات 2015 حزيران/نيويو 15 يفاجمللس  نظرًا إىل أنه من املقرر أن ُتعقد دورةو -3

 .2015 أيار/مايو 25 االثننييوم ظهر من  00.12األمني العام للمؤمتر واجمللس هو الساعة  إىلالرتشيح 

 

 آسياوأفريقيا عضوان اثنان من كل من األقاليم التالية: ) عشر عضوًااثين تتألف جلنة الربنامج من رئيس وو -4

جنوب من أمريكا الشمالية والكارييب والشرق األدنى وعضو واحد من البحر وأمريكا الالتينية وأوروبا و واحمليط اهلادئ

 العام للمؤمتر اللجنة أن تبلغ األمني يفعضو كنتخب أن ُت يفدولة عضو ترغب كل (. وعلى اهلادئغرب احمليط 

من  2-26حالة انتخابها، مع بيان مؤهالته وخرباته بالتفصيل )املادة  يفاللجنة  يفنه ستعّي الذيواجمللس باسم املمثل 

 (.للمنظمة الالئحة العامة

 

 آسياوأفريقيا عضوان اثنان من كل من األقاليم التالية: ) اثين عشر عضوًامن رئيس و اليةتتألف جلنة املوكذلك  -5

جنوب من أمريكا الشمالية والكارييب والشرق األدنى وعضو واحد من البحر وأمريكا الالتينية وأوروبا و واحمليط اهلادئ

غ األمني العام للمؤمتر اللجنة أن تبلِّ يفعضو كنتخب أن ُت يفدولة عضو ترغب كل (. وعلى اهلادئغرب احمليط 

من  2-27حالة انتخابها، مع بيان مؤهالته وخرباته بالتفصيل )املادة  يفة اللجن يفنه ستعّي الذيواجمللس باسم املمثل 

 (.للمنظمة الالئحة العامة

 

أفريقيا عضو من كل من األقاليم التالية: )سبعة أعضاء من رئيس والشؤون الدستورية والقانونية تتألف جلنة و -6

من أمريكا الشمالية ورييب والشرق األدنى وعضو واحد من الكاالبحر وأمريكا الالتينية وأوروبا و واحمليط اهلادئ آسياو

غ األمني العام للمؤمتر اللجنة أن تبلِّ يفعضو كنتخب أن ُت يفدولة عضو ترغب كل (. وعلى اهلادئجنوب غرب احمليط 

من  2-34حالة انتخابها، مع بيان مؤهالته وخرباته بالتفصيل )املادة  يفاللجنة  يفنه ستعّي الذيواجمللس باسم املمثل 

 (.للمنظمة الالئحة العامة
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 ويف ما يلي األعضاء احلاليون يف هذه اللجان: -7
 

 جلنة الربنامج
 

 )السويد( Cecilia Nordin Van Gansbergheالرئيسة: السيدة 
 

 إكوادور أفغانستان

 إثيوبيا اجلزائر

 اهلند األرجنتني

 نيوزيلندا النمسا

 سويسرا كندا

 اليمن الصني

 

 جلنة املالية
 

 )الكامريون( Médi Mounguiالرئيس: السيد 
 

 املكسيك أسرتاليا

 املغرب الربازيل

 باكستان مجهورية مصر العربية

 االحتاد الروسي أملانيا

 السودان غينيا

 الواليات املتحدة األمريكية اليابان

 

 الدستورية والقانونيةجلنة الشؤون 
 

  )إكوادور( Mónica Martínez Menduiñoالرئيسة: السيدة 
 

 بابوا غينيا اجلديدة بنغالديش

 الواليات املتحدة األمريكية بلغاريا

 أوروغواي العراق

  ليربيا

 

للجنة  واملرفق جيمللجنة املالية  واملرفق باءللجنة الربنامج  املرفق ألفومرفق بهذه الوثيقة استمارات الرتشيح:  - 8

 الشؤون الدستورية والقانونية.
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 املرفق ألف

 استمارة ترشيح للجنة الربنامج

 (2017يونيو/حزيران  - 2015: يوليو/متوز الفرتة)

 

 2015 مايو/أيار 25من ظهر يوم االثنني  00.12تقدم قبل الساعة 
 

 ................................ التاريخ: 
 
 واجمللساألمني العام للمؤمتر  :إىل

 A-139Eالغرفة رقم 
 

 .......................................................................................................... يود وفد: 

 أن يرشح نفسه النتخابات جلنة الربنامج:
 

 1كرئيس )أ(
 

 )أ( من الالئحة العامة للمنظمة:3-26توجه العناية إىل املادة 
 

 ُينتخب الرئيس باالستناد إىل مؤهالته الفردية وال ميّثل إقليمًا أو بلدًا ما.
 

 مراعاة هذه املادة عند إعداد سريتهم الذاتية.وقد يرغب املرشحون ملنصب الرئيس 
 

 1كعضو )ب(
 

 .................................................................................................................... عن إقليم 
 

 ............................................................... يف حال انُتخب هذا البلد العضو، سوف ميّثله

    ......................................................................................................... 

 الذي أرفقت طّيًا سريته الذاتية.
 

 من الالئحة العامة للمنظمة: 1-26توّجه العناية إىل املادة 
 

]...[ ويعّين أعضاء اللجنة ممثلني هلم من بني األفراد الذين أبدوا اهتمامًا مستمرًا بأهداف املنظمة وأنشطتها، وممن 
املسائل االقتصادية واالجتماعية والفنية املتصلة يف شاركوا يف دورات املؤمتر أو اجمللس، وهلم كفاءة وخربة خاصة 

 .[باجملاالت املختلفة ألنشطة املنظمة. ]..
 

  ............................ )التوقيع(
 

  .............................. مندوب

                                        
 حيذف إذا كان ال ينطبق.  1
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 البلد:

 

 

 

 االسم:

 

 

 

 الوظيفة احلالية:

 

 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:
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 املرفق باء
 

 استمارة ترشيح للجنة املالية

 (2017يونيو/حزيران  - 2015: يوليو/متوز الفرتة)

 
 2015 مايو/أيار 25من ظهر يوم االثنني  00.12تقدم قبل الساعة 

 
 ................................. التاريخ:

 األمني العام للمؤمتر واجمللس :إىل

 A-139Eالغرفة رقم  

 
 ........................................................................................................... يود وفد:

 
 أن يرشح نفسه النتخابات جلنة املالية:

 
 1)أ( كرئيس

 
 )أ( من الالئحة العامة للمنظمة:3-27توجه العناية إىل املادة 

 
 ما.ُينتخب الرئيس باالستناد إىل مؤهالته الفردية وال ميّثل إقليمًا أو بلدًا 

 
 وقد يرغب املرشحون ملنصب الرئيس مراعاة هذا التعديل املقرت  عند إعداد سريتهم الذاتية.

 
 1كعضو )ب(

 
 .......................................................................................................... عن إقليم 

 
 ............................................................... يف حال انُتخب هذا البلد العضو، سوف ميّثله

    ......................................................................................................... 
 الذي أرفقت طيًا سريته الذاتية.

 
 من الالئحة العامة للمنظمة: 1-27توّجه العناية إىل املادة 

 
ويعني أعضاء اللجنة ممثلني هلم من بني األفراد الذين أبدوا اهتمامًا مستمرًا بأهداف املنظمة وأنشطتها، وممن  ]...[

 . ]...[اإلدارية واملالية يف املسائلشاركوا يف دورات املؤمتر أو اجمللس، وهلم كفاءة وخربة خاصة 
  

 ................................ )التوقيع(
 

 .................................. مندوب
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 البلد:

 

 

 

 االسم:

 

 

 

 احلالية:الوظيفة 

 

 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:
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 املرفق جيم

 استمارة ترشيح للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2017يونيو/حزيران  - 2015: يوليو/متوز الفرتة)

 
 2015 مايو/أيار 25من ظهر يوم االثنني  00.12تقدم قبل الساعة 

 
 ................................. التاريخ:

 واجمللساألمني العام للمؤمتر  :إىل

 A-139Eالغرفة رقم  
 

 ........................................................................................................... يود وفد:
 

 أن يرشح نفسه النتخابات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية:
 

 1كرئيس )أ( 
 

 )أ( من الالئحة العامة للمنظمة:3-34توجه العناية إىل املادة 
 

 ُينتخب الرئيس باالستناد إىل مؤهالته الفردية وال ميّثل إقليمًا أو بلدًا ما.
 

 املرشحون ملنصب الرئيس مراعاة هذا التعديل املقرت  عند إعداد سريتهم الذاتية.وقد يرغب 
 

 1كعضو )ب(
 

 .......................................................................................................... عن إقليم 

 
 ............................................................... يف حال انُتخب هذا البلد العضو، سوف ميّثله

    ......................................................................................................... 
 الذي أرفقت طيًا سريته الذاتية.

 
 من الالئحة العامة للمنظمة: 1-34توجه العناية إىل املادة 

 
اللجنة ممثلني هلم من بني األفراد الذين أبدوا اهتمامًا مستمرًا بأهداف املنظمة وأنشطتها، والذين ويعني أعضاء  ]...[

 شاركوا يف دورات املؤمتر أو اجمللس ويتمتعون، قدر اإلمكان، بكفاءات وخربات خاصة يف املسائل القانونية. ]...[

 

 
 ................................ )التوقيع(

 
 .................................. مندوب

                                        
 حيذف إذا كان ال ينطبق.  1
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 البلد:

 

 

 

 االسم:

 

 

 

 احلالية:الوظيفة 

 

 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

 

 

 
 


