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انتخاب أعضاء اللجنة املالية
قائمة باملرشحني املقدمة أمساؤهم من الدول األطراف
مذكرة من األمني العام
 - 1ستتتتتتنتية وأليتتتتتة األعضتتتتتاء ااتتتتتاليني اللجنتتتتتة املاليتتتتتة  31كتتتتتانون األول/
ديستم  .2016ووفقتتا للعتترع  9متن مرفتتال األقعتتاع املتعلتال بتنعيتتذ اجلت ء ااتادش عشتتر متتن
اقعاقيتتة األمتتم املتحتتدة لقتتانون البحتتار امل ر تتة  10كتتانون األول/ديستتم  ،1982ستتتنتخ
اجلمعية  15عضوا اللجنة ملدة مخس سنوات ،مع إيالء األعتبتار الواجت لضترورة التوزيتع
اجلغرا العادل ومتثيل املصاحل اخلاصة.
 - 2ويتتتعني أن قكتتون كتتل مموعتتة متتن التتدول املشتتار إلييتتا العقتترة ( 15أ) و (ب)
و (ج) و (د) من العرع  3من مرفال األقعاع ممثلة اللجنة بعضو واحد علت األقتل .وريثمتا
قتوفر لدى السلطة أموال عدا األشتراكات املقررة قكعة لتغطية مصروفاهتا اإلدارية ،يتتعني أن
يكتتون متتن بتتني أعضتتاء اللجنتتة ممثلتتون للمستتا ني اخلمستتة التتذين يقتتدمون أك ت قتتدر متتن
املسا ات املي انية اإلداريتة للستلطة( .)1ويتن العترع  9متن مرفتال األقعتاع أيضتا علت أن
قرشتتا التتدول األطتتراف أشخاصتتا قتتتوفر فتتييم أعلت مستتتويات الكعتتاءة وال اهتتة .ويتتتعني أن
__________
( )1فيمتتا يتعلتتال بعتتام  ،2016ف ت ن املستتا ني اخلمستتة التتذين قتتدموا أك ت قتتدر متتن املستتا ات هتتم (بالترقي ت
األجبدش) أملانيا ،والصني ،وفرنسا ،واململكة املتحدة ل يطانيا العظم وأيرلندا الشمالية ،واليابان.
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قتوافر لدى أعضاء اللجنة امل هالت املناسبة املتصلة باملستائل املاليتة .وأل جيتوز أن يكتون اانتان
من أعضاء اللجنة املالية من مواطين دولة طرف واحدة.
 - 3ومبوج ت متتذكرة شتتعوية م ر تتة  8كتتانون الثاي/ينتتاير  ،2016دعتتا األمتتني العتتام
للستتتلطة أعضتتتاء الستتتلطة إو أن يقتتتدموا ،أقتتترب وقتتتت ممكتتتن ،و موعتتتد أل يتجتتتاوز
 11نيسان/أبريل ،أمساء املرشحني ألنتخابات اللجنة (انظر  ،ISBA/12/A/13العقرة .)32
 - ٤و  11نيستتتان/أبريل  ،2016كانتتتت األمانتتتة قتتتد قلقتتتت  13قرشتتتيحا .وأعلمتتتت
األمانة العامة أعضاء السلطة بتلك الترشيحات من الل مذكرة شعوية م ر ة  3أيار/متايو.
وقرد فيما يلة أمساء املرشحني:
االسم واجلنسية

الدولة املرشحة

أرماس  -فريقر ،فريدا ماريا (األرجنتني)
غويونعارش ،أوليعييه (فرنسا)
ألكة ،دونكان م( .أوغندا)
مورافيوف كونستانتني ،غ( .األحتاد الروسة)
أونوما ،هريوشة (اليابان)
برزبيتشني ،أندرزية (بولندا)
راو ،كوقيسوارا م( .اهلند)

األرجنتني
فرنسا
أوغندا
األحتاد الروسة
اليابان
بولندا
اهلند

سورناراجا ،أهيال (اململكة املتحدة)
سباولدينغ ،كريش-آن (جامايكا)
ستوراي ،رينالدو (ال ازيل)
سون ،زهة (الصني)
ويلكي  ،ديعيد (أملانيا)
وونغ ،كينيث (كندا)

اململكة املتحدة
جامايكا
ال ازيل
الصني
أملانيا
كندا

 - 5وقتترد بيانتتات املت هالت أو الستتري الشخصتتية للمرشتتحني ،بالصتتيغة واللغتتة األصتتليتني اللتتتني
قُدمت هبما ،عل الرابط التايل.www.isa.org.jm/files/documents/EN/22Sess/FC/CV-List.pdf :
 - 6وعلتتت التتتترغم متتتتن أنتتتته أل يوجتتتتد حتت ت ا ن إأل  13قرشتتتتيحا ولتتتتيس الترشتتتتيحات
الت  15املطلوبة ،بوسع األمني العام أن ي كد ،استتنادا إو قلتك الترشتيحات ،أن كتل مموعتة
متتن التتدول املشتتار إلييتتا العقتترة ( 15أ) و (ب) و (ج) و (د) متتن العتترع  3متتن مرفتتال
األقعاع ستمثل اللجنة بعضو واحد عل األقل.
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