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الدورة الخامسة والسبعون

البند ( 120ز) من القائمة األولية*

تعيينات لملء الشواغر في األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى

تعيين أعضاء في لجنة المؤتمرات
مذكرة من األمين العام
-١

قررت الجمعية العامة في قرارها  222/43باء ،أن تتألف لجنة المؤتمرات من  21عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ع ن م
َّ

رئيس الجمعية ،بعد التشاور مع رؤس ـ ـ ــاء المجم ع ـ ـ ــات افقريم ـ ـ ــة ،ل،ترة ـ ـ ــوز سن ـ ـ ـ ات ،عر أسا

الجغرافي التالي:
(أ)

ستة أعضاء من الدول األفر قية؛

(ب)

خمسة أعضاء من دول آسيا والمحيط ال ادئ؛

(ج)

أربعة أعضاء من دول أمر كا الوت نية ومنطقة البحر الكار بي؛

(د)

عض ان من دول أوروبا الشرقية؛

(هـ)

أربعة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

وقررت الجمعية كذلك أن يتنح
َّ

مؤهر ن فعادة التع ن.
-٢

النمسا***
ب تس انا*
البراز *
* .A/75/50

)20-07430 (A

رث أعضـ ـ ـ ـ ــاء الرجنة ك سـ ـ ـ ـ ــنة ،وأن ك ن األعضـ ـ ـ ـ ــاء المتنح ن

وتتألف لجنة المؤتمرات حاليا من الدول األعضاء التالية:
الجزائر***

100620

**2007430

100620

الت زع

A/75/88

الص ن***
جزر القمر***
إك ادور**
فرنسا*
ألمانيا**
غانا**
غيانا**
إيران (جم ر ة  -افسومية)**
العراق*
جاما كا***
اليابان***
ن بال*
االتحاد الروسي*
السنغال**
س رال ن*
أوكرانيا**
ال ال ات المتحدة األمر كية***
* تنت ي مدة ال ال ة في  31كان ن األول/د سمبر .2020

** تنت ي مدة ال ال ة في  31كان ن األول/د سمبر .2021

*** تنت ي مدة العض ة في  31كان ن األول/د سمبر .2022

-٣

وبالنظر إل أن مدة عض ـ ة مميري االتحاد الروســي والبراز وب تس ـ انا وس ـ رال ن والعراق وفرنســا

ون بال تنت ي في  31كان ن األول/د سمبر  ،2020س رزم أن ع ن رئيس الجمعية العامة في دورت ا الخامسة
والســبع ن ســبعة أعضــاء لم ء الشـ اغر التي ســتترت

عر للك .وســيعم األعضــاء الذين ســيعَّن ن عر هذا

النح ل،ترة وز سن ات تبدأ في  1كان ن الياني/يناير .2021
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