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 تقرير األمين العام

 
 : الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيلثالثاالجزء 

 
 2019-2018نتخاب أعضاء لجنة منظمة السياحة العالمية للمعاشات التقاعدية للموظفين للفترة )د( ا 

 
 

مة  أوالً. مقدِّ

، 1996على أثر انتساب منظمة السياحة العالمية إلى صندوق األمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية عام  .1

هذه اللجنة  )ج( من النظام الداخلي للصندوق، تم إنشاء لجنة المنظمة للمعاشات التقاعدية للموظفين. تتألف6وبموجب المادة 

الثالثية من أعضاء وأعضاء مناوبين تختارهم الجمعية العامة من بين الدول األعضاء، ويختارهم األمين العام، ويختارهم 

 أيضاً موظفو المنظمة المنتسبون إلى الصندوق.
 
عضوين فاعلين ، باختيار إسبانيا والهند ك1997-1996تشكلت اللجنة األولى للمعاشات التقاعدية للموظفين للفترة  .2

 واألرجنتين والكوت ديفوار كعضوين مناوبين. 
 
العشرين قررت الجمعية الحادية وكذلك العشرين، وفي دوراتها السابعة عشرة, والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، و .3

ة  إعادة انتخاب األرجنتين وإسبانيا للفترات   2015-2014، 2013-2012، 2011-2010، 2009-2008العامَّ

( A/RES/597/(XIX))و( A/RES/568/(XVIII))و( A/RES/520(XVII)))القرارات  2017-2016و

 .لم يتم استالم أي ترشيحات لألعضاء المناوبينعلماً أنَّه  .على التوالي(( A/RES/626(XX)و)
 
 

 الترشيحات للجنة المعاشات التقاعدية للموظفين ثانياً. 

ة مجدداً للتداول في 2017تنتهي الوالية الحالية للجنة المعاشات التقاعدية للموظفين بنهاية  .4 . والجمعية العامة مدعوَّ

 .2019-2018في اللجنة للفترة  األعضاء الفاعلين واألعضاء المناوبينهذه المسألة وانتخاب 
 
ألي دولة من الدول األعضاء الراغبة في الترشح لعضوية هذه اللجنة أن تتقدَّم بترشيحها  في هذا الصدد، يمكنو .5

خطياً إلى األمين العام. وستبقى مهلة تقديم الترشيحات مفتوحةً إلى حين مناقشة الجمعية العامة للبند المتعلّق بهذه المسألة في 

 جدول األعمال.
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ةثالثاً. اإلجراءات الواجب اتخاذها م  ن قبل الجمعية العامَّ

 :أنمدعوة إلى  الجمعية العامة .6
 

 تشكر األرجنتين وإسبانيا على مساهمتهما؛ (أ 

 على الشكل التالي: 2019-2018تنتخب أعضاء لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين في المنظمة للفترة  (ب 

i) عضوان 

ii) مناوبان عضوان 
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