
 

 
 

 

 يُظًح انسٍاحح انعانًٍح

 

 

A/19/10(d) 
Madrid, 6 July 2011 
Original: English 

 

جمعية العامةال  

 راسعح عششجانذٔسج ان

 1044 ٔل/أكرٕتشذششٌٍ األ 41-8، كٕسٌاجًٕٓسٌح  ،جٕغٍَٕغ

 جذٔل األعًال انًإقد يٍ )د(40 ثُذان

 
 

 

 ما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل اإلدارية و
 

  (  إنتخاب أعضاء لجنة منظمة السياحة العالميةد)
 2102-2102للمعاشات التقاعذية للمىظفين للفترة 

 

 

، ٔتًٕجة انًادج 4993ج نهًعاشاخ انرقاعذٌح عاو عهى أثش اَرساب يُظًح انسٍاحح انعانًٍح ئنى صُذٔق األيى انًرحذ (4

يٍ  ْزِ انهجُح انثالثٍح )ج( يٍ انُظاو انذاخهً نهصُذٔق، ذى ئَشاء نجُح انًُظًح نهًعاشاخ انرقاعذٌح نهًٕظفٍٍ. ذرأنف3

يٕظفٕ ٌضا ٌخراسْى أاأليٍٍ انعاو، ٌٔخراسْى أعضاء ٔأعضاء يُأتٍٍ ذخراسْى انجًعٍح انعايح يٍ تٍٍ انذٔل األعضاء، ٔ

 انًُظًح انًُرسثٌٕ ئنى انصُذٔق.
 
. ٔعهى أساس يقشس اذخزِ انًجهس 4991-4993ذشكهد فً انفرشج  هجُح األٔنى نهًعاشاخ انرقاعذٌح نهًٕظفٍٍان (1

ٔقع  ، (A/RES/363(XII)انرُفٍزي فً دٔسذّ انثانثح ٔانخًسٍٍ ٔأقشذّ انجًعٍح انعايح الحقا فً دٔسذٓا انثاٍَح عششج )

 عهى انثهذاٌ اَذٍح نرًثم انذٔل: اإلخرٍاس
 

 عضٕ - ئسثاٍَا -4
 عضٕ -  انُٓذ -1
 عضٕ يُأب - األسجُرٍٍ -3
 عضٕ يُأب - كٕخ دٌفٕاس -1

 

 .(A/RES/363(XII)) 4999-4998ٔفً َفس انذٔسج، قشسخ انجًعٍح ئعادج اَرخاب ْزِ انثهذاٌ نهفرشج  (3
 
نًٕاصهح  ئسثاٍَا ٔانُٓذ ٔاألسجُرٍٍ ٔكٕخ دٌفٕاساسرعذاد أحاطد انجًعٍح انعايح عهًا تفً انذٔساخ انرانٍح،  (1

-1001، 1003-1001، 1004-1000ئعادج اَرخاتٓا نهفرشاخ فقشسخ عضٌٕرٓا فً نجُح انًعاشاخ انرقاعذٌح نهًٕظفٍٍ، 

 (.(A/RES/403(XIII)(ٔ )A/RES/435(XIV)(ٔ )A/RES/465(XV))انقشاساخ ) 1002
 
ج، أحاطد انجًعٍح انعايح عهًا تأٌ ئسثاٍَا ٔاألسجُرٍٍ عهى اسرعذاد ٔفً انذٔسذٍٍ انسادسح عششج ٔانساتعح عشش (2

 جنهفرش (A/RES/520(XVII)ٔانقشاس  A/RES/499(XVI)نًٕاصهح انعًم فً انهجُح، فاَرخثرًٓا كعضٌٍٕ فاعهٍٍ )انقشاس 

 كأعضاء يُأتٍٍ. . ٔطهثد انجًعٍح ئنى األياَح أٌ ذرصم تانذٔل انرً قذيد أسًاؤْا1009-1008ٔانفرشج  1003-1001
 

قشسخ ئعادج اَرخاتًٓا نهفرشج ثاٍَا عهى يساًْرًٓا، ٔاألسجُرٍٍ ٔئس نجًعٍحا شكشخ ٔفً دٔسذٓا انثايُح عششج، (3

 (.A/RES/568(XIII))انقشاس  1040-1044
 

ا انرذأل ٌرعٍٍ عهى انجًعٍح انعايح يجذد ٔ. 1044ذُرًٓ انٕالٌح انحانٍح نهجُح انًعاشاخ انرقاعذٌح نهًٕظفٍٍ تُٓاٌح  (1

 .1043-1041فً ْزِ انًسأنح، يٍ أجم اَرخاب أعضاء فاعهٍٍ ٔأعضاء يُأتٍٍ نهجُح نهفرشج 
 

نجُح انًُظًح نهًعاشاخ  انرششح ئنى عضٌٕحيٍ انذٔل األعضاء انرً ذشغة فً  ًٌكٍ ألي دٔنحٔفً ْزا انصذد،  (8

. انًٕعذ األخٍش نرقذٌى انرششٍحاخ سٍثقى يفرٕحا ئنى أٌ ًٌكٍ نٓا أٌ ذرقذو تزنك خطٍا ئنى األيٍٍ انعاو، انرقاعذٌح نهًٕظفٍٍ 

 ذُاقش انجًعٍح انعايح تُذ جذٔل األعًال ري انصهح.


