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الدورة الثالثة والسبعون
البند ( 117ب) من جدول األعمال

تعيينات لملء الشوووا ف ا اهزة ة العفةية وتعيينات رىف ت تعييأ رةءوواء ا
لجنة االشتفاكات
تقفيف اللجنة الخامسة
املقرر :السيد هشام روسا حمو (املغرب)
 - 1بناءً على توصــيمل امل،تقر تررجل ايم يمل ال اممل ل جلســتاا ال اممل الاالامل امل قو ة ل  21أيلول/
س ــبتم 2018ر أن تدرج ل جدول أعمال ورهتا الاالامل والس ــب ل البند امل نون ’’ت ييناجل مللء الش ـوا ر
ل األجازة الفرعيمل وت ييناجل أخرى :ت يل أعضاء ل ينمل االشرتاكاجل‘‘ر وأن حتيله إىل اللجنمل اخلامسمل.
 - 2وكان م روضا على اللجنمل اخلامسمل ل جلستاا  11امل قو ة ل  2تشرين الااين/نوفم 2018ر
الوثيقتان التاليتان:
مذكرة من األمل ال ام عن الش ـ ـوا ر الن سـ ــتنشـ ــة ل عضـ ــويمل ينمل االش ـ ـرتاكاجل نتيجمل
(أ)
انتااء فرتة عضويمل ستمل من أعضائاا ل  ٣1كانون األول /يسم )A/73/102( 2018؛
(ب) مذكرة من األمل ال ام تتضــمن أ اء ســمل أش ـ ا رشــحتام ح،وماهتم للت يل أو
إعا ة الت يل ل ين ــمل االشرتاكاجل لفرتة عضويمل مدهتا ثسن سنواجل تبدأ ل  1كانون الااين/يناير 201٩
(.)A/C.5/73/5
 - ٣ول ايلســمل نفســاار تررجل اللجنمل بالتزكيملر أن توصــي ايم يمل ال اممل بت يل أو إعا ة ت يل ســيد
ياوار علي (باكس ـ ــتان)ر وروبرجل نغييه مويل (كينيا)ر وتوش ـ ــاو أوااوا (اليابان)ر وتوني( س ـ ــار (إس ـ ــتونيا)ر
وبريت يني( ش ــيفا (الوالياجل املتحدة األمري،يمل) أعض ــاء ل ينمل االش ـرتاكاجل لفرتة ثسن س ــنواجل تبدأ
ل  1كانون الااين/يناير ( 201٩انظر الفقرة  .)4وأُرجئ ت يل عضو لشغل املق د املتبقي الذي سيصبح
شا را اعتبارا من  1كانون الااين/يناير  201٩إىل موعد الحق.
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توصية اللجنة الخامسة
 - 4توصـ ـ ـ ــي اللجنمل اخلامسـ ـ ـ ــمل بةن ت شل ايم يمل ال اممل األش ـ ـ ـ ـ ا التاليمل أ ا هم أعضـ ـ ـ ــاء ل ينمل
االشرتاكاجل لفرتة عضويمل مدهتا ثسن سنواجل تبدأ ل  1كانون الااين/يناير :201٩
سيد ياوار علي (باكستان)
روبرجل نغييه مويل (كينيا)
توشاو أوااوا (اليابان)
توني( سار (إستونيا)
بريت يني( شيفا (الوالياجل املتحدة األمري،يمل)
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