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 جدول األعمال اعتماد

 من جدول األعمال 1البند 

 (CE/106/1 prov.supplو .CE/106/1 prov)الوثيقتان 

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

 الذي أعدته األمانة، المؤقت التكميليال موجدول األعجدول األعمال المؤقت  وقد نظر في

 كما هو مقترح. 106دورته ر اعتماد جدول أعمال يقر  

 
* * * 
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 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 )ب( الوضع المالي للمنظمة

 )أ( من جدول األعمال2ب( و)2 انالبند

 (CE/106/2(a)و A/22/10(III)(b) يقتان)الوث

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

 تقرير األمين العام حول الوضع المالي في المنظمة،وقد اطلع على 

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية، وقد استمع إلى

لة يحيط علًما .1 التي ، 2017حزيران/يونيو  30لغاية  2017من األعضاء للسنة المالية  بمستوى االشتراكات المحصَّ

لة والبالغة يورو، و 9،800،066يصل مجموعها إلى   يورو؛ 622،561بمستوى االشتراكات المتأخرة المحصَّ

على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم لسنة بعد األعضاء الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية  حثّ يو .2

  ؛البرامج ، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ2017

شّجع األمين العام على يات العينية ومشاريع المبادرات، ومع التقدير بالمساهمات الطوعية والهب حيط علًمايو .3

  تنفيذها، سعيًا كلّما أمكن إلى تنويع مصادر تمويل أنشطة منظّمة السياحة العالمية، في سبيل دعم تحقيق أهدافها؛

يورو لتحديث نظام إدارة العالقات مع  35000الطوارئ الخاّص بمبلغ على استخدام تمويل احتياطي وافق يو .4

  العمالء ضمن إطار مشروع الموقع االلكتروني؛

لتسوية مقّر العمل للموظّفين في الفئة الفنّية  معدَّاًل مؤّشًرا  2017بأّن األمم المتّحدة قد تُقِّر خالل سنة  حيط علًمايو .5

، وجدوالً ُمحّدثًا لرواتب الموظّفين في فئة 2017خالل سنة ساريًا على األرجح على أن يصبح والفئات األعلى منها، 

ل/أكتوبر  1 الخدمات العامة اعتباًرا من حيط علًما أيًضا بأّن األمين العام قد يطبّق هذين البنَدين وفقًا ي، و2017تشرين األوَّ

 ( من النظام اإلداري للموظّفين؛1)33للماّدة 

تطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وبالضغوط التالية لمرحلة الم الُمحَرز في بالتقدّ  حيط علًمايو .6

التي تضُعها هذه المشاريع الكبرى المتصلة بأساليب العمل على األمانة )استدامة المعايير المحاسبية الدولي للقطاع العام 

 الميزانية والمالية؛ا على برنامج ، وال سيَّم(Athena IIوتنفيذ خطّة 

لتطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  التاليةاألمين العام على مواصلة التقّدم في المرحلة  شّجعيو .7

 ومواصلة رفع التقارير بشأن هذا التقّدم إلى المجلس التنفيذي؛

ل من عام  Athena IIبأّن بدء العمل بوحدات وآليات  حيط علًمايو .8  .2018مقّرٌر خالل الفصل األوَّ

* * * 
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 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي
 

 13من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة  34العضوية وفقًا للمادة  ( تعليقج)

 من قواعد التمويل

 من جدول األعمال)أ( 2و( ج)2 انالبند

 (CE/106/2(a)وA/22/8(b) Add.1 وA/22/8(b)  )الوثائق

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على  13من النظام األساسي والفقرة  34تطبيق أحكام المادة وقد نظر في 

 ،المذكورة أعالهاألعضاء المذكورين في الوثائق 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام  13و/أو الفقرة  34باألعضاء الممنوحين إعفاًء مؤقتًا من أحكام المادة وقد أخذ علًما 

 ألساسي،ا

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية، وقد استمع إلى

 أنّه خفّض اعتبارمن قواعد التمويل على  13ألحكام الفقرة  اغانا ما عاد خاضعً  أنَّ العضو الفاعل بارتياح لحظي .1

 ؛المتأخرات المستحقة عليه اجزئيً 

ر .2 من قواعد التمويل لألعضاء  13أحكام الفقرة تجديد اإلعفاء المؤقّت من  أن يقترح على الجمعية العامة ويقر 

نيكاراغوا وسان تومي وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية و جمهورية غامبياو العراقو كمبودياو بوليفيا الفاعلين

 بالنظر إلى التزامهم بخطط السداد المتفق عليها معهم؛ وبرينسيبي،

ر أيًضا  .3 ة خطط الويقرِّ  104و 103ته اسداد التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورأن يرفع إلى الجمعية العامَّ
إضافًة إلى خطط  ،واألوروغواي غينياو قيرغيزستانو بيساو –غينيا و موريتانيا والتي قدمها األعضاء الفاعلون 105و

مة إلى الدورة الحالية للمجلس التنفيذي من قبل  االستوائية والنيجروغينيا  البحرين وجيبوتي األعضاء الفاعلين السداد الُمقدَّ
 Russian)العضو المنتسب خطة السداد الخاصة بو ،الجمهورية العربية السورية واليمنو باكستانو بابوا غينيا الجديدةو

Travel Guide RTG) ؛التي تمتد على سنتين  

ر أيًضا  .4 ة باإلبقاء على اإلعفاء المؤقت الممنوحويقرِّ لبوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية  أن يوصي الجمعية العامَّ

 وكذلك للعضوين المنتسبين غرفة السياحة في كابو فيردي ،الكونغو الديمقراطية ومدغشقر والسودان وأوروغواي

(Cámara de Turismo de Cabo Verde( ومعهد السياحة المسؤولة )Instituto de Turismo Responsable ،)

هذه األحكام على هؤالء األعضاء إذا ما تخلّفوا عن مواعيد الدفع المحّددة في خطط  مع التوضيح أنّه سيتم إعادة تطبيق

 ؛2018نيسان/أبريل  1السداد الخاصة بهم بتاريخ 

من  13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34أنَّ األعضاء المذكورين أدناه ما زالوا خاضعين ألحكام المادة  يلحظ .5
 قواعد التمويل:

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/3(CVI) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
8 

 أعضاء فاعلون

  غانستانأف
 بنين

  جمهورية أفريقيا الوسطى
 تشاد

 ليبيريا
 ليبيا

 ماالوي
 رواندا

  سيراليون
 تركمانستان

 أوغندا
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 فانواتو
 

 أعضاء منتسبون
 
 

AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY ( ّاألردن) 
ASOCIAÇAO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO (AIDT) – (البرازيل) 
ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES (TURSAB) 
AZERBAIJAN TOURISM AND MANAGEMENT UNIVERSITY 
CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO) (بربادوس) 
BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS – BAHA (FYROM) 
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) (بلجيكا) 
CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (الواليات المتحدة األمريكية) 
CENTRE FOR THE PROMOTION OF NATIONAL TOURISM PRODUCT (أوزبكستان) 
CLUB MEDITERRANEE (فرنسا) 
CONDE NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL FAI/ZAO “CONDE NAST” (االتحاد الروسي) 
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJE – CEAV 
CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MEDICO A.C. 
CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO DE VENEZUELA 
DELTA GROUP LTD (أذربيجان) 
DUSTY WORLD S.L. (إسبانيا) 
EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 
FEDERATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE CÔTE D’IVOIRE FENITOURCI 
FEDERATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (إيطاليا) 
FLOOFL CLC (المملكة المتحدة) 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA (إسبانيا) 
GREEN TOURISM ACTIVE (جنوب أفريقيا) 
IDESTUR – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL (البرازيل) 
INSTITUTE OF TRAINING REASECHAR & OPERATIONAL CONSULTANCY (جمهورية إيران اإلسالمية) 
INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME DE TANGER (ISITT) (المغرب) 
INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS GROUP (ITE) (المملكة المتحدة) 
IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) 
ISCET – HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TOURISM (البرتغال) 
KHAZAR TRAVEL “XEZER TOURS AND TRAVEL” (أذربيجان) 
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LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT (الكويت) 
LIBERTAS REGIS D.O.O. BEST CROATIAN TRAVEL 
LIVINGSTONE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM EXCELLENCE (زامبيا) 
MACAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
MISR TRAVEL (مصر) 
NATIONAL INSTITUTE  FOR HOSPITALITY AND TOURISM (NIHOTOUR) (نيجيريا) 
PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION PAWTA (الهند) 
PORTOENORTE (البرتغال) 
PRODIGY CONSULTORES S.L. (إسبانيا) 
RELAIS & CHÂTEAUX (فرنسا) 
SABOREA ESPAÑA 
SAVEUR TROPICAL SARL (غابون) 
“SLIK WAY” AIRLINES LLC. “SW TRAVEL BRANCH” (أذربيجان) 
TEZ TOUR (تركيا) 
THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE 
TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD (ألمانيا) 
TOURISM & RECREATIONAL CENTERS ORGANIZATION (TRCO) (جمهورية إيران اإلسالمية) 
TRAVEL WEEKLY GROUP (المملكة المتحدة) 
TTF AUSTRALIA 
TTG ITALIA 
UBM ROUTES LTD ( المتحدةالمملكة  ) 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (المكسيك) 
UNIVERSIDAD LASALLE CANCUN (المكسيك) 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (بيرو) 
UNIVERSITY OF CALGARY (كندا) 
UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (بلغاريا) 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SYDNEY LEISURE SPORT AND TOURISM (أستراليا) 
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW KUTEL (أوكرانيا) 
VIP TOURISM S.L. (إسبانيا) 

من النظام  34في المادة  لتدبير التعليق المنصوص عليهبقائمة األعضاء الذين ما زالوا يخضعون حاليًا  وقد أحاط علًما

 األساسي،

من النظام األساسي يمكن أن ُيطبَّق على هؤالء األعضاء في  34أنَّ تدبير التعليق المنصوص عليه في المادة  يلحظ .6
ة 1وفًقا للفقرة  2018 (، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاٍق مع األمين العام حول خطة سداٍد VII)217)ب( من قرار الجمعية العامَّ

 للمتأخرات المترتبة عليهم.

 أعضاء فاعلون

  ليبيا .1
 رواندا .2

 أعضاء منتسبون

1. AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY 
2. BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS - BAHA 
3. CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
4. CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION - CTO 
5. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES - CEAV 
6. CLUB MEDITERRANÉE 
7. CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPUBLIC ARGENTINA 
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8. CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MEDICO 
9. CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO - CONSETURISMO 
10. DELTA GROUP LTD 
11. EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 
12. FEDERTURISMO - CONFINDUSTRIA 
13. FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLÉRIE 
14. INSTITUT SUPÉRIEUR INT. DE TANGER 
15. ISCET 
16. KHAZAR TRAVEL “ XEZER TOURS AND TRAVEL” 
17. LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT 
18. NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM - NIHOTOUR 
19. PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION - PATWA 
20. PRODIGY CONSULTORES S.L. 
21. RELAIS & CHÂTEAUX 
22. SAVEUR TROPICALE SARL 
23. SILK WAY AIRLINES-SW TRAVEL 
24. TEZTOUR 
25. TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD 
26. UBM ROUTES LTD 
27. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
28. UNIVERSIAD LA SALLE CANCÚN 
29. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY LEISURE SPORT 
30. UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS & LAW “LUTEL” 
31. ZAO CONDE NAST – CONDE NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL 

 
* * * 
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 اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل 

 2019-2018مراجع الحسابات للفترة  انتخاب)د( 

 ( من جدول األعمالد)2البند 

 (CE/106/2(a)وA/22/10(III)(e) )الوثيقتان 

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

، لفترة السنتين الحالية، إسبانيا عن ارتياحه للعمل الكفء الذي أنجزه مراجع الحسابات الخارجي المنتخبيعب ر  .1

 ؛على مساهمته هويشكر

التدقيق في حسابات المنظمة للفترة  لتولي مهّمةللحسابات  اخارجيً  مراجًعاإسبانيا  الجمعية العامة تعيين إلى ويطلب .2

 2017ول/ديسمبر كانون األ 31 إجراء المراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة للسنتين المنتهيتين في، و2018-2019

 .2018و

 
* * * 
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 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 تقرير وحدة التفتيش المشترك في إطار الكتاب األبيض)ه( 

 جدول األعمال ( منه)2البند 

 (CE/106/2(e))الوثيقة 

 

 ،إنَّ المجلس التنفيذي

 ،2016في وحدة التفتيش المشتركة  وصياتبت التقرير الخاصلى وقد اطلع ع

 والُمشار إليها في الوثيقة 2016بالتقارير ورسالة اإلدارة الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة عام  ايحيط علمً  .1

CE/106/2(e) رة؛، ويشكر الوحدة   على آرائها المتبص 

الذي تمَّ بموجبه إقرار خطة تنفيذ الكتاب األبيض بوصفه األداة  CE/DEC/7(XCIV) على القرار ويعيد التأكيد .2

مع رسالة اإلدارة الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة  االسياحة العالمية، تماشيً  الرئيسية لتوجيه عملية اإلصالح في منظمة

 ؛2016عام 

هة إلى لناحية  2013وحدة التفتيش المشتركة في  اعتمدتهبالنهج البنّاء الذي ويرّحب  .3 التمييز بين توصياتها الموجَّ

إلى بين توصيات متعلقة باإلعالم واإلبالغ وتوصيات إجرائية، وذلك بحسب أهميتها بالنسبة  وفرزهاالوكاالت الصغرى، 

 ؛الوكاالت تلك

 ؛2016الصلة المقدَّمة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة عام بالتوصيات ذات  اأيضً  اويحيط علمً  .4

، CE/106/2(e)للوثيقة  اإلجراءات الواجب اتخاذها في كلٍّ من هذه التوصيات كما هو مقترح في المرفق رّ ويق .5

 إلى وحدة التفتيش المشتركة. بها اأن يرفع تقريرً  ويطلب إلى األمين العام

 
* * * 
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 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األمانة )و( 

 ( من جدول األعمالو)2البند 

 (CE/106/2(a)و CE/106/2(f))الوثيقتان 

 

 ،المجلس التنفيذيإنَّ 

 ،المعلومات واالتصاالت في األمانةتكنولوجيا حول  التقرير المقدَّم من قبل األمين العاملى وقد اطلع ع

الواردة في هذه بتقارير التدقيق بشأن وضع األنشطة المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ط علًمايحي .1

 ؛الوثيقة

التقّدم المحرز على مستوى البنية التحتية التكنولوجية التي سبق للمنظمة أن طبّقتها، مع اإلقرار بأن أيًضا  ويلحظ .2

 .يطرحان جملةً من التحديات الفريدة في المستقبل القريبسالبيئة التكنولوجية السريعة التطّور والقيود المرتبطة بالميزانية 

* * * 
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 2017-2016تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 

 من جدول األعمال 3البند 

 (CE/106/3)الوثيقة 

 

 ،إنَّ المجلس التنفيذي

  ،2017-2016التقرير المتعلق بتنفيذ برنامج العمل العام للفترة نظر في وقد 

 بكّل األنشطة الملّخصة في هذا التقرير ومرفقاته؛ يحيط علًما .1

 ا؛هميقّر تقريَري  ة ولجنة السياحة واالستدامة، وأعضاء لجنة السياحة والتنافسي ويشكر .2

 وإذ يراعي بشكٍل خاص تقرير لجنة السياحة والتنافسية،

   ؛التقّدم الُمحَرز يلحظ .3

  الُمشار إليها في تقرير لجنة السياحة والتنافسية؛ التعاريف ويؤيّد .4

التي تّم تأييدها إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة على شكل  التعاريفمن األمين العام رفع  ويطلب .5

 توصياٍت من أجل اعتمادها؛

جيهية تقنية لقياس "تنافسية بالمبادرة التي اقترحها رئيس لجنة السياحة والتنافسية بشأن تطوير مبادئ تو ويرّحب .6

يطلب إلى أعضاء مساهمة في هذا العمل التقني، ويشّجع أعضاء لجنة السياحة والتنافسية على الية"، والمقاصد السياح

 .الضرورةمعارفهم وخبراتهم مع اللجنة عند  مشاركةمنظّمة السياحة العالمية 

 
* * * 
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 تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب

 من جدول األعمال 4البند 

 (CE/106/4)الوثيقة 

 

 ،إنَّ المجلس التنفيذي

أيلول/سبتمبر  12بتقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب، التي اجتمعت في تشنغدو، الصين، في أحاط وقد 

 ، برئاسة تايلند،2017

 اللجنة؛ تقرير يؤيد .1
 

قبول المرشحين التالية أسماؤهم للعضوية باالنتساب بشكٍل مؤقت، بانتظار مصادقة الجمعية العامة في  ويقّرر .2

 والعشرين: ثانيةدورتها ال
 

1. CCRA INTERNATIONAL, INC (الواليات المتحدة األمريكية) 

2. COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELLE-AQUITAINE (فرنسا) 

3. CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO AC 

(CONPEHT) (المكسيك) 

4. ÉCOLE SUPERIEURE D´HOTELLERIE D´ALGER (الجزائر) 

5. ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME (CETT), S.A. (إسبانيا) 

6. FACHHOCHSCHULE WESTKUSTE (FHW) - HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND 

TECHNIK (WEST COAST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES) (ألمانيا) 

7. FACULTAD DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (إسبانيا) 

8. FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (إسبانيا) 

9. LUXURIA TOURS (اإلمارات العربية المتحدة) 

10. MND (فرنسا) 

11. MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP (المكسيك) 

12. MUSEU FUTEBOL CLUBE DO PORTO- FC PORTO MUSEUM (البرتغال) 

13. ORGANISMO AUTONOMO DE TURISMO DE ARONA (إسبانيا) 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/8(CVI) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
20 

14. PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SA (إسبانيا) 

15. SAXION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL (هولندا) 

16. SEYCHELLES SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION (SSTF) (سيشيل) 

17. THE MEDITERRANEAN TOURISM FOUNDATION (مالطا) 

18. TOURIST ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT FOR LOCAL AND REGIONAL INVESTMENT (المغرب) 

19. TOURIST BOARD LINZ (النمسا) 

20. TRAVELINDEX (سيشيل) 

* * * 
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 2019وسنة  2018المضيفة ليوم السياحة العالمي لسنة  اختيار البلدان

 من جدول األعمال 5البند 

 (CE/106/5)الوثيقة 

 إنَّ المجلس التنفيذي

على الدورة الثانية والعشرين للجمعية العاّمة تعيين هنغاريا والهند الستضافة االحتفاالت الرسمية ليوم أن يقترح  يقّرر

 على التوالي. 2019و 2018 تَي  سياحة العالمي لسنال

 
* * * 
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  الجمعية العامةالمجلس التنفيذي إلى تقرير 

 أنشطة المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة حولتقرير )أ( 

 جدول األعمال من)أ( 6البند 

 (A/22/6 ة)الوثيق

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

 ،بل رئيس المجلس التنفيذيالُمقدَّم من ق اإلحاطة تقريربأحاط وقد 

 رئاسة المجلس التنفيذي على قيادتها في الدفع قدًما بالمسائل الُمدَرجة على جدول أعمال المجلس؛ يشكر .1
 

ة لالطالع والموافق إلىالتقرير  يرفعو .2  ة.الجمعية العامَّ
 
 

* * * 
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 تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامَّة
 

ة)ب( تقرير المجلس التنفيذي إلى   إدخال بندين بشأن اقتراح جمهورية زمبابوي  الجمعية العامَّ
ة فرعّيين جديدين  إلى جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

 من جدول األعمال)ب(  6البند 

 (CE/106/6(b)ة )الوثيق

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

جديدين إلى جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجمعية باقتراح جمهورية زمبابوي بإدخال بندين فرعيَّين  أحاطوقد 

ة، بما في ذلك ، كما 2021-2018بيانات المخالفات المزعومة في إجراء انتخاب المرّشح لمنصب األمين العام للفترة  العامَّ

 ،للمجلس التنفيذي 105أجرته الدورة 

)ه(، يستطيع أي عضو فاعل أن يطلب إجراء تصويٍت 38.2والقاعدة من النظام األساسي  22بأنَّه وفقًا للمادة  وإذ يقرّ 

 من جدول األعمال المؤقت، 9لتعيين األمين العام خالل الجمعية العامة بموجب البند 

ل الذي يظهر احتراًما كاماًل للقواعد المتبعة في المنظمة لناحية يشكر .1 تنفيذ إجراء  األمين العام على تقريره المفصَّ
 ؛للمجلس التنفيذي 105خالل الدورة االنتخاب 

 
 الحاليةفي القواعد  لكي ينظرويقّرر، نزواًل عند طلب جمهورية زمبابوي، تشكيل فريٍق عامل من الدول األعضاء  .2

 تحسينها؛ بهدفإلجراء انتخاب األمين العام 
 

 بسحب االقتراح اآلنف الذكر الذي قدمته جمهورية زمبابوي. ويأخذ علًما .3
  
 

* * * 
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 للمجلس التنفيذي 107مكان وتاريخ انعقاد الدورة 

 من جدول األعمال 7البند 

 (CE/106/7)الوثيقة 

 

 إنَّ المجلس التنفيذي

 دورات المجلس التنفيذي في الفصل الثاني من السنوات الوترية،في انعقاد  المتبعةبالممارسة عماًل و

ر ة في تشنغدو، الصين، في  107عقد دورته  يقر   .2017أيلول/سبتمبر  16في إطار الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

 
* * * 
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