
 
 

CE/DEC(CI) 
 

 

 
 المجلس التنفیذي

 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 
 

  المقررات التي اتخذھا المجلس التنفیذي
 ۱۰۱ في دورتھ

 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، ، كولومبیامدیین

 المحتویات
 

 CE/DEC/1(CI)( ...................................................................................... ۳( األعمال جدول اعتماد
 ٥ .............................................................................. األساسي بالنظام منھا اتصل وما اإلداریة المسائل

 ٥ ................................................................................ )CE/DEC/2(CI)( للمنظمة المالي الوضع) ب(
 قواعد من ۱۳ الفقرة تطبیق من المؤقت اإلعفاء وطلبات األساسي النظام من ۳٤ المادة بموجب العضویة تعلیق) ج(

 CE/DEC/3(CI)( ...................................................................................................... ۷( التمویل
 CE/DEC/4(CI( ...................................................۱۱(( ۲۰۱۷-۲۰۱٦ للفترة الحسابات مراجعي انتخاب) د(
 CE/DEC/5(CI)( ................................۱۳( األبیض الكتاب إطار في ۲۰۱٤ في المشتركة التفتیش وحدة تقریر) ه(
 التفتیش وحدة عن الصادرة التوصیات تنفیذ بتقییم والمعني والمیزانیة البرنامج لجنة عن المنبثق العامل الفریق تقریر) و(

 CE/DEC/6(CI)( ...............................................................۱٥( الخارجیین الحسابات ومراجعي المشتركة
 CE/DEC/7(CI)( .......................................................۱۷( األمانة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا) ز(

 CE/DEC/8(CI)( ....................................................................................۱۹( الموظفین رابطة تقریر
 CE/DEC/9(CI)( ...........................................................۲۱( ۲۰۱٥-۲۰۱٤ للفترة العام العمل برنامج تنفیذ

 CE/DEC/10(CI)( ......................................................۲۳( باالنتساب العضویة طلبات في النظر لجنة تقریر
 CE/DEC/11(CI)( ..............................۲٥( ۲۰۱۷ وسنة ۲۰۱٦ لسنة العالمي السیاحة لیوم المضیفة البلدان اختیار
 CE/DEC/12(CI)( .................................................۲۷( التنفیذي المجلس أنشطة عن العامة الجمعیة إلى تقریر
 CE/DEC/13(CI)( .....................................................۲۹( التنفیذي للمجلس ۱۰۲ الدورة انعقاد وتاریخ مكان
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CE/DEC/1(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 اعتماد جدول األعمال

 من جدول األعمال ۱البند 
 ).CE/101/1 prov(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 جدول األعمال المؤقت الذي أعدتھ األمانة، نظر فيوقد 

 ر اعتماد جدول أعمال دورتھ الحادیة بعد المئة كما ھو مقترح.یقرِّ 

 
* * * 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/2(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 المسائل اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 (ب) الوضع المالي للمنظمة

 (أ) تقریر لجنة المیزانیة والمالیة

 من جدول األعمال(ب) ۲(أ) و۲انالبند
 )CE/101/2(a)و A/21/8(II)(b) Add.1و A/21/8(II)(b)الوثائق (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،تقریر األمین العام حول الوضع المالي في المنظمةاطلع على وقد 

 تقریر لجنة البرنامج والمیزانیة، وقد استمع إلى

لة من األعضاء للسنة المالیة  یحیط علًما .۱  ۲۰۱٥حزیران/یونیو  ۳۰ولغایة  ۲۰۱٥بمستوى االشتراكات المحصَّ
لة والبالغة  9,624,451 إلى امجموعھ والتي یصل  یورو؛ 854,232یورو، وكذلك بمستوى االشتراكات المتأخرة المحصَّ

 ؛۲۰۱٥بالتعدیالت على االعتمادات الخاصة بالموظفین في مختلف البرامج للعام  ویحیط علًما .۲

مع التقدیر برسالة اإلدارة الصادرة عن وحدة التفتیش المشتركة بعنوان "جھود منظمة السیاحة  ویحیط علًما أیًضا .۳
عمل الالعالمیة التابعة لألمم المتحدة باتجاه االلتزام بالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام"، ویھنِّئ األمین العام وفریق 

 اسبیة الدولیة للقطاع العام؛على التطبیق الناجح لمشروع المعاییر المح المعني

تنفیذ مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، بما فیھا العام متابعة المراحل الالحقة ل من األمین ویطلب .٤
 التحدیثات التكنولوجیة الالزمة على األدوات المالیة المتوفرة لدى األمانة؛

على اتخاذ الخطوات الالزمة  بعد لم یفوا بالتزاماتھم المالیة أیًضا من األمین العام أن یحث األعضاء الذین ویطلب .٥
  ، وبالتالي تفادي أي تأخیر من شأنھ أن یعیق تنفیذ البرنامج؛۲۰۱٥من أجل تسدید اشتراكاتھم لسنة 

ة سُیطّبق من قبل األمین العام عندما یتم التبلیغ رسمًیا  .٦ ویلحظ أنَّ جدوًال محدًثا لمرتبات موظفي فئة الخدمات العامَّ
قد  ۲۰۱٥كانون األول/دیسمبر  ۳۱بالجدول ذي الصلة من قبل لجنة الخدمة المدنیة الدولیة، وأنَّ نفقات الموظفین بتاریخ 

تأثیر سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل الیورو بحسب  بسببحوظة في المیزانیة تكون أعلى بقلیل من التكالیف المل
 أسعار الصرف المعتمدة في األمم المتحدة.

 
* * * 
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CE/DEC/3(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسيالمسائل 

من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبیق الفقرة  ۳٤(ج) تعلیق العضویة بموجب المادة 
 من قواعد التمویل ۱۳

 من جدول األعمال(ج) ۲(أ) و۲انالبند
 )CE/101/2(a)و A/21/4(b) Add.1و A/21/4(b)الوثائق (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي على  ۱۳من النظام األساسي والفقرة  ۳٤تطبیق أحكام المادة نظر في وقد 
 ،األعضاء المذكورین في الوثائق السابقة

بالنظام من قواعد التمویل المرفقة  ۱۳و/أو الفقرة  ۳٤باألعضاء الممنوحین إعفاًء مؤقتًا من أحكام المادة وقد أخذ علًما 
 األساسي،

 تقریر لجنة البرنامج والمیزانیة، وقد استمع إلى

ما عادوا  وكذلك العضو المنتسب أروبا، والسنغال وغانا الفاعلین كابو فیردي األعضاءأنَّ  مع االرتیاح یلحظ .۱
المتأخرة  اشتراكاتھما وضقد خف ممن النظام األساسي بما أنَّھ ۳٤من قواعد التمویل و/أو المادَّة  ۱۳خاضعین ألحكام الفقرة 

 ؛، وأنَّ كوت دیفوار قد نفذت خطة السداد الخاصة بھا بالكاملجزئیاً أو بالكامل

ر .۲ من قواعد التمویل لألعضاء  ۱۳اإلعفاء المؤقّت من أحكام الفقرة تجدید  العامة ةأن یقترح على الجمعی ویقرِّ
 وجمھوریة الوس الدیمقراطیة الشعبیة ونیكاراغواالكونغو الدیمقراطیة كمبودیا وجمھوریة و بوركینا فاسو الفاعلین

، بالنظر إلى التزامھم بخطط السداد المتفق )IH&RAوأوروغواي والعضو المنتسب "الرابطة الدولیة للفنادق والمطاعم" (
 ؛علیھا معھم

ر أیًضا  .۳ ة خطط السداد التي وافق علیھا ویقرِّ المجلس التنفیذي في دورتھ الثامنة أن یرفع إلى الجمعیة العامَّ
 Instituto de( والتسعین والتي قدمھا األعضاء الفاعلون بوروندي ومدغشقر والعضو المنتسب "معھد السیاحة المسؤولة"

Turismo Responsible( مة إلى الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي من قبل العضو الفاعل ، إضافًة إلى خطط السداد الُمقدَّ
 ؛Camara de Turismo de Cabo Verde مي وبرینسیب والعضو المنتسبساو تو

ر أیًضا  .٤ ة باإلبقاءویقرِّ على اإلعفاء المؤقت الممنوح لبولیفیا والعراق وغینیا والنیجر  أن یوصي الجمعیة العامَّ
 CTI Nordesteالممنوح لألعضاء المنتسبین، مؤسسة  ۱۳وتوغو وأوغندا والیمن، وكذلك اإلعفاء من أحكام الفقرة 

التوضیح بأنَّھ  شرط، )FISAVETو"االتحاد المشترك بین الدول لنقابات وكاالت السفر والسیاحة في غرب ووسط أفریقیا" (
على ھؤالء األعضاء إذا ثبت تخلفھم عن مواعید الدفع الُمحدَّدة في خطط سدادھم المذكورة سیتم إعادة تطبیق األحكام 

 ؛۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۱بتاریخ 
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إلى  ۱۹۷۹العائدة لألعوام من  لدیونھامن األمین العام إبالغ الیمن بضرورة تقدیم خطة سداد جدیدة  ویطلب .٥
ن أي حكٍم یتعلق باإلعفاء من تسدید االشتراكات؛۱۹۸۹  ، بالنظر إلى أنَّ األنظمة المرعیة ال تتضمَّ

من  ۱۳من النظام األساسي و/أو الفقرة  ۳٤أنَّ األعضاء المذكورین أدناه ما زالوا خاضعین ألحكام المادة  یلحظ .٦
 :قواعد التمویل

 أعضاء فاعلون

 أفغانستان
 البحرین

 جمھوریة أفریقیا الوسطى
 تشاد

 دجیبوتي
 غامبیا

 غینیا بیساو
 قیرغیزستان

 لیبیریا
 مالوي

 مالي
 موریتانیا
 باكستان

 بابوا غینیا الجدیدة
 سیرالیون
 السودان

 الجمھوریة العربیة السوریة
 جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقاً 

 تركمانستان
 فانواتو

 أعضاء منتسبون

AL-TAYYAR TRAVEL GROUP (السعودیة) 
ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS (فلسطین) 
ASOCIAÇAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL 
ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA (ATOR) 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TURISTICA DE ESPAÑA – AECTE 
AUSTRALIAN TOURISM EXPORT COUNCIL 
BUSAN TOURISM ORGANIZATION (جمھوریة كوریا) 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
(CIETECT) (المكسیك) 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (CETUR) UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
CHAMALEON STRATEGIES INC.(كندا) 
DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INT. (DMAI) – )الوالیات المتحدة األمریكیة(  
ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) (كامیرون) 
EGYPTIAN TOURIST AUTHORITY (ETA) 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ASTURIAS 
EXPOGAYS (S.B.R. PRODUCCIONES S.L.U. (إسبانیا) 
FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR (فنزویال) 
FEDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU TOURISME (FIJET) (فرنسا) 
FEDERATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (إیطالیا) 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (كولومبیا) 
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GATO – GADESHGARAN TOUR OPERATOR (الجمھوریة اإلیرانیة اإلسالمیة) 
GOOGLE SPAIN S.L. 
IKEJA HOTEL PLC. (نیجیریا) 
INSTITUTO MARCA BRASIL 
INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU “POLOIGUASSU” (البرازیل) 
INTERNATIONAL CONSORTIUM HOTELS & TOUR.(RUSTICAE TRANSMADRID ESTUDIO 
LANZAROTE) 
ISTRIA TOURIST BOARD (كرواتیا) 
JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
KENYA TOURIST BOARD 
KENYA TOURIST DEVELOPMENT CORPORATION 
KIEV CITY STATE ADMINISTRATION CENTRAL ADMINISTRATIVE BOARD (أوكرانیا) 
KYUNG HEE UNIVERSITY (الجمھوریة الكوریة) 
LAN AIRLINES (تشیلي) 
MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION COMPANY (MHRA) 
MASTER TOUR ALLIANCE AIE – MTA INTERNATIONAL (إسبانیا) 
MENARA TOURS COMPANY (مصر) 
PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (بیت لحم) 
RCM GLOBAL TRADE S.A. (المكسیك) 
SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA (إسبانیا) 
THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A. (فنزویال) 
TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES S.L.(إسبانیا) 
TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD (ألمانیا) 
UNITED NATIONS FOUNDATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
UNIVERSIDAD DO ALGARVE (البرتغال) 
YOUTH TO YOUTH IN ZIMBABWE 

من النظام  ۳٤في المادة  لتدبیر التعلیق المنصوص علیھبقائمة األعضاء الذین ما زالوا یخضعون حالیًا  علًماوقد أحاط 
 األساسي،

من النظام األساسي یمكن أن ُیطبَّق على ھؤالء األعضاء في  ۳٤تدبیر التعلیق المنصوص علیھ في المادة أنَّ  یلحظ .۷
ة ۱وفًقا للفقرة  ۲۰۱٦ العام حول خطة سداٍد  )، إذا لم یتوصلوا إلى اتفاٍق مع األمینVII(۲۱۷(ب) من قرار الجمعیة العامَّ

 .للمتأخرات المترتبة علیھم

 أعضاء فاعلون

 تشاد
 لیبیریا

 الجمھوریة العربیة السوریة

 أعضاء منتسبون

AL-TAYYAR TRAVEL GROUP 
ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS 
AECTE – ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSULTORÍA TURÍSTICA ESPAÑA 
CIETEC – CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURISTICOS 
CHAMALEON STRATEGIES INC. 
ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) 
EXPOGAYS (Sbr Producciones S.L.U) 
FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR 
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FIJET – FÉDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU 
TOURISME 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
IKEJA HOTEL PLC. 
INSTITUTO MARCAR BRASIL 
POLOIGUASSU – INSTITUTO POLO INTERNATIONAL IGUASSU 
ISTRIA TOURIST BOARD 
JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
KENYA TOURIST BOARD 
LAN AIRLINES 
MHRA – MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION 
MTA INTERNATIONAL MASTER TOUR ALLIANCE 
MENARATOURS COMPANY 
PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
RCM GLOBAL TRADE SA 
SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA 
THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A. 
UNITED NATIONS FOUNDATION 

 
* * * 
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CE/DEC/4(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 المسائل اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦(د) انتخاب مراجعي الحسابات للفترة 

 من جدول األعمال(د) ۲انالبند
 )A/21/8(II)(e)الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

عن ارتیاحھ للعمل الكفء الذي أنجزه مراجعو الحسابات المنتخبون لفترة السنتین الحالیة، إسبانیا (السیِّدة یعبِّر  .۱
 صوفیا فینایو)، وألمانیا (السیِّد توماس كیرتیس)، والھند (السیِّد جیتا رام رینوا)؛

 المراجعین على مساھمتھم؛ یشكرو .۲

ر .۳ ة بتعیین  أن یوصي ویقرِّ  : إسبانیا.۲۰۱۷-۲۰۱٦للفترة واحد مراجع خارجي الجمعیة العامَّ

 
* * * 
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CE/DEC/4(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/5(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 بالنظام األساسيالمسائل اإلداریة وما اتصل منھا 

 في إطار الكتاب األبیض ۲۰۱٤(ه) تقریر وحدة التفتیش المشتركة في 

 من جدول األعمال(ه) ۲انالبند
 )CE/101/2(e)الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،الخاصة بتقریر وحدة التفتیش المشتركة في إطار الكتاب األبیض CE/101/2(e)الوثیقة لى وقد اطلع ع

شكر ویالُمشار إلیھا في ھذه الوثیقة،  ۲۰۱٤الصادرة عن وحدة التفتیش المشتركة في  والمذكراتبالتقاریر  یحیط .۱
رة  ؛الوحدة على آرائھا المتبصِّ

أداة رئیسیة كالذي تمَّ بموجبھ إقرار خطَّة تنفیذ الكتاب األبیض  CE/DEC/7(XCIV)على القرار التأكید  ویعید .۲
 ؛ظَّمة السیاحة العالمیةلتوجیھ عملیة اإلصالح في من

توصیاتھا  بالتمییز بین في ما یتعلّق ۲۰۱۳وحدة التفتیش المشتركة في العام  بدأت بھبالنھج البنّاء الذي  ویرحب .۳
ھة إلى الوكاالت الصغرى إجرائیة، وذلك بحسب  وتوصیاتإلبالغ وا متعلقة باإلعالمبین توصیات  ، وتفصیلھاالموجَّ

 ؛الوكاالتھذه ل ومناسبتھاأھمیتھا 

 ؛۲۰۱٤في وحدة التفتیش المشتركة ذات الصلة المقدَّمة في تقاریر ومذكرات  ۲۹الـ بالتوصیات ویحیط .٤

المرفق، ویطلب من  ضمناإلجراءات الواجب اتخاذھا في كل من ھذه التوصیات كما ھو مقترح  ویوافق على .٥
 أن یرفع تقریًرا بھا إلى وحدة التفتیش المشتركة. األمین العام

 
* * * 
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CE/DEC/5(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/6(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 المسائل اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

المنبثق عن لجنة البرنامج والمیزانیة والمعني بتقییم تنفیذ التوصیات الصادرة  (و) تقریر الفریق العامل
 عن وحدة التفتیش المشتركة ومراجعي الحسابات الخارجیین

 من جدول األعمال(و) ۲انالبند
 )CE/101/2(f)الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

والمعني بتنفیذ التوصیات الصادرة عن وحدة  لجنة البرنامج والمیزانیة الفریق العامل المنبثق عن تقریرلى وقد اطلع ع
 ،التفتیش المشتركة ومراجعي الحسابات الخارجیین

والقیّمة وما اتخذوه من التفتیش المشتركة والمراجعین الخارجیِّین على آرائھم النافذة  عن امتنانھ لوحدة یعبِّر .۱
منظمة عصریة وسریعة االستجابة ال أن تكونإجراءات لمراجعة التنظیم واإلدارة في المنظمة، ویعید التأكید على ضرورة 

 وشفافة؛

ة  ویوصي .۲ خفض عدد  من أجلمن النظام األساسي  ۲٦األمین العام إعداد تعدیٍل على المادة  الطلب منالجمعیة العامَّ
ة للموافقة علیھ؛  المراجعین الخارجیین إلى مراجعٍ واحد، ورفع ھذا التعدیل إلى الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامَّ

 التقییم الذي أعدتھ لجنة البرنامج والمیزانیة، بما في ذلك المرفق بھذه الوثیقة، كما ھو ُمقترح؛ ویوافق على .۳

محدَّثة من خطة تنفیذ الكتاب األبیض سخة نُ لتقییم إلى حین اعتماد اتنفیذ المؤقت لھذا البدء بالاألمین العام  ویكلِّف .٤
 الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العاّمة؛خالل 

من األمین العام أن یرفع تقریًرا، في إطار خطة تنفیذ الكتاب األبیض، إلى الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة  ویطلب .٥
ة  وضع تنفیذ ھذه التوصیات، بما في ذلك التعدیالت الضروریة على النظام األساسي والنظام المالي في ما یتعلق  حولالعامَّ

 باختصاص المراجعین الخارجیِّین وعددھم.

* * * 
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CE/DEC/6(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/7(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 المسائل اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 (ز) تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في األمانة

 من جدول األعمال(ز) ۲انالبند
 )CE/101/2(a)و CE/101/2(g)الوثیقتان (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،العام، وقد استمع إلى تقریر لجنة البرنامج والمیزانیةالتقریر المقدَّم من قبل األمین لى وقد اطلع ع

 ؛بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتبتقاریر التدقیق بشأن وضع األنشطة المتصلة  ط علًمایحی .۱

ویلحظ التقّدم الُمحرز على مستوى البنیة التحتیة التكنولوجیة التي سبق للمنظمة أن طبقتھا، مع اإلقرار بأنَّ البیئة  .۲
 في المستقبل القریب. الخاصةجملًة من التحدیات  ستطرحالتكنولوجیة السریعة التطّور والقیود المرتبطة بالمیزانیة 

 
* * * 
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CE/DEC/7(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/8(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر رابطة الموظفین

 من جدول األعمال ۳البند
 )CE/101/3الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،الموظفین في منظمة السیاحة العالمیة تقریر رابطة لىوقد اطلع ع

م وفًقا للمقّرر  یشكر .۱ ) المعتمد في LXXXIII(۳رئیسة لجنة رابطة الموظفین على عرضھا، ویثّمن التقریر الُمقدَّ
 دورتھ الثالثة والثمانین؛

 روح التعاون بین مكتب األمین العام واإلدارة ورابطة الموظفین في المنظمة ولجنتھا؛ یلحظ ویثّمن .۲

من األمین العام أن یواصل دعم رابطة الموظفین والتعاون معھا في أنشطتھا، مع التركیز بشكٍل خاص  ویطلب .۳
وضع سیاسة شاملة حول ترتیبات العمل المرنة تماشیًا مع على تطویر برنامج تدریبي أكثر تنوًعا للموظفین، إضافًة إلى 

 ؛۲۰۱٤وحدة التفتیش المشتركة للعام ممارسات وسیاسات األمم المتحدة، وانسجاًما مع تقریر 

ع .٤ وال سیّما على ، في المنظمة المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة مسائل األمین العام على مواصلة دعم ویشجِّ
 ؛مستوى اإلدارة العلیا

ع األمین العام أیًضا على مواصلة  .٥  تطبیق خطة التطور المھني؛ویشجِّ

 على األمین العام تنفیذ مراجعة للعدد المتزاید للمعاونین الذین یؤدون أنشطة أساسیة. ویقترح .٦

 
* * * 
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CE/DEC/8(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/9(CI) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 ۲۰۱٥-۲۰۱٤تنفیذ برنامج العمل العام للفترة 

 من جدول األعمال ٤د البن
 )CE/101/2(a)و CE/101/4 الوثیقتان(

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

  ،۲۰۱٥-۲۰۱٤التقریر المتعلق بتنفیذ برنامج العمل العام للفترة  نظر فيوقد 

 النسخة النھائیة لإلطار المرجعي لصندوق السیاحة من أجل التنمیة، اطلع علىوقد 

 تقریر لجنة البرنامج والمیزانیة، وقد استمع إلى 

 على النحو الواجب بكل األنشطة المنفذة خالل الفترة الُمشار إلیھا؛ علًمایحیط  .۱

 المؤّقتة لتشغیل وإدارة المراصد؛ بالقواعد  علًما طویحی .۲

صحاب وأ، ویدعو الحكومات مراصد السیاحةشبكة منظمة السیاحة العالمیة ل إنشاءبالتقّدم الُمحَرز في  یرّحبو .۳
 لشبكة الدولیة لمراصد السیاحة المستدامة؛ ا اآلخرین إلى التشجیع على إنشاء المراصد كأعضاء في المصلحة

مصر والجماعة  جنوب أفریقیا، وأعضاء الفریق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائیة الرسمیة،الرئیس،  یشكرو .٤
 ؛على مساھماتھم القّیمة وكینیا، وموریتانیا، والمكسیك، وجمھوریة كوریا، وإسبانیا وجامایكا، الفالمنیة، وفرنسا،

 بالنسخة النھائیة لإلطار المرجعي لصندوق السیاحة من أجل التنمیة؛مع التقدیر  ویحیط .٥

 ،تحققتقد  بالمساعدة اإلنمائیة الرسمیةأنَّ األھداف األولیة للفریق العامل المعني وإذ یلحظ 

 بالمھام التالیة: بالمساعدة اإلنمائیة الرسمیةالفریق العامل المعني  یكلِّف .٦

 اإلشراف على تنفیذ صندوق السیاحة من أجل التنمیة، )أ (

القروض وكفاالت القروض لدعم قطاع ت سیاساتیة للحكومات لوضع آلیات منح تطویر توجیھات وتوصیا )ب (
 السیاحة.

* * * 
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CE/DEC/9(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/10(CI) 
 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر لجنة النظر في طلبات العضویة باالنتساب

 من جدول األعمال ٥د البن
 )CE/101/5الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

أیلول/سبتمبر  ۱۳باالنتساب، التي اجتمعت في مدیین، كولومبیا، في بتقریر لجنة النظر في طلبات العضویة أحاط وقد 
 ، برئاسة مصر،۲۰۱٥

 توصیة اللجنة؛ یؤید .۱
 

قبول المرشحین التالیة أسماؤھم للعضویة باالنتساب بشكٍل مؤقت، بانتظار مصادقة الجمعیة العامة في  ویقّرر .۲
 دورتھا الحادیة والعشرین:

 
1. AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME (إسبانیا) 
2. ALISADR TOURISM CO. (جمھوریة إیران اإلسالمیة) 
3. ARAFAT TRAVEL CONSULTANCY (نیجیریا) 
4. ASSOCIAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE PORTUGAL (البرتغال) 
5. CENTRO CONGRESSI AL DUOMO - COMI S.P.A (إیطالیا) 
6. COCAL - FEDERACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS Y 

AFINES DE AMERICA LATINA (األرجنتین) 
7. EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV (المكسیك) 
8. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 (األرجنتین)
9. FREIXENET, S.A. (إسبانیا) 
10. GHOGHNOS TOUR AND TRAVEL AGENCY ( ة إیران اإلسالمیةجمھوری ) 
11. GLOBAL TRAVEL AND TOURISM PARTNERSHIP (GTTP) A PROGRAM OF GLOBAL 

INITIATIVES INC. (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
12. INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION, S.L. (IMF BUSINESS SCHOOL) (إسبانیا) 
13. INTERFACE TOURISM SPAIN SL (إسبانیا) 
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CE/DEC/10(CI) 
 

14. JTB CORPORATION (الیابان) 
15. JAPAN TRAVEL AND TOURISM ASSOCIATION (الیابان) 
16. JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (كرواتیا) 
17. REGENT EXHIBITIONS LTD. IMEX GROUP (المملكة المتحدة) 
18. REVIEW RANK S.A. D/B/A REVIEW PRO (إسبانیا) 
19. TEA CEGOS (إسبانیا) 
20. TOURISM CARES, INC. ( مریكیةالوالیات المتحدة األ ) 
21. TOURISM GENERIS (الیونان) 
22. TRAVEL IN MED (موناكو) 
23. UCC WHALE CENTER (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
24. UDLA - ESCUELA DE HOSPITALIDAD Y TURISMO (إكوادور) 
25. UNIVERSIDAD DEL CARIBE (المكسیك) 
26. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (األرجنتین) 

استمارة  علىأن یُدخل تاریخ التوقیع  شرط للعضویة باالنتساب بشكٍل مؤقت، مذكور أدناهال الكیانقبول  أیًضا ویقّرر .۳
 یوًما. ۳۰الطلب في خالل 

 
ARAFAT TRAVEL CONSULTANCY (نیجیریا) 

ن خطابات الدعم الحكومي للعضویة باالنتساب ختًما رسمًیا. ویؤید .٤  توصیة األمانة بالطلب بأن تتضمَّ
 

* * * 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/11(CI) 
 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 ۲۰۱۷وسنة  ۲۰۱٦اختیار البلدان المضیفة لیوم السیاحة العالمي لسنة 

 من جدول األعمال ٦د البن
 )CE/101/6الوثیقة (

 

 التنفیذي إنَّ المجلس

لكي ُترَفع إلى الدورة الحادیة والعشرین  ،۲۰۱۷وسنة  ۲۰۱٦الشعارات التالیة لیوم السیاحة العالمي لسنة  یعتمد .۱
 للجمعیة العامة:

 تعزیز الوصول الشامل إلى السیاحة"؛ -ع ی: "السیاحة للجم۲۰۱٦ )أ (

 أداةٌ من أجل التنمیة"؛ -: "السیاحة المستدامة ۲۰۱۷ )ب (

إلى  ۲۰۱۷و ۲۰۱٦رفع الئحة البلدان التالیة المقترحة الستضافة یوم السیاحة العالمي رسمًیا لسنة  على یوافق .۲
 الدورة الحادیة والعشرین للجمعیة العامة:

 ؛ط الھادئ): تایلند (شرق آسیا والمحی۲۰۱٦ )أ (

 .(الشرق األوسط) قطر: ۲۰۱۷ )ب (

 
* * * 
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CE/DEC/11(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/12(CI) 
 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر إلى الجمعیة العامة عن أنشطة المجلس التنفیذي

 من جدول األعمال ۷د البن
 )A/21/6الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،إلعالملإلحاطة وم من قبل رئیس المجلس التنفیذي بالتقریر الُمقدَّ  أحاطوقد 

 الدفع قدًما بالمسائل الُمدَرجة على جدول أعمال المجلس؛رئاسة المجلس التنفیذي على قیادتھا في  یشكر .۱
 

ة لالطالع والموافقالتقریر إ یرفع .۲  ة.لى الجمعیة العامَّ
 
 

* * * 
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CE/DEC/12(CI) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/13(CI) 
 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۳، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 للمجلس التنفیذي ۱۰۲مكان وتاریخ انعقاد الدورة 

 من جدول األعمال ۸د البن
 )CE/101/8الوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 السائدة بالنسبة إلى دورات المجلس التنفیذي في الفصل الثاني من السنوات الوتریة، بالممارسة عمًال 

ر  أیلول/سبتمبر ۱۷ة في مدیین، كولومبیا، في في إطار الدورة الحادیة والعشرین للجمعیة العامَّ  ۱۰۲عقد دورتھ الـ یقرِّ
۲۰۱٥. 

 
* * * 
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CE/DEC/13(CI) 
 

 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 

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

30 

mailto:omt@unwto.org

	المقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي
	في دورته 101

