
 
 

 
 

 

 
 المجلس التنفیذي

 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 
 

  المقررات التي اتخذھا المجلس التنفیذي
 ۲۱۰ في دورتھ

 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول۷۱، ، كولومبیامدیین

 المحتویات
 

 CE/DEC/1(CII)( ..................................................................................... ۳( األعمال جدول اعتماد
 ٥ ................................................................................ التنفیذي للمجلس الفرعیة األجھزة في التعیینات

 ٥ .......................................................................... )CE/DEC/2(CII)( والمالیة المیزانیة لجنة تقریر) أ(
 CE/DEC/3(CII)( ......................................................... ۷( باالنتساب العضویة طلبات في النظر لجنة) ب(
 CE/DEC/4(CII)( .............................................................................. ۹( والتنافسیة السیاحة لجنة) ج(
 CE/DEC/5(CII)( .............................................................................۱۱( واالستدامة السیاحة لجنة) د(

 CE/DEC/6(CII)( ............................................................۱۳( الفرعي السیاحة وحساب اإلحصاء لجنة) ه(

 CE/DEC/7(CII)( ....................................................۱٥( ۲۰۱٦ لسنة ونائبَْیھ التنفیذي المجلس رئیس انتخاب

 CE/DEC/8(CII)( ......................................................۱۷( التنفیذي للمجلس ۱۰۳ الدورة انعقاد وتاریخ مكان

 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق
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CE/DEC(CII) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/1(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 اعتماد جدول األعمال

 من جدول األعمال ۱البند 
 ).CE/102/1 prov(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 جدول األعمال المؤقت الذي أعدتھ األمانة، نظر فيوقد 

 بعد المئة كما ھو مقترح. الثانیةر اعتماد جدول أعمال دورتھ یقرِّ 

 
* * * 

  

 
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 
 

3 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/1(CII) 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/2(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 األجھزة الفرعیة للمجلس التنفیذي التعیینات في

 (أ) تقریر لجنة المیزانیة والمالیة

 من جدول األعمال(أ) ۲البند
 )CE/102/2(a)لوثیقة (

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،النظام الداخلي للجنة البرنامج والمیزانیة نظر فيوقد 

 وقد أحاط علًما بنتائج أعضاء المجلس، 

 سیكمالنء المجلس التنفیذي، وتحدیًدا أنغوال والھند، اللذین یمثالن أفریقیا وجنوب آسیا، أنَّ عضوین من أعضاوإذ یذكِّر ب
 ،۲۰۱۷ حتى العاموالیتھما في المجلس وفي لجنة البرنامج والمیزانیة 

 بعد المئة كما ھو مقترح. الثانیةر اعتماد جدول أعمال دورتھ یقرِّ 

 ن أدناه للمشاركة خالل والیتھم في لجنة البرنامج والمیزانیة:أعضاء المجلس التنفیذي األربعة المذكوریینتخب  .۱

 أوروبا: فرنسا )أ (

 الیابانشرق أسیا والمحیط الھادئ:  )ب (

 المكسیكالقارة األمریكیة:  )ج (

 الشرق األوسط: المملكة العربیة السعودیة )د (

ینات في األجھزة الفرعیة للمجلس للتعی واجتماع األعضاء المشاركین بالترشیحات المقدَّمة من قبل اللجان اإلقلیمیة أحاطوقد 
 التنفیذي،

 :۲۰۱۹-۲۰۱٥األعضاء المذكورین أدناه للجنة البرنامج والمیزانیة للفترة یعلن انتخاب  .۲

 أفریقیا: الكامیرون )أ (

 األرجنتینالقارة األمریكیة:  )ب (
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CE/DEC/2(CI) 
 

 مالیزیاشرق أسیا والمحیط الھادئ:  )ج (

 أوروبا: ھنغاریا )د (

 الشرق األوسط: لبنان )ه (

 جنوب آسیا: ملدیف )و (

ترشیح فالندر لتمثیل األعضاء المشاركین في المجلس التنفیذي وفي لجنة البرنامج والمیزانیة حتى العام ؤید وی .۳
 ؛۲۰۱۷

رئیس مجلس األعضاء المنتسبین بالوكالة، سیمثل  ،)ICTEبأنَّ المعھد اإلسباني للسیاحة النوعیة (ویحیط علًما  .٤
 ى حین انتخاب رئیس جدید للمجلس؛األعضاء المنتسبین في لجنة البرنامج والمیزانیة إل

 األعضاء السابقین على عملھم القیِّم.ویشكر  .٥

 
* * * 
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CE/DEC/3(CI) 
 

 
 
CE/DEC/3(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 
 

 التعیینات في األجھزة الفرعیة للمجلس التنفیذي
 

  نظر في طلبات العضویة باالنتسابلجنة ال) ب(

 من جدول األعمال (ب)۲البند 
 )CE/102/2(b)(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 للتعیینات في األجھزة الفرعیة للمجلس التنفیذي،بالترشیحات المقدَّمة من قبل اللجان اإلقلیمیة  أحاطوقد 

 :۲۰۱۹-۲۰۱٥في طلبات العضویة باالنتساب للفترة األعضاء المذكورین أدناه للجنة النظر ینتخب  .۱

 أفریقیا: تونس )أ (

 القارة األمریكیة: المكسیك )ب (

 شرق آسیا والمحیط الھادئ: تایلند )ج (

 أوروبا: كرواتیا )د (

 الشرق األوسط: مصر )ه (

 جنوب آسیا: الھند )و (

 المنتسبینرئیس مجلس األعضاء )، ICTEالمعھد اإلسباني للسیاحة النوعیة (ممثل األعضاء المنتسبین:  )ز (
  إلى حین انتخاب رئیٍس جدید من قبل المجلس؛ بالوكالة

 األعضاء السابقین على عملھم القیِّم.ویشكر  .۲

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

 
 
CE/DEC/4(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 األجھزة الفرعیة للمجلس التنفیذي التعیینات في

  السیاحة والتنافسیة) لجنة ج(

 من جدول األعمال (ج)۲البند 
 )CE/102/2(c)(الوثیقة 

 إنَّ المجلس التنفیذي

للتعیینات في األجھزة الفرعیة  واجتماع األعضاء المشاركین من قبل اللجان اإلقلیمیة المقترحةبالترشیحات  أحاطوقد 
 للمجلس التنفیذي،

 :۲۰۱۹-۲۰۱٥األعضاء المذكورین أدناه للجنة السیاحة والتنافسیة للفترة ینتخب  .۱

 أفریقیا: غامبیا ونامیبیا )أ (

 القارة األمریكیة: المكسیك وبیرو )ب (

 جمھوریة كوریاشرق آسیا والمحیط الھادئ:  )ج (

 جنوب آسیا: ملدیف  )د (

 وإیطالیاأوروبا: كرواتیا  )ه (

 الشرق األوسط: قطر )و (

 )۲۰۱۷ممثل األعضاء المشاركین: أروبا (حتى  )ز (

)، رئیس مجلس األعضاء المنتسبین ICTEممثل األعضاء المنتسبین: المعھد اإلسباني للسیاحة النوعیة ( )ح (
 بالوكالة إلى حین انتخاب رئیٍس جدید من قبل المجلس؛ 

 األعضاء السابقین على عملھم القیِّم.ویشكر  .۲

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

 
 
CE/DEC/5(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 التعیینات في األجھزة الفرعیة للمجلس التنفیذي

  السیاحة واالستدامة) لجنة د(

 من جدول األعمال (د)۲البند 
 )CE/102/2(d)(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

للتعیینات في األجھزة الفرعیة  واجتماع األعضاء المشاركین من قبل اللجان اإلقلیمیة المقترحةبالترشیحات  أحاط علًماوقد 
 للمجلس التنفیذي،

 :۲۰۱۹-۲۰۱٥للفترة  واالستدامةاألعضاء المذكورین أدناه للجنة السیاحة ینتخب  .۱

 والسنغالأفریقیا: المغرب  )أ (

 القارة األمریكیة: كولومبیا وھندوراس )ب (

 الصینشرق آسیا والمحیط الھادئ:  )ج (

 جنوب آسیا: بوتان  )د (

 أوروبا: لیتوانیا والجبل األسود )ه (

 ُعمانسلطنة الشرق األوسط:  )و (

 )۲۰۱۷(حتى  بورتوریكوممثل األعضاء المشاركین:  )ز (

)، رئیس مجلس األعضاء المنتسبین ICTEممثل األعضاء المنتسبین: المعھد اإلسباني للسیاحة النوعیة ( )ح (
 بالوكالة إلى حین انتخاب رئیٍس جدید من قبل المجلس؛ 

 .ویشكر األعضاء السابقین على عملھم القیِّم .۲

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

 
 
CE/DEC/6(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 التعیینات في األجھزة الفرعیة للمجلس التنفیذي

  حصاء وحساب السیاحة الفرعي) لجنة اإله(

 من جدول األعمال (ه)۲البند 
 )CE/102/2(e)(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

للتعیینات في األجھزة الفرعیة  واجتماع األعضاء المشاركین من قبل اللجان اإلقلیمیة المقترحةبالترشیحات  أحاط علًماوقد 
 للمجلس التنفیذي،

 :۲۰۱۹-۲۰۱٥للفترة  البلدان التالیةینتخب  .۱

 أفریقیا: موزامبیق وجنوب أفریقیا )أ (

 تشیلي وبیروالقارة األمریكیة:  )ب (

 الفلبینشرق آسیا والمحیط الھادئ:  )ج (

  الھندجنوب آسیا:  )د (

 النمسا وجورجیاأوروبا:  )ه (

 المملكة العربیة السعودیةالشرق األوسط:  )و (

 )۲۰۱۷(حتى  ، الصینماكاوممثل األعضاء المشاركین:  )ز (

)، رئیس مجلس األعضاء المنتسبین ICTEممثل األعضاء المنتسبین: المعھد اإلسباني للسیاحة النوعیة ( )ح (
 بالوكالة إلى حین انتخاب رئیٍس جدید من قبل المجلس؛ 

 ى عملھم القیِّم.األعضاء السابقین عل ویشكر .۲

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

 
 
CE/DEC/7(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 ۲۰۱٦ھ لسنة یْ انتخاب رئیس المجلس التنفیذي ونائبَ 

 من جدول األعمال ۳البند 
 )CE/102/3(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 من نظامھ الداخلي، ٥المادة  إذ یأخذ في االعتبار

 مختلف الترشیحات المستلمة لرئاستھ، وقد نظر في

ة بإجراء االنتخابات باالقتراع السري، وقد نظَّم  اقتراًعا سریًا النتخاب الرئیس وفقًا للمبادئ التوجیھیة الخاصَّ

 ول على الغالبیة المطلوبة من أعضاء المجلس الحاضرین والمصوتین،االقتراع األأنَّ مصر قد حصلت في  وإذ یلحظ

ر  .۱  ؛۲۰۱٦انتخاب مصر رئیًسا للمجلس لسنة یقرِّ
 

 بالترشیحات المقدمة لنیابة الرئیس األولى والثانیة،وقد احاط 
 

ر  .۲  ؛۲۰۱٦لسنة  لھ كنائٍب ثانٍ لرئیس المجلس وجمھوریة الكونغو انتخاب كرواتیا كنائب أول یقرِّ
 

من األعضاء الفاعلین المنتخبین للرئاسة/نیابة الرئاسة تعیین األشخاص المناسبین ألداء ھذه المھام، وفقًا للمادة  ویطلب .۳
 ) من نظامھ الداخلي،٤(٥

 
ة .٤ ھ تحیةً خاصَّ كا، على للرئیس المنتھیة والیتھ، معالي السیِّد وایكیھام ماكنیل، وزیر السیاحة والترفیھ في جامای ویوجِّ

 جودة العمل الذي أنجزه لصالح المنظمة في أداء مھامھ.
 

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

 
 
CE/DEC/8(CII) 

 

 

 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷، كولومبیا، مدیین

 
 
 

  للمجلس التنفیذي ۱۰۳مكان وتاریخ انعقاد الدورة 

 جدول األعمالمن  ٤البند 
 )CE/102/4(الوثیقة 

 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ،(CE/DEC/11(XCIV))التوجیھات التي اعتمدھا من أجل اختیار أمكنة انعقاد دوراتھ  إذ یأخذ في االعتبار

 التي تلحظ ما یلي: CE/94/3(III)(d) rev.1(أ) من الوثیقة ۱٤بوجٍھ خاص الفقرة  وإذ یستذكر

ر أمكنة اجتماعات  "یجب أن ینعقد المجلس التنفیذي الذي یلي الجمعیة العامَّة مباشرةً في مقّر المنظمة. وھو یقرِّ
 المجلس حتى الدورة التالیة للجمعیة العامَّة".

 
رو .۱  ) في إسبانیا؛۲۰۱٦للمجلس التنفیذي (الفصل األول من  ۱۰۳عقد الدورة  یقرِّ
 

رو .۲ ر خالل الدورة  ۱۰٦و ۱۰٥و ۱۰٤أعضاءه بأنَّ أمكنة انعقاد الدورات  یذكِّ  ؛۱۰۳للمجلس ستتقرَّ
 

إلى األمانة باطالع كل المرشحین المحتملین على الشروط والمتطلبات الملحوظة في الوثیقة  یعطي تعلیماتھو .۳
CE/94/3(III)(d) rev.1  والقرارCE/DEC/11(XCIV)؛ 

 
باالھتمام الذي عبَّرت عنھ جامایكا والبھاما من أجل االشتراك في استضافة إحدى دورات المجلس  یحیط علًماو .٤

 القادمة، وكذلك اھتمام مصر بھذا الشأن.

 
* * * 
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CE/DEC/8(CII) 
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