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CE/DEC/1(CIII) 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 اعتماد جدول األعمال

 من جدول األعمال 1البند 
 (.CE/103/1 prov)الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 كما هو ُمقتَرح. 101جدول أعمال دورته الـ يعتمد

 
* * * 
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CE/DEC/2(CIII) 

 

 

 مجلس التنفيذيال
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

  بيان الرئيس

من جدول األعمال 2البند   
 (CE/103/2)الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،للمجلس التنفيذي، معالي السيِّد يحيى راشد، وزير السياحة المصري 301بيان رئيس الدورة وقد استمع إلى 

 بيانه إلى المجلس التنفيذي؛الرئيس على يشكر  .1

ن السياحة واحدة من القطاعات االقتصادية أكبر  أهمية السياحة كأحدحول  رأيه ويشاطره .2 في العالم، حيث تؤمِّ
% من إجمالي الناتج 10أصل كل إحدى عشرة فرصة عمل من حول العالم، وتساهم بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر في 

 المحلي؛

الطاقة الهائلة التي يملكها قطاع السياحة وقدرته المتنامية على معالجة بعض أكثر رأيه حول  ويشاطره أيضا   .1
ا في العالم، بما في ذلك النمو االقتصادي والتنمية الشاملة وإدارة الموارد وحفظ التنوع البيولوجي والحفاظ  التحديات إلحاح 

 على البيئة؛

ا  .4 ر، والتي تركز على ست أولويات رئيسية إلعادة السياحة بـ"خطة التأثير السياحي" التي وضعتها مصويحيط علم 
 إلى مصر؛

، ونائب الرئيس الثاني، جمهورية الكونغو االرئيس األول، كرواتي المجلس ونائب رئيسلوتقديره  امتنانهعن  ويعّبر .5
 ل األعمال.تهم الشخصية في إنجاح المداوالت في مختلف بنود جدوالحيوية وعلى مساهمعلى قيادتهم  الديمقراطية،

 
* * * 
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CE/DEC/3(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: توجهات السياحة واألنشطة

 5102و 5102)أ( السياحة الدولية في 

 من جدول األعمال 1البند 
 (CE/103/3(a))الوثيقة 

 

 التنفيذي، إن المجلس

 بتقرير األمين العام حول الوضع الراهن وآفاق السياحة الدولية. يحيط علًما

 
* * * 
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CE/DEC/4(CIII) 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: توجهات السياحة واألنشطة

 ى األجندة العالمية)ب( إدراج السياحة عل

 )ب( من جدول األعمال1البند 
 (CE/103/3(b))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 وقد اطلع على تقرير األمين العام،

ا يحيط .1  األمانة في سبيل إدراج السياحة على األجندات العالمية والوطنية؛ بعمل علم 

ع  .2 أهداف التنمية المستدامة على المستوَيْين الوطني بالمرتبطة  تنفيذالالدول األعضاء على تبّني عمليات ويشجِّ
 .والدولي

 
* * * 
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CE/DEC/5(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: توجهات السياحة واألنشطة

 األولويات ورؤية اإلدارة( )ج

 ول األعمال( من جد)ج1البند 
 (CE/103/3(c))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 .6032-6032أولويات اإلدارة ورؤيتها وفقًا لبرنامج عمل  يدعم

 
* * * 
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CE/DEC/6(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 حة واألنشطةالجزء األول: توجهات السيا

 

 5102)د( التحضير للسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية 

 )د( من جدول األعمال1البند 
 (CE/103/3(d))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،CE/103/3(d) تقرير األمين العام، الوثيقةوقد اطلع على 

ب .1 ، 2012ة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية بجهود األمانة على مستوى التحضير للسن مع التقدير يرحِّ
 المتصلة بها؛ ويوّفر الدعم الكامل من أجل إحياء هذه السنة وتنفيذ األنشطة

، 2012بإنشاء اللجنة التوجيهية المعنية بالسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية  ويحيط مع التقدير .2
 وانخراطهم؛ ويشكر جميع أعضائها على التزامهم

ألنشطة السنة الدولية،  إلى اللجنة التوجيهية توفير الُنصح والدعم والمساندة لألمانة في تحضيرها وتنفيذها ويطلب .1
 منسجمة  مع أهدافها وغاياتها؛ لكي تأتي

ع .4 جتمع كافة الدول األعضاء، واألعضاء المشاركين والمنتسبين، والقطاع الخاص، والهيئات األكاديمية، والم ويشجِّ
المدني وسائر أصحاب المصلحة في القطاع السياحي على االنخراط واإلسهام في األعمال التحضيرية واإلحياء الناجح 

 للسنة الدولية والفعاليات ذات الصلة.

 

* * * 
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CE/DEC/7(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 ن العامتقرير األمي

 

 الجزء الثاني: تنفيذ برنامج العمل العام

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية )الجزء األول: البرنامج(

 من جدول األعمال 5البند 
 (CE/103/5 rev.2و CE/103/4)الوثيقتان 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 تنفيذ برنامج العمل العام، بشأن وتقرير لجنة البرنامج والميزانية تقرير األمين العاماستمع إلى وقد 

ا .1  ؛بكل األنشطة المذكورة في هذا التقرير ومرفقاته يحيط علم 

)لجنة  ، ولجنة السياحة واالستدامةتقرير لجنة السياحة والتنافسية )لجنة السياحة والتنافسية، المرفق األول(وقد اطلع على 

لجنة اإلحصاءات وحساب السياحة ) السياحة الفرعي ، ولجنة اإلحصاءات وحساب، المرفق الثاني(السياحة واالستدامة

 ، المرفق الثالث(؛الفرعي

ب  .2  باألعضاء الُجدد لهذه اللجان ورؤسائها ونواب رؤسائها الُمنتخبين؛يرحِّ

 ؛التقدم الُمحَرز من قبل اللجان التقنية المختلفة ويعتمد تقاريرها ويلحظ مع االرتياح .1

ع .4 ى مواصلة العمل على تحسين الدور المعياري للمنظمة من خالل مواءمة لجنة السياحة والتنافسية عل ويشجِّ
 المفاهيم، والتعريفات، والعوامل المتصلة بـ"السياحة والتنافسية"؛

 التعريفات الُمشار إليها في تقرير لجنة السياحة والتنافسية؛ ويؤيد .5

عويشكر  .6  ء اللجنة على اإلسهام في عملها التقني؛أعضا رئيس لجنة السياحة والتنافسية )بيرو( على مبادرته ويشجِّ

ا .2 ويطلب من  ،بشأن مراجعة النظام الداخلي للجان التقنية )بيرو( بتوصية رئيس لجنة السياحة والتنافسية ويحيط علم 
 ؛للمجلس التنفيذي 104الُنسخة المنقحة إلى الدورة  تقديماألمين العام 

لة للمشاركين المدعوين، ويؤّيد .8 قترحة من قبل األمين العام، بالتشاور مع رئيس لجنة السياحة المُ  القائمة الُمعدَّ
لتوحيد المقاييس ومنح الشهادات، وممثل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس اإلسبانية  الجمعية) AENORوالتنافسية )بيرو(: 

- ISO/TC 228ليا(؛( والبروفيسور جيفري كراوش )كلية ال تروب إلدارة األعمال، ملبورن، أسترا 
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 على التقرير حول منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة )المرفق الرابع(،وقد اطلع أيًضا 

مشاركة المنظمة المستمرة في مختلف شبكات وآليات األمم المتحدة حول المسائل المواضيعية،  يلحظ ويدعم .9
 ؛واجتماعات األجهزة الفرعية لمجلس الرؤساء التنفيذيين

شطة المنظمة وجهودها في مجال المناداة بالسياحة كمحّرٍك للنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، أن ويدعم .10
ا في إطار خطة التنمية المستدامة لعام   األولية، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والمجموعة 2010وخصوص 

 ؛القادمة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

عمل المنظمة الجاري على برنامج السياحة المستدامة الذي يندرج ضمن إطار العمل العشري  ويلحظ مع االرتياح .11
للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، والمشاركة والدعم الناشطين للدول األعضاء، فرنسا والمغرب 

 ؛وجمهورية كوريا

لمية واستجابة منظومة األمم المتحدة لفيروس زيكا األمانة في مواصلة مساهمتها في االستجابة العا ويدعم .12
 ؛المماثلةوالمخاطر العالمية 

إلى األمين العام أن يعود إليه في دوراته التالية بتقريٍر حول مشاركة المنظمة في آليات التنسيق التابعة ويطلب  .11
 لمنظومة األمم المتحدة واألنشطة ذات الصلة؛

)المرفق  فاقية منظمة السياحة العالمية بشأن حماية السائح ومزودي الخدمات السياحيةاتعلى التقرير حول وقد اطلع أيًضا 

 السادس(،

 على النتائج التي حققها؛ حماية السائح ومزودي الخدمات السياحيةالفريق العامل المعني باتفاقية يشكر  .14

 ،A/RES/645(XXI)وقرار الجمعية العامة  CE/DEC/6(C)قرر المجلس التنفيذي م  وإذ يستذكر 

 إلى األمين العام: يطلب  .15

 أن يواصل العمل على تحضير االتفاقية، (أ )

م نّص االتفاقية النهائي إلى الدورة التالية للجمعية العامة من أجل الموافقة عليه، وأن يبلّغ بأي وأن  (ب ) يقدِّ
 ي الخدمات السياحية؛مسائل أخرى ذات صلة يمكن أن تنشأ في ما يتعلق بهذه االتفاقية و/أو بحماية السائح ومزود

 ،)المرفق السابع( حماية السائح ومزودي الخدمات السياحيةالعامل المعني باتفاقية تقرير وقد اطلع على 

ب  .16 ا؛يرحِّ  بأعضاء الفريق العامل ويتمنى لهم عمال  مثمر 

 ،(منالثا)المرفق  التقرير المتصل بالتراخيص الممنوحة الستخدام شعار المنظمةعلى أيًضا وقد اطلع 

ا  .12 -2015ستخدام عالمات منظمة السياحة العالمية للفترة أيار/مايو انات التي منحتها األمانة اإلذن البالكييأخذ علم 
 .2016كانون الثاني/يناير 

ا  .18 ا باقتراح لجنة البرنامج والميزانية بشأن صياغة برنامج العمل ويحيط علم  ن، 2019-2018أيض   بحيث يتضمَّ
 سيناريوهات مالية.

* * * 
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CE/DEC/8(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 الجزء الثالث: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 5102التقرير المالي للمنظمة لسنة )أ( 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي( )الجزء الثاني: تقرير لجنة البرنامج والميزانية 

 
 )أ( من جدول األعمال2البند 

 (CE/103/4و CE/103/7(a) Add.1 و CE/103/7(a))الوثائق 
 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،حول الوضع المالي للمنظمة تقرير األمين العاموقد اطلع على 

اي .1 لة حيط علم  ، بما 2016آذار/مارس  11لغاية  2016ء للسنة المالية من األعضا بمستوى االشتراكات المحصَّ
لة والبالغة  8,391,977مجموعه   يورو؛ 650,176يورو، وكذلك بمستوى االشتراكات المتأخرة المحصَّ

 ؛2016التعديالت التي أجراها األمين العام على االعتمادات الخاصة بالموظفين في مختلف البرامج للعام  قرّ يو .2

لذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية بعد على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم لسنة األعضاء ا ويحثّ  .1
 ، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البرامج؛ 2016

اويقّر  .4 ( مشروع تجديد الردهة iاستخدام احتياطي الطوارئ الخاص واحتياطي االستبدال لألغراض التالية: ) أيض 
ا عن تمويل مشروع خدمات الطباعة؛ ) قياس السياحة  ( مشروعii)مشروع ممول من احتياطي الطوارئ الخاص( عوض 

المستدامة وتحسين إدارة وجمع البيانات السياحية )مشروع ممول من احتياطي االستبدال( بدال  من مشروع نظام 
 المعلومات اإلحصائية، وذلك بالمستويات نفسها؛

ا  .5 ا A/RES/70/244)د الذي أقرته األمم المتحدة ول المرتبات الجديبجدويحيط علم  ( والذي يطبقه األمين العام اعتبار 
 ( من النظام اإلداري للموظفين؛1)11وفق ا للمادة  2016كانون الثاني/يناير  1من 

ا  .6 اع العام وبالضغوط بالتقدم الُمحرز في مرحلة ما بعد تطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطويحيط علم 
 التي تسّببها المشاريع الكبرى المتصلة بأساليب العمل لألمانة؛

ع  .2 األمين العام على مواصلة التقدم في المرحلة الالحقة لتطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع ويشجِّ
 العام، ومواصلة رفع التقارير بشأن هذا التقّدم إلى المجلس التنفيذي؛
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ا ويحيط ع .8 ا بأنَّ بدء العمل الفعلي بخطةلم   .2012مقّرر خالل الفصل األول من  Athena II أيض 

 
* * * 
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CE/DEC/9(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 سيالجزء الثالث: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األسا

 

 )ب( التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية
 5102كانون األول/ديسمبر  10في  

 )المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي(تقرير لجنة البرنامج والميزانية 

 
 )ب( من جدول األعمال2البند 
 (CE/103/4و CE/103/7(b))الوثيقتان 

 

 إن المجلس التنفيذي،

كانون األول/ديسمبر  13التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية الم راجعة للسنة المنتهية في وقد اطلع على 

6032، 

 في تقارير األمين العام ولجنة البرنامج والميزانية،وقد نظر 

الذي يفيد بأنَّ البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة  اإليجابي برأي المراجعين الخارجيين يحيط علماً  .3

، ونتائج العمليات 6032كانون األول/ديسمبر  13الوضع المالي للمنظمة حتى  نزيهتعكس بشكل   6032المنتهية في 

، حاسبية الدولية للقطاع العامالمعايير المو انسجاًما مع النظام المالي والقواعد المالية في المنظمةالمنجزة في هذه الفترة، 

 باستثناء  واحد  يتعلق باختالف التوقيت في تقديم تقارير المراجعة الخاصة بمؤسسة تميس؛

األمين العام مواصلة النقاش مع المراجعين الخارجيين وحكومة أندورا للتوصل إلى حل في ما يتعلق  ويطلب إلى .6

 سة تميس؛باختالف توقيت مراجعة البيانات المالية لمؤسَّ 

ة  يوصيو .1  ؛6032إقرار البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية بالجمعية العامَّ

، تمَّ الحفاظ على مستوى اإلنفاق من الميزانية ضمن حدود االعتمادات 6032أنه في السنة المالية  ويأخذ علًما .4

ة قرَّ الميزانية؛ ويلحظ أنَّ مستوى إيرادات الميزانية  إيراداتمن إجمالي في المئة  92 بنسبة، ما أدى إلى معدَّل تنفيذ الم 

قّرة،  9992يشكِّل ، بما في ذلك متأخرات األعضاء، 6032المستلمة )الدخل النقدي( في  في المئة من إيرادات الميزانية الم 

َذت من هذا الصندوق في السنوات لتغطية السلفات التي أ خ   صندوق رأس المال المتداولأدى إلى فائض  نقدي أعيد إلى ما 

 السابقة جزئيًا؛
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األعضاء الذين يدينون باشتراكات إلى المنظمة،  على مستوى 6032األمين العام بمواصلة مساعيه في  ويوصي .2

  لضمان استيفاء هذه االشتراكات؛

عتمادات المشار اال تحويالتو 6032مين العام على برنامج اعتمادات الموظفين التعديالت التي أجراها األ ويقر .2

من خالل المشاورات الخطية بموجب  وأعضاء المجلس التنفيذي، البرنامج والميزانيةلجنة المرفوعة من قبل  إليها في الوثيقة

 )ب( من النظام المالي؛291)أ( و291المواد 

ر هذه االشتراكات إيرادات لكي تصبح على الشكل التالي: "... ت عتب 496تعديل القاعدة المالية المفصلة ب ويحيط علًما .2

( حول تطبيق جمع االشتراكات بحيث تقرأ "ي طبَّق جمع 492متفرقة للفترة المالية الجارية..."، وإضافة قاعدة مالية جديدة )

االشتراكات بدًءا من المتأخرات األقدم حتى المتأخرات األحدث ما لم يكن هناك إشارة لخالف ذلك من قبل العضو"، نزواًل 

، مع اإلحاطة 6034صية المراجعين الخارجيين خالل المراجعة الخارجية للبيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية عند تو

 ؛باعتراض ألمانيا على هذا التغيير

)األرجنتين( ومراجع الحسابات )إسبانيا( على العمل الهام الذي  البرنامج والميزانيةعن امتنانه لرئيس لجنة  ويعبِّر .8

 قاما به.

 
* * * 
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CE/DEC/10(CIII) 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 الجزء الثالث: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 

 من قواعد التمويل 01من النظام األساسي والفقرة  13)ج( تطبيق المادة 

 )الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي(البرنامج والميزانية  تقرير لجنة

 
 )ج( من جدول األعمال2البند 
 (CE/103/4و CE/103/7(c))الوثيقتان 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 تقرير األمين العام،وقد اطلع على 

اتهم المالية على الرغم من الضغوط الداخلية التي األعضاء الذين بذلوا الجهود الضرورية للوفاء بالتزام شكري .1
 يواجهونها؛

ا  .2 بأنَّ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيكاراغوا قد التزمتا بخطط السداد المتفق عليها حتى عام ويحيط علم 
 ؛2016

دا خاضعين ألحكام مع التقدير أنَّ العضوين الفاعلين مالي وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا ما عاويالحظ  .1
ا المتأخرات المستحقة  حيثمن النظام األساسي  14من قواعد التمويل و/أو المادة  11الفقرة  ا أو كلي  أنَّهما قد خفضا جزئي 
 عليهما؛

 خطة السداد التي قدمتها موريتانيا لتسديد المتأخرات المستحقة عليها؛ويقّر  .4

ا  .5 ا أحكام المادة A/RES/646(XXI)بأنَّه وفق ا للقرار ويحيط علم  على األعضاء  يمن النظام األساس 14، ُتطبَّق مجدد 
االتحاد المشترك بين الدول لنقابات  ،الفاعلين غينيا والنيجر وتوغو وأوغندا واليمن، باإلضافة إلى العضوين المنتسبين

سة FISAVETوكاالت السفر والسياحة في غرب ووسط أفريقيا )  ؛CTI Nordeste( ومؤسَّ

( من النظام 2)2األعضاء بوجوب تسديد مساهماتهم في الميزانية ضمن المهلة الزمنية المحّددة في المادة ر ويذكّ  .6
 المالي؛

إلى األمين العام أن يطلعه في دورته التالية على مدى التزام األعضاء باالتفاقات المبرمة، بهدف اإلبقاء، ويطلب  .2
، الممنوح لهم من قبل الجمعية العامة أو إعادة إخضاعهم لهذه 11قرة حسب المقتضى، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الف
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 األحكام في حال تبّين عدم وفائهم بالتزاماتهم.

 
* * * 
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CE/DEC/11(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 ية وما اتصل منها بالنظام األساسيالجزء الثالث: المسائل اإلدار

 

 )د( العضوية

 )د( من جدول األعمال2البند 
 (CE/103/7(d))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 تقرير األمين العام،وقد اطلع على 

 ؛أستراليا على إعادة النظر في قرارها والحفاظ على عضويتها في المنظمة يحث .1

ة التي ال تنتمي بعد إلى أسرة منظمة السياحة العالمية إلى االنضمام إلى الدول األعضاء في األمم المتحد ويدعو .2
 هذا االتجاه؛بالمنظمة، ويشّجع األمين العام على مواصلة جهوده ومساعيه 

ا حول إجراءات المتابعة المذكورة أعاله والمتصلة بوضع العضوية في  ويطلب من .1 األمين العام أن يقدم تقرير 
 المنظمة.

 

 
* * * 
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CE/DEC/12(CIII) 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 الجزء الثالث: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 

 تقرير الموارد البشرية( )ه

 منها بالنظام األساسي( تقرير لجنة البرنامج والميزانية )المسائل اإلدارية وما اتصل

 
 )ه( من جدول األعمال2البند 
 (CE/103/4و CE/103/7(e))الوثيقتان 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،األمانةحول وضع الموارد البشرية في  تقرير األمين العاموقد اطلع على 

ا ي .1 مة بشأن الموارد البشرية في حيط علم   ؛األمانةبالمعلومات المقدَّ

ا ولمساهمتهم في برنامج عملها، ال سيَّما إزاء الطلب  ويعرب عن ارتياحه .2 للعمل الذي ينجزه موظفو المنظمة حالي 
 المتزايد على خدمات المنظمة في ظل مواردها المحدودة؛

التعديالت على النظام اإلداري للموظفين، كما هي واردة في المرفق األول، كنتيجة لقرار الجمعية العامة  ويقرّ  .1
 ؛CE/103/7(e)المبّين في الوثيقة  ، وتواريخ بدء نفاذها على النحوA/RES/70/244لألمم المتحدة 

ا بعملية ويشكر  .4 المسؤول عن مكتب األخالقيات على العمل الُمنَجز، كما هو معروض في هذا التقرير، ويحيط علم 
 .التطبيق الجارية لوظيفة األخالقيات

 ،إلدارية لألمانةإلى بيان االمين العام حول التشكيلة اوقد استمع 

ا  .5 السيِّد مارسيو فافيال كالمسؤول الثاني في المنظمة إلى حين انتهاء واليته في بقرار األمين العام تعيين يحيط علم 
 ؛2012كانون األول/ديسمبر  11

ا .6 ا بخيار األمين العام بتسمية كارلوس فوغلر كمدير تنفيذي، باإلضافة إلى ثالثة مدراء تنفيذ ويحيط علم  يِّين، أيض 
 ؛2012-2016السيِّد مارسيو فافيال ل. دي بوال، والسيِّد زولتان سوموغي، والسيِّد شانزونغ زو، للخدمة للفترة 

ه .2  ؛بأنَّ هذه القرارات ليس لها أي تبعات مالية أو هيكلية على أمانة منظمة السياحة العالمية وينوِّ
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 .قرارات األمين العام المذكورة أعالهويدعم بشكٍل واسع  .8

 
* * * 
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CE/DEC/13(CIII) 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 تقرير األمين العام

 

 الجزء الثالث: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 

 اسي)و( تقرير الفريق العامل المعني بمراجعة إجراء تعديل النظام األس

 )و( من جدول األعمال2البند 
 (CE/103/7(f))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،فريق العامل المعني بمراجعة إجراء تعديل النظام األساسي وقواعد التمويلتقرير الوقد اطلع على 

اي .1 ا لتحقيق بأنشطة الفريق العامل المعني بمراجعة إجراء تعديل النظام األساسي وقواعد التمويل،  حيط علم  سعي 
 ؛A/RES/662(XXI)من النظام األساسي، على النحو المبّين في القرار  11األهداف المتصلة بتعديل المادة 

كما هو ُمقتَرح في الوثيقة النص  ، ويؤيد11االقتراح الذي تقدم به الفريق العامل لتعديل المادة ويوافق على  .2
CE/103/7(f)؛ 

تعميم التعديل الُمقتَرح على األعضاء الفاعلين قبل رفعه إلى الجمعية العامة لكي األمين العام أن يبدأ بويطلب إلى  .1
 ( من النظام األساسي؛1)11تنظر فيه، عمال  بما تنص عليه المادة 

من عمل، ويشّجعه على مواصلة العمل على التوصيات بشأن التعديالت التي  أنجزهالفريق العامل على ما ويشكر  .4
صديق والتي ستصبح سارية فور دخول إجراء التعديل الجديد حّيز النفاذ، على أن ُيصار إلى رفعها إلى ال تزال بانتظار الت

للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وإلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية  104الدورة 
 العتمادها.

 
* * * 
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CE/DEC/14(CIII) 
 

 

 

 تنفيذيالمجلس ال
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 األعضاء المنتسبون

 )أ( تقرير رئيس األعضاء المنتسبين

 )أ( من جدول األعمال8البند 
 (CE/103/8(a))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،رئيس مجلس األعضاء المنتسبينتقرير وقد اطلع على 

بّناء للمبادرات المنفذة في إطار خطة عمل برنامج األعضاء المنتسبين، بما في ذلك المنشورات بالدور ال قرّ ي .1
 والفعاليات والنماذج المعيارية، وكذلك تزايد عدد األعضاء المنتسبين الذين يشاركون فيها؛

ع .2 حة العالمية، على المشاركة عبر جمع مختلف األعضاء بحسب مجاالت اهتمامهم في شبكات منظمة السيا ويشجِّ
 مع العمل في الوقت عينه على تعزيز التفاعل وتبادل المعارف وعمليات االبتكار؛

ا .1 ، مع االرتياح بمواصلة العمل على تعميم جوائز منظمة السياحة العالمية للتمّيز واالبتكار في السياحة ويحيط علم 
 السياحة في المجتمع؛ لالعتراف بأهمية إسهام طريقةحيث أنَّها وتعزيز حضورها وانتشارها 

دعم أهمية منهجية النماذج المعيارية والمواد ذات الصلة الُمعدة من جانب األمانة، بما في ذلك أسماؤها  ويواصل .4
 وشعاراتها، واالعتراف بأنَّ هذه األخيرة تندرج ضمن عالمة منظمة السياحة العالمية.

 
* * * 
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CE/DEC/15(CIII) 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301رة الدو
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 األعضاء المنتسبون

 

 )ب( تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب

 )ب( من جدول األعمال8البند 
 (CE/103/8(b))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

، 6032أيار/مايو  30، في إسبانيا، مالقةتي اجتمعت في لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب، ال بتقريرأحاط  وقد

 تايلندبرئاسة 

 توصية اللجنة؛ يؤيد .1
 

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

 والعشرين: الثانيةدورتها 
 

1. AIRBNB (الواليات المتحدة األمريكية) 

2. ASOCIACIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA 
 (إسبانيا)

3. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (كولومبيا) 

4. CHEMONICS INTERNATIONAL INC. (الواليات المتحدة األمريكية) 

5. CHINESE FRIENDLY INTERNATIONAL S.L (إسبانيا) 

6. COLORADO STATE UNIVERSITY ( مريكيةالواليات المتحدة األ ) 

7. CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA (إسبانيا) 

8. CORK FOREST CONSERVATION ALLIANCE (CFCA) (الواليات المتحدة األمريكية) 

9. E&Y (الواليات المتحدة األمريكية) 

10. ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (األرجنتين) 

11. EURHODIP (بلجيكا) 

12. FACULTAD DE TURISMO GASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO (المكسيك) 
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13. GRUPO MENUS (WEB MENUS SL) (إسبانيا) 

14. GURUNAVI, INC. (اليابان) 

15. INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA (إسبانيا) 

16. ITTIC (IRAN TOURING & TOURISM INVESTMENT COMPANY) (جمهورية إيران اإلسالمية) 

17. KYOTO UNIVERSITY, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, 
GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS (اليابان) 

18. NEOTURISMO (إسبانيا) 

19. ONTARIO CULINARY TOURISM ALLIANCE (OCTA) (كندا) 

20. QUESTEX - DESTINATION DEVELOP (الواليات المتحدة األمريكية) 

21. RED ESPAÑOLA DE TURISMO ACCESIBLE-RED ESTABLE (إسبانيا) 

22. SEOUL TOURISM ORGANIZATION (STO) (جمهورية كوريا) 

23. TAYLOR UNIVERSITY (ماليزيا) 

24. THE STYLE OUTLETS-NEINVER S.A. (إسبانيا) 

25. TOURING & AUTOMOBILE CLUB OF IRAN (جمهورية إيران اإلسالمية) 

26. TOYO UNIVERSITY (اليابان) 

27. UNITED SAEED ASSIRI CO.LTD/UNITED ALPHA TOURISM CO.LTD (السعودية) 

28. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS - CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS (المكسيك) 

29. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (إسبانيا) 

30. UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAUGUSTINIANA (كولومبيا) 

31. WORLD TOURISM FORUM (تركيا) 

 
* * * 
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CE/DEC/16(CIII) 

  

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 نقاش مواضيعي حول 
 "السياحة واألمن: نحو إطاٍر لسفٍر سليٍم وآمن دون عقبات"

 من جدول األعمال 9البند 
 (CE/103/9يقة )الوث

 

 إن المجلس التنفيذي،

بأنَّ التكامل بين قطاعي السياحة واألمن يكتسي أهمية  جوهرية من أجل ضمان السفر السليم واآلمن دون  عترفي .1
 عقبات ومنع األزمات المحتملة والتعافي منها؛

ا .2  بالمبادرات المنفذة من قبل األمانة في هذا المجال؛ ويحيط علم 

العام أن يواصل العمل على إيالء األولوية لتعزيز السفر السليم واآلمن والسلس على النحو من األمين  ويطلب .1
 .2012-2016المبّين في برنامج عمل األمانة للفترة 

 
* * * 
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CE/DEC/17(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 للمجلس التنفيذي 012والدورة  012والدورة  013انعقاد الدورة  مكان وتاريخ
 

 من جدول األعمال 10البند 
 (CE/103/10)الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،

للمجلس  304الستضافة الدورة  البهاما، اللتين سحبتا ترشيحهما المشتركامتنانه لحكومتَْي جامايكا و عنيعبِّر  .1

 التنفيذي لصالح مصر؛

تشرين األول/أكتوبر  10في األقصر، من للمجلس التنفيذي  304بدعوة مصر الكريمة الستضافة الدورة  ويقبل .2

 ؛تشرين الثاني/نوفمبر، مباشرةً قبل انعقاد قمة سياحة المدن 3وحتى 

، بتاريخ  يتّم االتفاق عليه مع إسبانيا، البلد 6032 ار/مايوفي أيّ في مدريد، إسبانيا،  302دورته الـعقد  ويقّرر .1

 المضيف؛

للجمعية العامة للمنظمة، في  66في تشنغدو، الصين، مباشرةً قبل انعقاد الدورة  302دورته الـ قراره بعقد ويؤّكد .4

 ، بتاريخ  يتم االتفاق عليه مع الصين، البلد المضيف.6032الربع الرابع من 

 
* * * 
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CE/DEC/18(CIII) 
 

 

 

 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 الشكر للبلد المضيف
 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،الحكومة اإلسبانية ظروف  ممتازة أتاحتها لهفي  301الـبنجاح أعمال دورته  وقد أنجز

ا لو ،وشعبها سبانياإلحكومة  الصادق امتنانهعن  يعبِّر .1 على  توريسمو كوستا دل سول وسّكان مالقة مالقةخصوص 
 ؛الجميلة مالقةالدعم الذي توّفر للمنظمة وألعضائها لدى استضافة دورة المجلس هذه في مدينة 

ا عن تثمينه للفرصة التي  ويعبِّر .2 لمشاركة وا بالمواقع السياحية الجذابة في المدينة لالستمتاعحظيت بها الوفود أيض 
 في مختلف األحداث االجتماعية والزيارات التقنية؛

وزيرة الدولة للشؤون السياحية في إسبانيا، لمعالي السيِّدة إيزابيل بوريغو،  العميق ويعبِّر بشكٍل خاص عن تقديره .1
فرانشيسكو السيِّد ، رئيس مقاطعة مالقة، ودوس، عمدة مالقة، والسيِّد إلياس بندودووالسيِّد فرانشيسكو دي ال توري برا

على ضيافتهم الرائعة  وموظفيهم فريق عملهم أفرادجميع و مستشار السياحة في مجلس أندلوسيا، ،خافيير فرنانديز
  تنظيم هذه الدورة.حسن ومتابعتهم الشخصية ودعمهم المتواصل ل
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