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CE/DEC/1(CX) 
 
 

 األعمالإعتماد جدول 
 من جدول األعمال 1البند 

(CE/110/1. الوثیقة  ) 
 
 

 إن المجلس التنفیذي،
 

 وقد استمع إلى اقتراحات الرئیس،
 
، 2021-2020(أ) من جدول األعمال المؤقت، مشروع برنامج العمل والمیزانیة للفترة  5النظر في البند  یقرر .1

 (ج)؛4مباشرة بعد البند 
 

من جدول األعمال المؤقت، یوم السیاحة العالمي: الشعارات والبلدان المضیفة لسنة  9النظر في البند  ویقرر أیضا .2
 (أ)، 5، مباشرة بعد البند 2021وسنة  2020

 
 من جدول األعمال المؤقت، بیان رئیس األعضاء المنتسبین؛ 7حذف البند  ویقرر كذلك .3

 
كما ھو مقترح، مع التعدیالت اآلنفة الذكر. 110جدول أعمال دورتھ  ویعتمد .4
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CE/DEC/2(CX) 
 
 

 تقریر األمین العام عن اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة
من جدول األعمال 3البند   

   (CE/110/  3 . الوثیقة  ) 
 
 

 ،إن المجلس التنفیذي

 في تقریر األمین العام عن اتجاھات السیاحة الدولیة، وقد نظر

  ،بالتقریر یحیط علما .1
 

 إلى بیان الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد استمع 
 

 یرحب بواقع أن الوالیات المتحدة األمریكیة تستكشف احتماالت للعودة لإلنضمام إلى المنظمة. .2
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CE/DEC/3(CX) 
 

 

 تقریر األمین العام عن اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة
 من جدول األعمال (ج) 4(ب)،4(أ) ،4البند 

 (CE/110/4(a), 4(b) and 4(c). الوثیقة  ) 
 

 إن المجلس التنفیذي

 في تقریر األمین العام عن برنامج العمل ومرفقاتھ، وقد نظر

 باألنشطة التي نفذت وبالتقدم المحرز؛ یحیط علما .1
 

توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن السیاحة الحضریة، فیطلب إلى األمین العام رفعھا إلى  ویؤید .2
 الجمعیة العامة بغیة إقرارھا؛
على األنشطة ذات الصلة بمبادرة قیاس استدامة السیاحة وعلى تقریر لجنة  وقد اطلع، على نحو الخصوص،

 اإلحصاء،

أعضاء المنظمة على مؤازرة عملیة التوافق الدولي بغیة إقرار اإلطار اإلحصائي لقیاس استدامة  یشجع .3
 السیاحة، من خالل:

 
ت، للتوعیة وحشد التنسیق مع المعاھد اإلحصائیة في البلدان ذات الصلة، على أعلى المستویا ) أ(

الدعم في التحضیر لإلجتماع الخمسین للجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة، في آذار/مارس 
 ؛2020

 
واإلضطالع بنشاط في كل مراحل مشروع قیاس استدامة السیاحة، كما عن طریق ترشیح  ) ب(

خبراء للمشاركة في فریق الخبراء العامل بشأن قیاس استدامة السیاحة، والحرص على 
مساھمة بلدانھم في المشاورات العالمیة، وتصدر تطبیق اإلطار اإلحصائي لقیاس استدامة 

 السیاحة من خالل وضع دراسة نموذجیة؛
 

 اللجنة على مساھمتھا المستمرة في عمل المنظة اإلحصائي؛ ویشكر .4
 

حصائي لقیاس بالبلدان التي نفذت حساب السیاحة الفرعي وقامت بعمل رائد في تطبیق اإلطار اإل ویشید .5
 استدامة السیاحة؛

 
 اقتراح األمانة بتغییر اسم لجنة اإلحصاء وحساب السیاحة الفرعي لیصبح "لجنة اإلحصاء"؛ ویقبل .6

 
في التقریر عن برنامج عمل أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة، وقد نظر  

بإنشاء أكادیمیة للسیاحة عبر اإلنترنت، فیطلب إلى األمین العام تقدیم تقریر إضافي إلى المجلس  ویرحب .7
 التنفیذي عن تطویرھا.

وقد نظر في التقریر حول استحداث شبكة منظمة السیاحة العالمیة لمراكز اإلبتكار السیاحي،
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CE/DEC/3 (CX) 

 
 

 استحداث شبكة المنظمة لمراكز اإلبتكار؛ یؤید .8

إلى شروحات األمین العام بشأن ما لإلصالح في األمم المتحدة، وخصوصا ما لعضویة المنظمة في  وقد استمع
 ،فریق األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، من انعكاسات على المنظمة

 
خالل فترة السنتین القادمتین، على  المستدامةفریق األمم المتحدة للتنمیة أال تكون المنظمة جزءا من  یقرر .9

 .2023-2022أن یعاد النظر في عضویة المنظمة للفترة 
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CE/DEC/4(CX) 
 

كانون  31التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للفترة المنتھیة في 
 2018األول/دیسمبر 

 من جدول األعمال (د) 4البند 
(CE/110/4(d).الوثیقة) 

 إن المجلس التنفیذي

كانون  31والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  المالي لمنظمة السیاحة العالمیة تقریرالفي  وقد نظر
 ،)CE/110/4(d)( 2018األول/دیسمبر 

برأي المراجع الخارجي الذي ال تحفظ فیھ حیث أن البیانات المالیة لمنظمة  مع اإلرتیاح یحیط علما .1
بتاریخ للمنظمة وضع المالي الصورةً حقیقیة عن  تعطي 2018السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في 

في السنة  أصولھا، وعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغییرات في 2018كانون األول/دیسمبر  31
للنظام المالي للمنظمة وقواعدھا وللمعاییر ، وذلك وفقاً 2018كانون األول/دیسمبر  31في المنتھیة 

 ؛المحاسبیة الدولیة للقطاع العام
 

األمین العام على تصحیح عجز السنوات الماضیة وضمان اإلستقرار المالي السلیم للمنظمة  ویشكر .2
 في غضون سنة واحدة من والیتھ؛

 
 ؛2018العامة بإقرار البیانات المالیة للمنظمة للسنة المنتھیة إلى الجمعیة  ویقر ویوصي .3

 
 ، فیقر كما یرد في الوثیقة:2018بالتقریر المالي لألمین العام عن سنة  ویحیط علما .4

 
، وقدره 2018اقتراح األمین العام استخدام فائض المیزانیة النقدي المتوافر الباقي في میزانیة  )أ 

المیزانیة النقدي في المیزانیة العادیة ناقص المبلغ النقدي الذي أعید إلى یورو (رصید  1,912,432
 صندوق رأس المال المتداول)،

 
تحویالت اإلعتمادات في المیزانیة العادیة التي أوصى بھا أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة من  )ب 

 (ب)، 3 - 5(أ) و  3- 5خالل مشاورة خطیة وفقا للمادة 
 

ن العام المقترحة لتمویل التزامات استحقاقات موظفي منظمة السیاحة العالمیة واستراتیجیة األمی )ج 
 بعد نھایة الخدمة؛

 
من األمین العام تقدیم تفاصیل نسبة الرسوم الالزمة على المرتبات التي تحتسبھا شركة  ویطلب .5

محترفة للخبراء اإلكتواریین إلى دورة قادمة للمجلس التنفیذي بغیة الموافقة علیھا، قبل إدراجھا في 
 اقتراحات المیزانیة القادمة للمیزانیة العادیة؛

 
نھجھ إزاء األعضاء الذین یدینون بمساھمات إلى  2019بأن یواصل األمین العام في  ویوصي .6

 المنظمة، من أجل ضمان سدادھا؛
 

لرئیس لجنة لبرنامج والمیزانیة (الھند) وللمراجع الخارجي (إسبانیا) على العمل  ویعبر عن شكره .7
 الذي قاما بھ.
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CE/DEC/5(CX) 
 
 

 2019آذار/مارس  31للفترة المنتھیة في المالي لمنظمة السیاحة العالمیة التقریر 
 

 ) من جدول األعمالھـ( 4البند 
 (CE/110/4(e). الوثیقة(   

 

 إن المجلس التنفیذي

(الوثیقة  2019كانون األول/دیسمبر  31للفترة المنتھیة في  المالي لمنظمة السیاحة العالمیة تقریرالفي  وقد نظر
CE/110/4(e)(، 

 ، كما یرد في الوثیقة، بما یلي:یحیط علما .1
 

 31كما قدمھا األمین العام بتاریخ  2019خطة اإلیرادات والنفقات في المیزانیة العادیة للسنة المالیة  )أ 
 ،2019آذار/مارس 

 
 ،2019آذار/مارس  31بتاریخ  2019نتیجة المیزانیة في المیزانیة العادیة لسنة  )ب 

 
 ،2019آذار/مارس  31اإلشتراكات المقررة المترتبة إلى الصندوق العام بتاریخ مبالغ  )ج 

 
آذار/مارس  31المساھمات الطوعیة المستلمة (دخل نقدي) والمساھمات العینیة للفترة المنتھیة في  )د 

2019، 
 

ي ) من النظام اإلدار1( 33المعلومات حول جداول مرتبات األمم المتحدة التي تنطبق وفقا للمادة  )ه 
 للموظفین في المنظمة،

 
 ؛2019آذار/مارس  31حركة مشاریع المبادرات وتكالیف دعم المشاریع خالل الفترة المنتھیة في  )و 

 
 31بتقدیم بیان الوضع المالي للمنظمة المرحلي المؤقت غیر المراجع بتاریخ ویحیط علما أیضا .2

 ؛2019آذار/مارس  31المنتھیة في وببیان األداء المالي للمنظمة خالل الفترة  2019آذار/مارس 
 

األعضاء الذین لم یفوا بعد بالتزاماتھم المالیة على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسدید اشتراكاتھم عن  ویحث .3
) من 2( 7، ویذكر األعضاء بدفع اشتراكاتھم في غضون الفترة الزمنیة التي تنص علیھا المادة 2019سنة 

 النظام المالي؛
 

باء (اإلشتراكات المتأخرة المستلمة من األعضاء  1األعضاء المذكورین في جدول المرفق الثالث  ویشكر .4
 ) الذین بذلوا الجھود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماتھم المالیة؛2019آذار/مارس  31للفترة المنتھیة في 

 
، جزئیا أو كلیا، بغیة 2019غایة أن قیرغیزستان ونیكاراغوا قد تقیدتا بخطط السداد المتفق علیھا ل ویلحظ .5

 الوفاء بالتزاماتھما المالیة؛
 

خطط السداد التي قدمھا العضوان الفاعالن، تشاد وفانواتو، وكذلك العضو المنتسب، جامعة ویقر  .6
 اذربیجان للسیاحة واإلدارة، إلى المجلس التنفیذي في دورتھ الحالیة؛
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CE/DEC/5 (CX) 

 
 

 
  اكات المتأخرة من أجل المساھمة في برنامج العمل، نھج األمین العام النشط لتسویة اإلشتر ویدعم .7

 خصوصا بالنظر إلى تزاید الطلب على المنظمة في إطار مواردھا المحدودة؛
 

من األمین العام إعالم الجمعیة العامة في دورتھا القادمة حول تقید األعضاء باإلتفاقات المبرمة  ویطلب .8
الذي كانت الجمعیة العامة قد  13ء المؤقت من أحكام الفقرة للقیام، وفقا لكل حالة، باإلبقاء على اإلعفا

 منحتھم إیاه، أو إعادة تطبیق ھذه األحكام علیھم إذا لم یفوا بالتزاماتھم؛
 

قواعد توجیھیة للسفر، كما ھي مقترحة في  –التعدیالت على المرفق األول للقواعد المالیة المفصلة  ویقر .9
 للمجلس التنفیذي. 110)، التي ستدخل حیز النفاذ بعد الدورة CE/110/4(e)(المرفق السادس من الوثیقة 
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CE/DEC/6(CX) 
 

 تقریر الموارد البشریة
األعمال جدول من )و( 4 البند  

(CE/110/4(f). الوثیقة  ) 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 حول وضع الموارد البشریة في المنظّمة، العامفي تقریر األمین وقد نظر 

 بالمعلومات المقّدمة بشأن الموارد البشریة في المنظّمة؛ علًما یحیط .1

یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج للعمل الذي  ویعرب عن ارتیاحھ .2
 على الرغم من مواردھا المحدودة؛ عملھا، ال سیّما في ظل الطلب المتزاید على خدمات المنظمة

الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األمانة من أجل تمویل مناصب الموظفین الفنیّین  ویشّجع .3
 في المنظمة؛المبتدئین 

ال سیّما في ظل الطلب المتزاید على الدول األعضاء على إرسال موظفین معارین إلى األمانة،  ویشجع .4
 ؛على الرغم من مواردھا المحدودةخدمات المنظمة 

) من 4( 24) (أ) و11( 24) (د)، 1( 17)، 11( 15) (ج)، 6( 15)، 1( 15التعدیالت على القواعد ویقر  .5
 النظام اإلداري للموظفین؛

نیسان/أبریل  30و 2018أیار/مایو  1موظفة األخالقیات على تقریرھا حول األنشطة التي نفذت بین  ویشكر .6
 ؛2019

موظفة األخالقیات وضع تقریر عن نتائج استعراض السیاسات الجاري حالیا بشأن التبلیغ عن من  ویطلب .7
 المخالفات والحمایة من  اإلنتقام .
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CE/DEC/7(CX) 

 

 مشروع برنامج العمل والمیزانیة 2021-2020للفترة 
 ) من جدول األعمالأ( 5البند 

(CE/110/5(a). الوثیقة  ) 

 إن المجلس التنفیذي،

 ،2021-2020مشروع برنامج العمل ومیزانیة المنظمة للفترة  على وقد اطلع

 قدره، بمبلغ إجمالي 2021-2020مشروع برنامج العمل العام والمیزانیة للمنظَّمة للفترة  یؤید .1
 األساسي؛) من النظام 2(23یورو، الذي أعدَّه األمین العام وفقًا للمادة  30,096,000

 أن مشروع البرنامج والمیزانیة یتضمن فقط مشاریع في إطار الصنادیق العامة؛ ویلحظ .2

أن المشاریع األخرى في إطار الصندوق العام أو الصنادیق األخرى (صنادیق للمساھمات  ویلحظ أیضا .3
ي أنشطتھا، السیما الطوعیة والصندوق اإلستئماني) ستضاف إلى مخرجات المنظمة لتعزز موارد المنظمة وبالتال

 في ما یتعلق بالتعاون التقني؛

أن إیرادات المیزانیة التي أقرت لفترة السنتین القادمة ینبغي أن تتأتى من اشتراكات األعضاء الفاعلین  ویؤید .4
، وأن 2021یورو لسنة  13,321,000، و2020یورو لسنة  13,273,000والمشاركین بالمبالغ المدورة بمقدار 

ب تمویلھ ینبغي أن یغطى من اشتراكات األعضاء المنتسبین، مع التعدیالت الالزمة الناجمة عن أي الرصید الواج
 )؛CE/110/5(a)(تغییرات في عدد األعضاء المنتسبین، وغیر ذلك من مصادر التمویل التي یشار إلیھا في الوثیقة 

وفقا للمبالغ التي تم تحصیلھا، مع  2021-2020األمین العام تنفیذ برنامج العمل والمیزانیة للفترة  ویخول .5
 تحدید خطة لإلنفاق لھذه الغایة، ومواصلة النھج المرضي المعھود في السنوات المالیة الماضیة بشأن الموازنة؛

 ؛2021-2020مع التقدیر اقتراح األمین العام بتقدیم میزانیة متوازنة للفترة  ویلحظ .6

  ؛2021-2020جدول االشتراكات الُمقتَرح للفترة  ویقرّ  .7

، على تقسیم اشتراكات األعضاء المشاركین إلى فئتین A/RES//526/(XVII)، بموجب القرار ویوافق .8
 ، تعاطفا؛9والفئة  13في المئة أقل من اشتراكات األعضاء الفاعلین في الفئة  10منفصلتین، كل واحدة منھا تكون 

 2,500كات المقررة لألعضاء المنتسبین بمبلغ اقتراح األمین العام من أجل (أ) تحدید اإلشتراویقر أیضا .9
، (ب) مواصلة تطبیق 6)، الفقرة CE/DEC/8(CV)(، تماشیا مع توصیة المقرر 2021وسنة  2020یورو لسنة 

)، وكما أقر في المقرر CE/95/6(c)الخصومات على أعضاء معینین كما یحدد في الوثیقة (
)CE/DEC/20(XCV)؛( 

ع .10  مواصلة جھودھا الرامیة إلى االقتصاد في التكالیف وضبط اإلنفاق؛على األمانة  ویشجِّ

السیاحة من أجل نمو شامل – 2020مبادرة األمین العام "خطة منظمة السیاحة العالمیة ألفریقیا  ویدعم .11

 
Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 
 

 

10 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة -منظمة السیاحة العالمیة   

mailto:info@unwto.org


 
 

CE/DEC/8(CX) 
 
 

 2021-2020إنتخاب مراجع الحسابات الخارجي للفترة 
 ) من جدول األعمالب( 5البند  

(CE/110/5(b). الوثیقة  ) 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 وقد نظر في التقریر،

الجمعیة العامة النظر في تعیین مراجع خارجي للحسابات للقیام بمراجعة خارجیة لحسابات المنظمة إلى  یطلب
كانون  31للمنظمة للسنتین المنتھیتین في من أجل إجراء المراجعة الخارجیة للبیانات المالیة  2021-2020للفترة 

 .2020و 2019األول/دیسمبر 
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CE/DEC/9(CX) 
 
 

 تقریر لجنة النظر في طلبات العضویة باإلنتساب
 من جدول األعمال 6البند 

(CE/110/6. الوثیقة  ) 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 التنفیذيإن المجلس 

 17، في أذربیجان، لجنة النظر في طلبات العضویة باالنتساب، التي اجتمعت في باكوتقریر نظر في  وقد
 ، برئاسة تایلند،2019حزیران/یونیو 

 تقریر اللجنة؛ یؤید .1
 

مصادقة  بانتظاربصورٍة مؤقّتة، وذلك  منتسبینعضویة المرشحین المذكورین أدناه كأعضاء قبول  ویقرر .2
 ین:ة والعشرثالثالجمعیة العامة في دورتھا ال

 
1. Africa Tourism Partners – Africa MICE (Pty) Ltd  (South Africa) 

2. Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República 
Mexicana, A.C – AFEET (Mexico) 

3. Association of Economic Interaction of Subordinate Entities of The Russian 
Federation «Tourism Development Union in Russian Federation»  (Russian 
Federation) 

4. BigData Business Support Unit - KT - Korea Telecom Corporation (Republic of 
Korea) 

5. Catenon S. A. (Spain) 

6. CM Advisor SRL (Italy) 

7. Compagnie du Ponant (France) 

8. Covadonga, Guía de Asturias – Expendeduría de Covadonga (Spain) 

9. Croatian National Tourist Board  (Croatia) 

10. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales - EGEDA 
(Spain) 

11. Etihad Aviation Group – Etihad Airways Ltd (United Arab Emirates) 

12. Federación de Empresas de Turismo de Chile – FEDETUR (Chile) 

13. Federation Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (F.I.C.C) 
AISBL (Belgium) 

14. Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin Country (France) 

15. Gino Holding, A.S (Slovakia) 

16. Higher Institute for Tourism & Hospitality (Saudi Arabia) 

17. JSC Balneoservice (Georgia) 
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CE/DEC/9 (CX) 

 
 

18. Kansai Tourism Bureau (Japan) 

19. Kyoto University of Foreign Studies (Japan) 

20. Metropolitan College S.A (Greece) 

21. Modul University Dubai – MODUL University DMCC (United Arab Emirates) 

22. NEOM Company (Saudi Arabia) 

23. North-Ossetian State University (Russian Federation) 

24. OÜ Positium (Estonia) 

25. Panoramic Business Services (PBS) SRL (Romania) 

26. Pas Grau International S.A. (Andorra) 

27. Rainmaker digital CC (Namibia) 

28. Route Report / Doin’sane, INC. (United States of America) 

29. Royal Comission for AlUla (Saudi Arabia) 

30. Semitour Perigord (France) 

31. The Red Sea Development Company (Saudi Arabia) 

32. Thompson Okanagan Tourism Association (Canada)  

33. Universidad de La Laguna (Spain) 

34. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Peru) 

35. University of Zadar (Croatia) 

36. Vatel School in Bahrain - H.C.M.S. Co. (Bahrain) 

37. Viajes de Gala S.A de C.V (Mexico) 

38. White Sands Tours & Travel (United Arab Emirates) 
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CE/DEC/10(CX) 
 
 

 تقریر عن إتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة
من جدول األعمال  8 البند  

(CE/110/8. الوثیقة  ) 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 في التقریر حول اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة، وقد نظر

 بالمعلومات التي قدمتھا أمانة المنظمة؛یحیط علما .1
 

   ترجمات اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة باللغات الرسمیة للمنظمة ةتقدیمھا  ویؤید .2
 إلى الجمعیة العامة القادمة؛        

 
 العتماد اإلتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة؛ ویعبر عن دعمھ .3

 
الدول األعضاء على اإلضطالع بنشاط في تحقیق ھذا المعلم الرئیسي للمنظمة خالل الدورة الثالثة  ویشجع .4

 والعشرین للجمعیة العامة
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CE/DEC/11(CX) 

 

 یوم السیاحة العالمي:
 العامة التي سوف تقترح على الجمعیة 2021وسنة  2020الشعارات والبلدان المضیفة لسنة 

من جدول األعمال 9البند   
 (CE/110/9).  ( الوثیقة 

 

 التنفیذي، المجلس إن

 السیاحة كبلد مضیف لالحتفال الرسمي بیوم األرجنتین على الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة یقترح .1
 للقارة األمریكیة.اللجنة اإلقلیمیة  من بناًء على توصیة، 2020 في العالمي

 
إلى  ،)في سان بطرسبرغ ، االتحاد الروسي 2019سبتمبر/أیلول ( 10ألفریقیا اللجنة اإلقلیمیة  ویدعو .2

 .2021التوصیة ببلد مضیف لیوم السیاحة العالمي في 
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CE/DEC/12(CX) 
 

 

 العامة للجمعیة والعشرین الثالثة التحضیرات للدورة عن تقریر
األعمال جدول من10 البند  

 (CE/110/10.  ( الوثیقة 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 في تقریر األمین العام عن التحضیرات للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، وقد نظر

 ،و بالمعلومات التي قُِدمت یحیط علما .1
 

 یرحب بإمكانیة استخدام جھاز إلكتروني للتصویت خالل الجمعیة العامة، .2
 

للمجلس التنفیذي، مع العلم أن التصویت  111للتصویت في الدورة ویقرر استخدام الجھازاإللكتروني  .3
 الیدوي باستخدام أوراق االقتراع یبقى قائما كخیار بدیل.
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CE/DEC/13(CX) 

 

 للمجلس التنفیذي 111مكان وتاریخ الدورة 
 من جدول األعمال11البند 

(CE/110/11.  ( الوثیقة 
 

 إن المجلس التنفیذي،

، في سان بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي، في سیاق الدورة الثالثة 2019أیلول/سبتمبر  13في  111عقد دورتھ  یقرر
 والعشرین للجمعیة العامة.
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CE/DEC/14(CX) 
 
 

 الشكر للبلد المضیف
 

 إّن المجلس التنفیذي،

 ،جمھوریة أذربیجانفي ظل ظروٍف ممتازة أتاحتھا لھ حكومة  110أعمال دورتھ  وقد أنجز

 ؛على ما وفروه من دعٍم لمنظمة السیاحة العالمیة لحكومة أذربیجان وشعبھا عن خالص شكرهیعبِّر  .1

للفرصة التي حظیت بھا الوفود المشاركة لالستمتاع بالمواقع السیاحیة الجذابة في  تقدیرهعن  ویعبّر أیًضا .2
 والمشاركة في مختلف الفعالیات االجتماعیة والزیارات التقنیة؛، مدینة باكو

عن شكره العمیق للسید فؤاد ناجییف، رئیس وكالة الدولة للسیاحة في أذربیجان، ولمن یعاونھ من  ویعرب .3
 الموظفین، على ضیافتھم الرائعة وعلى اضطالعھم الشخصي ودعمھم الثابت لتنظیم اإلجتماع.
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