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ورقل استعما إعادة الرجاء  
 

 

 

 
CE/111/DEC 

 

 

 المجلس التنفيذيها مقرارات التي اعتمدال

 111 في دورته

 2019أيلول/سبتمبر  13سانت بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي، 

 جدول المحتويات

 
 

 2 ................................................................................................. األعمال جدول إعتماد

 3 ................................................................. التنفيذي المجلس عن المتفرعة األجهزة تعيين

 5 ........................................................... 2020 لسنة الرئيس ونواب المجلس رئيس إنتخاب

 6 .................................................................... التنفيذي للمجلس 112 رةالدو وتاريخ مكان
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CE/DEC/1(CXI)

 األعمالإعتماد جدول 

 من جدول األعمال 1البند 

(CE/111/1. الوثيقة  ) 

 

 إن المجلس التنفيذي

  .كما هو مقترح 111جدول أعمال دورته  يعتمد
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CE/DEC/2(CXI)

 تعيين األجهزة المتفرعة عن المجلس التنفيذي

  من جدول األعمال 2البند 

 (CE/111/2)الوثيقة 

 إن المجلس التنفيذي

 التقرير حول تعيين األجهزة المتفرعة عن المجلس التنفيذي، تدارسوقد 

 التعيينات التي قامت بها اللجان اإلقليمية، وإذ يالحظ

أن والية عضوين في المجلس التنفيذي، الهند وزمبابوي وهما يمثالن أفريقيا وجنوب  وإذ يستذكر

 ،2021آسيا، مستمرة في المجلس وفي لجنة البرنامج والميزانية حتى 

 عضوية أجهزته الفرعية على النحو اآلتي: يحدد.1 

 (*2021وزمبابوي )  (**2023)المغرب    أفريقيا:(أ 

 (*2023* وبيرو )(*2023) األرجنتين  القارة األمريكية:(ب 

 (*2023(**  واليابان )2023) ماليزيا شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 (**2023(*  وسري النكا )2021الهند )  جنوب آسيا:(د 

 (*2023(**  وإسبانيا )2023) سويسرا   أوروبا:(ه 

(**  والمملكة العربية السعودية 2023) العراق  الشرق األوسط:(و 

(2023**) 

 (2021فالندرز ) المشاركين:ممثل األعضاء (ز 

 فيتور، رئيس األعضاء المنتسبين ممثل األعضاء المنتسبين:(ح 

 مالحظات:

بانتهاء واليتهم يتهم هي والتأعضاء لجنة البرنامج والميزانية الذين ينتخبهم المجلس التنفيذي تن* 

 في المجلس

 حتى ،ذات الصلة اإلقليمية ون بتوصية من اللجانأعضاء لجنة البرنامج والميزانية الذين ينتخب** 

2023 

 النحو اآلتي: على عضوية لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب يحددو.2 

 (2023) كوت ديفوار    أفريقيا:(أ 

 (2023) جامايكا   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) الصين  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

mailto:info@unwto.org


 
CE/111/2 

 

  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

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

 
 

4 

 (2023) إيران   جنوب آسيا:(د 

 (2023) أذربيجان    أوروبا:(ه 

 (2023) المملكة العربية السعودية   الشرق األوسط:(و 

 فيتور، رئيس األعضاء المنتسبين  ممثل األعضاء المنتسبين:(ز 

 نة اإلحصاء،هي أعضاء بحكم مناصبها في لج البرازيل وفرنسا وإسبانيا أن وإذ يستذكر

 عضوية لجنة اإلحصاء على النحو اآلتي: يحدد.3 

 (2023وسيشيل ) (2023) المغرب    أفريقيا:(أ 

 (2023وباراغواي ) (2023)جامايكا    القارة األمريكية:(ب 

 (2023) بينالفل  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 (2023) نيبال   جنوب آسيا:(د 

 (2023) وجمهورية مولدوفا (2023)النمسا     أوروبا:(ه 

 (2023) المملكة العربية السعودية   الشرق األوسط:(و 

 البرازيل وفرنسا وإسبانبا  أعضاء بحكم مناصبهم:(ز 

 (2021ماكاو )  ممثل األعضاء المشاركين:(ح 

 فيتور، رئيس األعضاء المنتسبين  ممثل األعضاء المنتسبين:(ط 

 عضوية لجنة السياحة والتنافسية على النحو اآلتي: يحددو.4 

 ( 2023) كينيا والسنغال    أفريقيا:(أ 

 (2023) باهاماس والبرازيل   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) فيجي  أسيا والمحيط الهادئ:شرق (ج 

 (2023) الهند   جنوب آسيا:(د 

 (2023) جمهورية مولدوفاإسرائيل و    أوروبا:(ه 

 (2023) البحرين   الشرق األوسط:(و 

 (2021ماكاو )  ممثل األعضاء المشاركين:(ز 

 فيتور، رئيس األعضاء المنتسبين  ممثل األعضاء المنتسبين:(ح 

 واإلستدامة على النحو اآلتي:عضوية لجنة السياحة  يحددو.5 

 (2023) الجزائر وأنغوال    أفريقيا:(أ 

 (2023) هندوراس والسلفادور   القارة األمريكية:(ب 

 (2023) بينالفل  شرق أسيا والمحيط الهادئ:(ج 

 (2023) بوتان   جنوب آسيا:(د 

 (2023) كرواتيا وصربيا    أوروبا:(ه 

 (2023) مصر   الشرق األوسط:(و 

 (2021فالندرز )  المشاركين:ممثل األعضاء (ز 

 فيتور، رئيس األعضاء المنتسبين  ممثل األعضاء المنتسبين:(ح 

 األعضاء السابقين في مختلف اللجان على عملهم القيم. ويشكر.6 
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CE/DEC/3(CXI) 

 

نتخاب رئيس المجلس ونواب الرئيس لسنة إ  2020

 من جدول األعمال 3البند 

 (CE/111/3)الوثيقة 

 إن المجلس التنفيذي،

 في مختلف الترشيحات التي تلقاها لرئاسته، وقد نظر

 ؛2021وشيلي لرئاسة المجلس لسنة  2020يقرر انتخاب كينيا لرئاسة المجلس لسنة .1 

 بالترشيحات للنيابة األولى والنيابة الثانية لرئاسة المجلس، وقد أحاط علما

، وكابو 2021والسنغال لسنة  2020انتخاب إيطاليا كنائب أول لرئيس المجلس لسنة  يقرر.2 

 ؛2021والمملكة العربية السعودية لسنة  2020فيردي كنائب ثان لرئيس المجلس لسنة 

 

من األعضاء الفاعلين المنتخبين للرئاسة أو لنيابة الرئاسة تعيين أشخاص ألداء  ويطلب.3 

 ( من النظام الداخلي للمجلس؛4)5واجباتهم وفقا للمادة 

 

المغادر، سعادة السيد تشارلز رومل باندا، عضو في البرلمان ووزير  الرئيسويشكر .4 

السياحة والفنون في زامبيا، والنائب األول للرئيس المغادر، سعادة السيد غوستابو 

سانتوس، وزير السياحة في األرجنتين، والنائب الثاني للرئس المغادر، السيد أنان 

ه لند، على جودة العمل الذي أنجزوه، لما فيوونغبنجارات، نائب السكرتير الدائم في تاي

  مصلحة المنظمة، في أداء مهامهم.
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CE/DEC/4(CXI)

 

 

112ن وتاريخ الدورة مكا للمجلس التنفيذي  

 من جدول األعمال 4البند 

 (CE/111/4وثيقة )ال

 إن المجلس التنفيذي،

 ،(CE/DEC/11(XCIV)الخطوط التوجيهية التي اعتمدها الختيار أمكنة دوراته )إذ يراعي 

 التي تلحظ ما يلي: CE/94/3(III)(d) rev.1)أ( من الوثيقة 14بوجٍه خاص الفقرة  وإذ يستذكر

في مقّر المنظمة. وهو يجب أن ينعقد المجلس التنفيذي الذي يلي الجمعية العامَّة مباشرًة "
ر أمكنة اجتماعات المجلس حتى الدورة التالية للجمعية العامَّة".  يقرِّ

 للمجلس التنفيذي، 112باقتراح إسبانيا قبول دعوة جورجيا الستضافة الدورة  وإذ يحيط علما

 للمجلس التنفيذي في جورجيا؛ 112عقد الدورة  يقرر.1 

 

للمجلس  113تهم إلى األمانة الستضافة الدورة الدول األعضاء إلى إرسال ترشيحا ويدعو.2 

 للمجلس التنفيذي. 112يوما من الدورة  90التنفيذي، قبل ما ال يقل عن 
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