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جمعية العامةال  

 العشرونالحادية والدورة 

 1122أيلول/سبتمبر  21-21، كولومبيا، ينمدي

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 
 

 

 تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامَّة

 مقدِّمة أوالً. 

 ساسي لمنظمة السياحة العالمية، )أ( من النظام األ21وفقاً للمادَّة  .2

 تتمثل "مهام المجلس، إضافة إلى تلك المولجة إليه في موضع آخر من هذا النظام األساسي، باألمور التالية:"

وإفادة اتخاذ كل التدابير الالزمة، بالتشاور مع األمين العام، من أجل تنفيذ قرارات الجمعية وتوصياتها  (أ 
 ؛الجمعية بذلك

 

 من النظام األساسي على ما يلي: 11ك، تنص المادة إضافة إلى ذل

 

في الفترات الواقعة بين دورات الجمعية، وإذا لم يكن في هذا النظام األساسي أي حكم مخالف، يتخذ المجلس 
ويفيد الجمعية المقررات اإلدارية والتقنية التي قد تكون ضرورية، في نطاق مهام المنظمة ومواردها المالية. 

 .التي اتخذها كي توافق عليها في دورتها القادمة بالمقررات
 

بموجب أحكام النظام األساسي اآلنفة الذكر، يتعيَّن على المجلس أن يرفع إلى الجمعية العامة تقريراً يتناول فيه  .1

ي والتقني أنشطته المتصلة بكل من المقررات التي يصدرها تطبيقاً لقرارات الجمعية العامة، والمقررات ذات الطابع اإلدار

 التي يعتمدها بين دورات الجمعية.

، حدَّد المجلس شكل ومضمون 2191في دورته الخامسة والثالثين، المعقودة في كانكون، المكسيك، أيار/مايو  .3

ر   بهذا الخصوص، الذي ينّص على ما يلي: [(XXXV)21]تقريره إلى الجمعية العاّمة، واعتمد المقرَّ

 إن المجلس التنفيذي،"
 

من النظام  11)أ( والمادة  21أنَّه ُملَزم بتقديم تقرير عن أنشطته إلى الجمعية العامة، بموجب المادة  إلى نظراً 
 األساسي للمنظمة،

 
 األمين العام على مشروع هذا التقرير ويوافق على خطوطه العريضة ومضمونه العام؛ يشكر" (2

 

الدورة الحالية للمجلس، ويتقدم به إلى الدورة إلى األمين العام أن يستكمل تقريره في ضوء مقررات  ويطلب (1
 ".السادسة والثالثين للمجلس بغية إقراره

 

رات سبق واتُِخَذت من قبل المجلس التنفيذي، فهي تُحال من باب  .4 وبما أنَّ هذه الوثيقة تتناول مسائل مشمولة في مقرَّ

، أي قبل انعقاد 1122أيلول/سبتمبر  23لومبيا، في ، كومديينوواحد للمجلس، التي ستُعقد في  المئةاإلعالم إلى الدورة 

ة مباشرة.  الجمعية العامَّ
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 دورات المجلس ثانياً. 

ة، التي انعقدت  .2 ، عقد المجلس 1123مبابوي، في في شالالت فيكتوريا، في زامبيا/زمنذ الدورة العشرين للجمعية العامَّ

 المذكورة أدناه: التنفيذي أربع دورات عادية، وذلك في البلدان والتواريخ 

 

  آب/أغسطس في ليفنغستون، زامبيا )برئاسة رومانيا( 11الدورة السابعة والتسعون: في 

  :في سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا )برئاسة 1124حزيران/يونيو،  6-4الدورة الثامنة والتسعون ،

 أندونيسيا(

  (أندونيسيا)برئاسة  أوزبكستان، سمرقند ، في1124تشرين األول/أكتوبر،  3-2والتسعون:  التاسعةالدورة 

  (جامايكا)برئاسة  كرواتيا، روفين، في 1122أيّار/مايو  11-11: المئةالدورة 

 

 

 .1122أيلول/سبتمبر  23، كولومبيا، في مديينالمئة في الحادية ووسيعقد المجلس التنفيذي دورته 

 

 

 مقّرراً، توزعت كما يلي: 11 وفي هذه الدورات العادية األربع، اعتمد المجلس التنفيذي .6

 :مقّررات 6 الدورة السابعة والتسعون 

 :مقّرراً  11 الدورة الثامنة والتسعون 

 :مقّرراً  12 الدورة التاسعة والتسعون 

 :مقّرراً    12 الدورة المئة 

 

 

 تحليل المقررات التي اتخذها المجلس . ثالثًا

اوين التالية: تنظيم دورات المجلس؛ مسائل تتعلق بالنظام يمكن تصنيف المقررات التي اتخذها المجلس وفقاً للعن .1

؛ األعضاء المنتسبون. ومستقبليةاألساسي واالنتخابات؛ شؤون إدارية ومالية؛ برنامج العمل العام؛ مشاريع ودراسات جارية 

ذات الطابع  )أ(، والمقررات21وتشمل هذه المقررات ما هو ضروري لتطبيق توصيات الجمعية العامة، بموجب المادة 

ل المجلس اتخاذها بين دورات الجمعية، وفقً  ،اإلداري والتقني  من النظام األساسي. 11ا للمادة التي يُخوَّ

ع المقررات التي اتخذها المجلس في دوراته  .9 والتسعين   والثامنةوالتسعين  السابعةوبحسب هذا التصنيف، تتوزَّ

 ناوين المذكورة أعاله، على الشكل التالي:، باالستناد إلى العوالمئةوالتسعين   والتاسعة

 تنظيم دورات المجلس )جدول األعمال، تواريخ االجتماعات القادمة، الشكر(: (أ )

 

- CE/DEC/1(XCVII) 

- CE/DEC/6(XCVII) 

- CE/DEC/1(XCVIII) 

- CE/DEC/19(XCVIII) 

- CE/DEC/20(XCVIII) 

 

- CE/DEC/1(XCIX) 

- CE/DEC/21(XCIX) 

- CE/DEC/1(C) 

- CE/DEC/23(C) 

- CE/DEC/25(C) 

 

 

 ن الوالء من بلل األمين إعال)تقارير الرئيس واألمين العام،  مسائل تتعلق بالنظام األساسي واالنتخابات (ب )

ل شعار منظمة السياحة العالمية، أنشطة منظومة األمم التراخيص الممنوحة الستعماالعام، العضوية، 

ة،ة، المشتركتوصيات وحدة التفتيش المتحدة،  انتخاب هيئة  التحضيرات للدورة العشرين للجمعية العامَّ

 المكتب(.
 

- CE/DEC/2(XCVII) 

- CE/DEC/3(XCVII) 

- CE/DEC/4(XCVII) 

- CE/DEC/7/(XCIX) 

- CE/DEC/14(XCIX) 

- CE/DEC/15(XCIX) 
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- CE/DEC/5(XCVII) 

- CE/DEC/2(XCVIII) 

- CE/DEC/7(XCVIII) 

- CE/DEC/12(XCVIII)  

- CE/DEC/15(XCVIII) 

- CE/DEC/2(XCIX) 

 

- CE/DEC/20(XCIX) 

- CE/DEC/2(C) 

- CE/DEC/7(C) 

- CE/DEC/14(C) 

- CE/DEC/21(C) 

 

 مسائل إدارية ومالية )الوضع المالي، الحسابات، االشتراكات والمسائل اإلدارية، شؤو ن الموارد اللشرية(: (ج )

 

- CE/DEC/9(XCVIII) 

- CE/DEC/10(XCVIII) 

- CE/DEC/11(XCVIII) 

- CE/DEC/14(XCVIII) 

- CE/DEC/10(XCIX) 

- CE/DEC/11(XCIX) 

- CE/DEC/12(XCIX) 

- CE/DEC/10(C) 

- CE/DEC/11(C) 

- CE/DEC/12(C) 

- CE/DEC/14(C) 

- CE/DEC/15(C) 

 

العالمي،  برنامج العمل العام والمسائل ذات الصلة )برنامج العمل، لجنة اللرنامج والميزانية، يوم السياحة (د )

 (:المعلومات واالتصاالت في األمانةاعتماد وظيفة معنية بالشؤو ن األخالبية، تكنولوجيا 

 

- CE/DEC/6(XCVIII) 

- CE/DEC/13(XCVIII) 

- CE/DEC/5(XCIX) 

- CE/DEC/6(XCIX) 

- CE/DEC/8(XCIX) 

- CE/DEC/13(XCIX) 

- CE/DEC/6(C) 

- CE/DEC/16(C) 

- CE/DEC/17(C) 

- CE/DEC/20(C) 

- CE/DEC/16(XCIX) 

 

 

 األعضاء المنتسلو ن: (ه )
 

- CE/DEC/16(XCVIII) 

- CE/DEC/17(XCVIII) 

- CE/DEC/17(XCIX) 

 

- CE/DEC/18(XCIX) 

- CE/DEC/18(C) 

- CE/DEC/19(C) 

 

 المقررات بينالجمعية إلى المقررات المهمة التي اتخذها من  عنايةفي الفقرات التالية، يلفت المجلس التنفيذي  .1

 المذكورة أعاله.

 

 4102-4102تطليق برنامج العمل العام والميزانية للفترة  رابًعا. 

ب المجلس التنفيذي باقتراح األمانة قيادة برنامج السياحة المستدامة  .21 السنوات العشر للبرامج المتعلقة إطار  ضمنرحَّ

ع الدول األعضاء عل( 10YFPبأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة )   ى دعمه بصورٍة ناشطة.وشجَّ

ع األمانة على مواصلة مشاركتها الناشطة في الفريق العامل المفتوح العضوية من أجل صياغة أهداف التنمية  .22 شجَّ

 .1122المستدامة كجزٍء من خطة التنمية لما بعد عام 

لمحتمل للسنة الدولية وقد لحظ أيًضا باهتمام توصية المنظمة بأن يقود، بدعٍم قوي من الدول األعضاء، اإلطالق ا .21

هذه الخطوة  إنجاز، ودعم األمانة في اتخاذ التدابير الالزمة من أجل 1121للسياحة من أجل التنمية والسالم في العام 

(CE/DEC/7(XCVIII)). 

طلب المجلس من األمين العام تطوير أدوات قياٍس مبنية على المعايير ووضع توجيهات خاصة بقياس عنصر  .23

 1122السياحة للمساهمة بالشكل المطلوب، من ضمن أهداف أخرى، في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام االستدامة في 

وأهداف التنمية المستدامة، ومواصلة العمل على قياس وتحليل السياحة على المستوى دون الوطني لضمان تحقيق النتائج 

 المتوخاة من هذه المبادرة الهامة.
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حّث الفريق العامل المعني بحماية السائح/المستهلك ومنظمي الجوالت السياحية  إلىألمين العام ادعا المجلس كذلك،  .24

 .  (CE/DEC/6(C))على مواصلة تطوير نص االتفاقية ورفع تقارير حول الخطوات المستقبلية الضرورية 

 

 4102-4102مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة خامًسا. 

-1126إلى الجمعية العامة باعتماد مشروع برنامج العمل العام للمنظمة والميزانية للفترة  أوصى المجلس التنفيذي .22

( من النظام األساسي، وبتفويض 1)13يورو، أعده األمين العام وفقًا للمادَّة  26,984,000، بقيمٍة إجمالية تبلغ 1121

لة، ووضع خ 1121-1126األمين العام تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة  طة إنفاق لهذا الغرض وفقًا للمبالغ الُمحصَّ

 السابقة. والحفاظ على الممارسات المالية المرضية التي طُبِّقَت في السنوات المالية 

، ولحظ مع 1122-1124امج المنقحة للفترة نأحاط المجلس علًما بالتغييرات التي أُدِخلَت على هيكلية ميزانية البر .26

، 1122إلى ميزانية باالستناد بنمو اسمي صفري  1121-1126التقدير اقتراح األمين العام بتقديم ميزانية متوازنة للفترة 

 . (CE/DEC/17(C)) 1122في العام  اكانت عليه التيبالقيمة نفسها  1121و 1126تكون ميزانية العامين  وأن

 مل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةافريق العالتقرير سادًسا. 

لتحقيق األهلية  االمساعدة اإلنمائية الرسمية سعيً عن تقديره ألنشطة الفريق العامل المعني بعبَّر المجلس التنفيذي  .21

 وحشد موارد جديدة للمنظّمة عماًل  لسياحة العالمية للمساعدة اإلنمائية الرسميةالكاملة لمنظّمة ا

ر  .CE/DEC/4(XCV)بالمقرَّ

بإنشاء "صندوق السياحة من أجل التنمية"  ح الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةوأيَّد المجلس اقترا .29

 اإلنمائية الرسمية.من أجل دعم جهود األمانة في حشد الموارد للمساعدات 

ن يرفع تقريًرا إلى المجلس التنفيذي حول "صندوق السياحة من أجل التنمية" وأن يعمل وطلب من األمين العام أ .21

على تعزيز جهود المناداة من أجل دعم موقع السياحة كقطاٍع له تأثير كبير على التنمية، ومساعي منظمة السياحة العالمية 

 .(CE/DEC/8(C))ية تابعة لألمم المتحدة كوكالة معنية بشؤون التنم

 أنشطة منظومة األمم المتحدةسابًعا. 

وشجعها  ،مشاركة األمانة الناشطة في نقاشات الفريق العامل المفتوح العضويةالتنفيذي مع االرتياح بالمجلس  أحاط .11

 .1122ا بعد عام على متابعة التقدم باتجاه إقرار أهداف التنمية المستدامة كجزٍء من خطة التنمية لم

ب المجلس بقرار أمانة برنامج اإلطار العشري دعوة المنظمة لقيادة األعمال التحضيرية المتصلة باقتراح البرنامج  .12 رحَّ

، مع تشجيع الدول األعضاء على في هذه القيادة النهائي حول السياحة المستدامة، بمشاركة فرنسا والمغرب وجمهورية كوريا

 .(CE/DEC/7(XCIX))اشطة في هذه العملية دعم األمانة بصورٍة ن

ع المجلس التنفيذي األمانة على مواصلة مشاركتها الناشطة في مختلف مجموعات ومسار .11 ات العمل التابعة لألمم شجَّ

 .1122التي تعالج اإلطار العام ألهداف التنمية المستدامة والمؤشرات ذات الصلة كجزء من خطة التنمية لما بعد عام  ،المتحدة

ع أيًضا األمانة على  .13 متابعة التحضيرات الجارية للمؤتمر الثالث حول التمويل من أجل التنمية والمساهمة فيها وشجَّ

(، وكذلك آليات العمل والمبادرات األخرى ذات الصلة التي تهدف 1122بصورٍة ناشطة )أديس أبابا، أثيوبيا، تّموز/يوليو 

 .(CE/DEC/7(C))) 1122إلى تنفيذ خطّة التنمية لما بعد عام 

 

 العضويةثامنًا. 

ة  .14 أحاط المجلس التنفيذي مع االرتياح بقرار كل من ساموا وباربادوس االنضمام إلى المنظمة، وأوصى الجمعية العامَّ

 (CE/DEC/15(XCIX))( من النظام األساسي 3)2الموافقة على ترشيَحي هذين البلدين وفقًا للمادة 

 .(CE/DEC/14(C))و

 النرويج على إعادة النظر في قرارها االنسحاب من المنظمة واستعادة مكانها مجدًدا داخل المنظمة. حّث المجلس .12
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دعا المجلس الدول األعضاء في األمم المتحدة التي ال تنتمي بعد إلى أسرة منظمة السياحة العالمية إلى االنضمام إلى  .16

 .(CE/DEC/14(C)) شأنالمنظمة، وشّجع األمين العام على مواصلة مساعيه في هذا ال

 الوضع المالي للمنظمةتاسًعا. 

الذين لم ينفذوا التزاماتهم المالية بعد على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد  حّث المجلس التنفيذي األعضاء .11

 ، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البرنامج.1122اشتراكاتهم لسنة 

ل من االستأقّر المجلس تمويل  .19 ة  احتياطي الطوارئثمارات التي يجب أن تُموَّ الخاص وفقاً للشروط المرجعية الخاصَّ

بهذا األخير، والتي تشمل تجديد غرف اجتماعات الطابق التاسع، وتحسين خدمات الطباعة في المنظمة، وتطوير موقع 

 يورو؛ 256,000إلكتروني جديد للمنظمة، بحيث تبلغ القيمة اإلجمالية لهذه االستثمارات 

أنجزت بنجاٍح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وحصلت على رأي خاٍل ولحظ المجلس أنَّ المنظمة قد  .11

 .(CE/DEC/10(C))) 1124من التحفظات من مراجعي البيانات المالية لسنة 

 شؤو ن الموارد اللشريةعاشًرا. 

وأقرَّ  لح المنظمة.ايقوم به حاليًا األشخاص الذين يعملون لصعبَّر المجلس التنفيذي عن ارتياحه للعمل الذي  .31

( "اإلجازة الخاّصة" من النظام اإلداري للموظفين 2)21التعديالت على الفقرات )ب( و)ج( و)ز( من المادة 

((CE/DEC/15(C)). 

 

 وظيفة الشؤو ن األخالبيةأحد عشر. 

ول مكتب الشؤون األخالقية بشأن األنشطة التي نفذها بتقرير األمين العام وتقرير مسؤأحاط المجلس التنفيذي  .32

 .1124المكتب في 

، وشّجعه على 1124التقّدم الذي أحرزه األمين العام في مجال تطبيق المعايير األخالقية خالل العام وأثنى على  .31

حول اآلداب واألخالقيات من خالل توفير المزيد من التدريب للموظفين  وال سيّمامواصلة تطبيق وظيفة الشؤون األخالقية، 

((CE/DEC/16(C)). 

 األعضاء المنتسلو ناثنا عشر. 

خالل الفترة قيد الدرس، التأمت لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب في كل دورة من دورات المجلس لرفع  .33

نة والتسعين والتاسعة طلبًا للعضوية باالنتساب في دوراته الثام 46و 23و 32 على المجلس وافقتوصياتها إليه. وعليه، 

ة إقرار ما مجموعه  طلبًا للعضوية باالنتساب  14والتسعين والمئة على التوالي. وهذا يعني أنَّ على الجمعية العامَّ

(CE/DEC/17(XCVIII) وCE/DEC/18(XCIX)و ، CE/DEC/19(C))  . 

 اليوم العالمي للسياحةعشر.  ةثالث

على الدورة الحادية التالية  والبلدان المواضيععلى اقتراح  بعد المئةواحدة ال في دورتيه المئة ووافق المجلس  .34

ة احتفاالً بيوم السياحة العالمي لسنتَْي   :1121و 1126والعشرين للجمعية العامَّ

 1126 تايلنداباستضافة  تعزيز الوصول العالمي إلى السياحة" –: "السياحة للجميع 

 1121" :باستضافة ... "أداةٌ للتنمية -السياحة المستدامة 
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ةأربعة عشر.   اإلجراءات الواجب اتخاذها من بلل الجمعية العامَّ

ة مدعوة إلى أن: .32  الجمعية العامَّ

رات الصادرة عن دوراته العادية السابعة  (أ ) تحيط بالمعلومات الُمقدَّمة بشأن أنشطة المجلس، وخصوًصا المقرَّ

 والتسعين والثامنة والتسعين والمئة؛

 

، والوضع 1122-1124التي نظر فيها المجلس، مثل تنفيذ برنامج العمل للفترة  األساسيةل تحيط بالمسائو (ب )

 فة الشؤون األخالقية في المنظمة،، واعتماد وظي1121-1126المالي للمنظمة، ومشروع برنامج العمل للفترة 

العالمي للسياحة، والعضوية في والتقّدم في مجال أنشطة منظومة األمم المتحدة، وأنشطة األعضاء المنتسبين، واليوم 

 المنظمة.

 

 تقرير المجلس؛ وتعتمد (ج )

 

 ؛1122في  وجامايكا، 1124في  أندونيسياالتفاني والكفاءة التي أظهرها رئيسا المجلس؛  وتثني على (د )

  

، على جودة 1122في  وكرواتيا ، وموزامبيق1124في  وموزامبيق تشكر أيضاً نائبَْي الرئيس، جامايكاو (ه )

 مهامهم. في أداء هوأنجزالذي العمل 
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