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 المجلس التنفيذي
 301الدورة 

 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 من جدول األعمال المؤقت 30البند 
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 للمجلس التنفيذي 401والدورة  401والدورة  401مكان وتاريخ انعقاد الدورة 

 401المرشَّحون للدورة  أوال. 

، أبلغت األمانة أعضاء المجلس أنَّه مع انتهاء مهلة تقديم طلبات 6032آذار/مارس  9 بتاريخفي المذكرة الشفوية  .4

 301ن اثنين الستضافة الدورة ي  ، كانت منظمة السياحة العالمية قد استلمت ترشيح  6032شباط/فبراير  30الترشيح في 

 للمجلس التنفيذي: مصر وجامايكا باالشتراك مع جزر البهاما.

أبلغت األمانة األعضاء بانسحاب ترشيح جامايكا ، 6032آذار/مارس  61شفوية أخرى بتاريخ  كذلك، وفي مذكرة .2

 والبهاما المشترك لصالح مصر.

للمجلس، أرسلت مصر إلى األمانة خطابات الدعم  301يوًما من انعقاد الدورة  10، وقبل 6032نيسان/أبريل  9في  .3

 لس. في المئة من أعضاء المج 62المطلوبة من أكثر من 

 401و 401المرشَّحون للدورتين  ثانيا. 

ر  .1  CE/94/3(III)(d)الذي اعتمد بموجبه الوثيقة  (XCIV)11في دورته الرابعة والتسعين، اتخذ المجلس المقرَّ

rev. 1  ة باختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفيذي والجمعية العامة. تنّص الفقرة د التوجيهات الخاصَّ من  32التي تحدِّ

 الوثيقة المذكورة على ما يلي:

هذا االجتماع  يكونلمنصب األمين العام أمام الجمعية العامَّة، يجب أن  يوصي بمرشح  عندما يجتمع المجلس لكي ")...( 
 ".قّر المنظمةممنعقًدا في 

 

خاللها تزكية مرشَّح  لمنصب األمين العام، في  ستجريللمجلس التنفيذي، التي  302بالتالي، يجب أن تنعقد الدورة  .2

 مع إسبانيا، البلد المضيف. يتّم االتفاق عليهبتاريخ  ، 6032ذلك في الربع الثاني من مقّر المنظمة، و

، الصين، في الربع تشنغدوللمجلس مباشرةً قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة في  302تُعق د الدورة  .2

 ، بتاريخ  يتّم االتفاق عليه مع الصين، البلد المضيف.6032الرابع من 
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 الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي اإلجراءات ثالثا. 

 أن:المجلس التنفيذي مدعو إلى  .2

 301يعبِّر عن امتنانه لحكومت ي  جامايكا وجزر البهاما، اللتين سحبتا ترشيحهما المشترك الستضافة الدورة  (أ )

 للمجلس التنفيذي لصالح مصر؛

 ؛6032للمجلس التنفيذي خالل الربع الرابع من  301ويقبل بالدعوة الكريمة من مصر الستضافة الدورة  (ب )

، بتاريخ  يتّم االتفاق عليه مع إسبانيا، 6032نيا، خالل الربع الثاني من في مدريد، إسبا 302ويعقد دورته الـ (ج )

 البلد المضيف؛

للجمعية العامة للمنظمة، في الربع  66في تشنغدو، الصين، مباشرةً قبل انعقاد الدورة  302ويعقد دورته الـ (د )

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