
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE/108/3 
San Sebastián, 24 May 2018 
Original: English 
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 2018أيار/مايو  25-23 إسبانيا،، سان ِسباستيان

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 
 
 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

   

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن وثائق تفويض األعضاء

  مقّدمة .أوال

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يتعيَّن على هيئة مكتب المجلس التحقّق من وثائق تفويض  30عمًلا بالماّدة  .1

 .دورة في بداية كلّ  أعضائه

  التحقّق من وثائق التفويض . ثانيا

. خًلل االجتماع، نظرت الهيئة في وثائق تفويض ممثلي 2018أيّار/مايو  24اجتمعت هيئة مكتب المجلس في  .2

رت القبول بها كوثائق صالحة تغطي الصًل حيات الكاملة والمراسًلت األعضاء الفاعلين الحاضرين في الدورة، وقرَّ

د تشكيلة الوفود الُمشاِركة في  الدورة  الصادرة الرسمية  للمجلس التنفيذي. 108عن الحكومات والتي تحدِّ
 

إلى  108كة في الدورة شارِ التي قّدمتها الوفود المُ  التعريفيةتتوفّر لدى األمانة للمراجعة وثائق التفويض والمستندات  .3

 األمين العام، باإلضافة إلى قائمة موجزة وقّعتها هيئة مكتب المجلس. 
 

ا من  33وثائق تفويض هيئة المكتب  راجعتوعليه،  .4  :الحاضرين في الدورين، كما يرد أدناه أعضاء المجلسوفدا

 
      المغرب   . 18 األرجنتين  .1

 . ناميبيا19 أذربيجان  .2

      . باراغواي 20 البحرين  .3

 . البرتغال21 كابو فيردي  .4

      . جمهورية كوريا 22 الصين  .5

      . رومانيا 23 كونغو  .6

     .االتّحاد الروسي 24 جمهورية الكونغو الديمقراطية  .7

     . المملكة العربية السعودية 25 مصر  .8

     . سيشيل 26 فرنسا  .9

     . سلوفاكيا 27 غانا  .10

      . إسبانيا 28 اليونان  .11

     . السودان 29 الهند  .12

     . تايلند 30 إيطاليا  .13

     . أوروغواي 31 جامايكا .14

 . زامبيا 23 اليابان  .15

 . زمبابوي 33 ليتوانيا  .16

  المكسيك  .17
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وجمهورية  مصرقّدمت كل من ، من الوزارات المختّصةصادرة  تفويضوثائق عمًلا بأنَّه  هيئة المكتب لحظت .5

، عبر سفيريهما المعتمدين في إسبانيا وثائق تفويض إضافية من أجل تعديل تشكيلة الوفد في حالة مصر وإضافة كوريا

عضٍو على الوفد في حالة جمهورية كوريا. وعليه، تقبل هيئة المكتب بشكٍل مؤقت صًلحية وثائق التفويض هذه بانتظار 

 المختصة المعنية. حصول األمانة على وثائق التفويض الصادرة عن الوزارات

 

 المتبقين المذكورين أعًله. 31قبلت هيئة المكتب بصّحة وثائق لتفويض الخاّصة باألعضاء الـ .6

 

للتأكد من استًلم  108ة لمشاركين في الدوراالمتابعة مع األعضاء باألمين العام توصي هيئة المكتب بأن يقوم  .7

 فقاا للقواعد المعمول بها. و التفويض الخاّصة بهم في أقرب فرصٍة ممكنة، وثائقمن  الناقصة األصلية النُسخ

 

، بممثّل األعضاء المشاركين في المجلس، الوارد ذكره في ما يلي وثائق التفويض الخاّصةفي نظرت هيئة المكتب  .8

 واعتبرتها صالحة:

 

 ندرز الفًل 

 

 إجراءات من قبل المجلس التنفيذي ا. الثث

مشروع مقّرر
1

 
 

 إّن المجلس التنفيذي،

 (، CE/108/3تقرير رئيس المجلس التنفيذي بشأن وثائق تفويض األعضاء )الوثيقة وقد اّطلع على 

 ثائق تفويضو باعتبارهم يحملونبأعضاء المجلس المذكورين في التقرير  أن يقبل في دورته الثامنة بعد المئة،يقّرر  .1

 الوثائق الًلزمة وفقاا لألحكام والقواعد المعمول بها؛، ويطلب من مصر وجمهورية كوريا تقديم صالحة

 Instituto para la)ومعهد جودة السياحة اإلسبانية ، عن األعضاء المشاركين كممثّلٍ  الفًلدرزبحضور ويقّر  .2

Calidad Turística Española)  عن األعضاء المنتسبين؛ كممثٍّل 

 ة بصفة مراقبين؛ بحضور الوفود المشاركة في الدورويرّحب  .3

من األمين العام القيام بما يلزم من متابعة للتأّكد من استًلم كافة النسخ األصلية لوثائق التفويض المقّدمة من ويطلب  .4

 . في الموعد الُمحّدد 108األعضاء المشاركين في الدورة قبل 

 

 

                                            
.المقررات الصادرة عن األمانةلإلطًلع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة .  هذا مجرد مشروع مقرر   
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