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المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011 يونيو/حزيران 21- 19كينيا،  ،مومباسا
  جدول األعمال المؤقت منو)   5 دبنال
  

 
 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي
 

 و) اللجنة المشتركة للمقر
 
 
 

اللجنة المشتركة للمقر ھي اللجنة المسؤولة عن معالجة كل المسائل القانونية والعملية ذات الصلة بوجود منظمة  )1
أنشئت في أعقاب تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، تماشيا مع  السياحة العالمية في إسبانيا. ولقد

 ترتيبات مماثلة اتخذتھا وكاالت أخرى لألمم المتحدة في البالد التي يقع فيھا مقرھا.
 
شباط/فبراير  4. ولقد عقد اإلجتماع األخير في 2006إجتمعت اللجنة أربع مرات منذ إنشائھا في آذار/مارس  )2

، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلسبانية وعن األمانة العامة للسياحة في إسبانيا، فضال عن 2010
 ممثلي أمانة المنظمة.

  
وفقا لجدول أعمال ذلك اإلجتماع، نوقشت عدة مسائل، مثل مبنى جديد لمقر المنظمة، والعالقات بين المنظمة  )3

كم الذاتي، واإلحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثالثين لمقر المنظمة بإسبانيا، وأمن مبنى واألقاليم اإلسبانية ذات الح
 المقر، وصفة موظفي المنظمة ووثائق ھويتھم الجديدة، فضال عن وثائق أسرھم والموظفين المتقاعدين.

  
تشرين  29و 10فريق في تم اإلتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك حول مبنى جديد لمقر المنظمة. واجتمع ال )4

للنظر في الخطط الراھنة لدى السلطات اإلسبانية وفي ما تتطلبه المنظمة من مكاتب. ويجري العمل  2010الثاني/نوفمبر 
مع ھذه السلطات لبحث قضايا تتعلق باألمن المادي في المقر، وفي تحديث الوقاية من الحرائق وصيانة المبنى بصورة 

 عامة.
  
القات بين المنظمة واألقاليم اإلسبانية ذات الحكم الذاتي، فقد تقرر أن ترسل، بصورة منتظمة وقبل أما بالنسبة للع )5

التوقيع، كل اإلتفاقات بين المنظمة وھذه األقاليم، من أجل النظر فيھا. وكل اإلتفاقات التي توقع بين المنظمة والكيانات 
عاون اإلسبانية وإلى األمانة العامة للسياحة في إسبانيا، من أجل اإلسبانية ترسل أيضا إلى وزارة الشؤون الخارجية والت

 إعالمھا، كما كان يجري في الماضي.
  
. ويالحظ أن نوعية ھذه الوثائق 2010وثائق الھوية الجديدة لموظفي المنظمة وأسرھم تم استالمھا في آب/أغسطس  )6

ج كلمة "دبلوماسي" في وثائق الھوية التي تصدرھا قد تحسنت. لكن األمانة تطلب من وزارة الخارجية اإلسبانية إدرا
للموظفين الدبلوماسيين، كما كانت تفعل في الوثائق السابقة. وتود األمانة أن تعرب عن شكرھا للسلطات اإلسبانية على 

 دة.اتخاذ تدابير لتسھيل عبور الحدود على الموظفين، من خالل إبالغ كل المؤسسات ذات الصلة بوثائق الھوية الجدي
  
 وتقوم األمانة أيضا بمتابعة إمكانية أن يعمل في إسبانيا أفراد أسر الموظفين الذين يتلقون بدل إعالة. )7
 
 ويتوقع عقد اإلجتماع القادم للجنة في بحر السنة الجارية. )8
  
 


