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  جدول األعمال ـ ١
  

  اعتماد جدول األعمال )١
  

 تقرير األمين العام )٢
  

 بيان الرئيس )٣
  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة  )٤
  

  مسائل إدارية ومالية وما اتصل منها بالنظام األساسي )٥
  

 ٢٠٠٥لعام تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق   )أ 

 تقرير لجنة الميزانية والمالية )ب 

 ٢٠٠٤تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية   )ج 

  )٢٠٠٣ – ٢٠٠٢(إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية الرابعة عشرة   )د 

  قة به من قواعد التمويل المرف١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق أحكام المادة   )ه 
  

 أعضاء جدد )٦
  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة )٧
  

  المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق   )أ 

  اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية )ب 

  اللجنة المشتركة للمقر  )ج 
  

 ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦توصية من المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للفترة  )٨
 
 ٢٠١٠جدول أعمال  )٩
  

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦مشروع برنامج العمل العام والميزانية للفترة  )١٠
  

 مشروع الميزانية البرنامجية الذي أعده األمين العام  )أ 

 تقرير لجنة البرنامج )ب 

 تقرير لجنة الميزانية والمالية  )ج 
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 )ST-EP(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  )١١

 
 دة البلدان المتضررة بالتسونامياإلجراءات المتخذة لمساع )١٢

  

 مشروع اتفاق بشأن حماية الفنادق والجواذب السياحية أثناء النزاعات المسلحة )١٣
  

، واختيار ٢٠٠٧ و٢٠٠٦المواضيع المزمع اقتراحها على الجمعية العامة لسنتي : اليوم العالمي للسياحة )١٤

 البلدان المضيفة
  

 األعضاء المنتسبون )١٥
  

  تقرير الرئيس  )أ 

 جنة الفرعية للنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسبتقرير الل )ب 
  

   من النظام األساسي للمنظمة١٤ و ٩ ، ٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،١نتائج التعديالت على المواد )  مكرر١٥
 

 تقرير عن التحضير للدورة السادسة عشرة للجمعية العامة )١٦
  

 بانيابه اس تقدمت  من النظام األساسي للمنظمة٢٢المادة  اقتراح مشروع تعديل )١٧
  

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة السادسة والسبعين للمجلس التنفيذي )١٨
  

 استعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة الخامسة والسبعين للمجلس التنفيذي )١٩
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٢  

  قائمة المقررات ـ  
  
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

٦  
 

(LXXV)1  من جدول األعمال١البند  - جدول األعمال  اعتماد

  من جدول األعمال٢البند  - ر األمين العامتقري ٦
 

2(LXXV)

  من جدول األعمال٣البند  - بيان الرئيس ٧
 

3(LXXV)

٢٠٠٥  من جدول األعمال٤البند  - – ٢٠٠٤تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة  ٨  
 

4(LXXV)

٢٠٠٥  – ٢٠٠٤تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة     

  من جدول األعمال٤البند  -جل نصائح سفرتوصيات من أ
 

5(LXXV)

  اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤون  

)أ (٥ البند  - ٢٠٠٥وخطة اإلنفاق لعام  تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  أ(  
 

6(LXXV)

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  

)ج (٥ البند  -٢٠٠٤ير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية تقر)  ج(  
 

7(LXXV)

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  

)٢٠٠٣ – ٢٠٠٢(إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية الرابعة عشرة   )د(  

)د (٥ البند  -   
 

8(LXXV)

ون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤ    

   من قواعد التمويل المرفقة به١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق أحكام المادة   )ه(

)ه (٥ البند  -  
 

9(LXXV)

)٦البند (أعضاء جدد  ١١  
 

10(LXXV)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ١٢

)أ (٧ البند –المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق ) أ(  
  

11(LXXV)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ١٣

)ب (٧ البند –اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية ) ب(  
 

12(LXXV)
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 الصفحة
 

 رقم المقرر العنوان

صة تابعة لألمم المتحدةمتابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخص ١٤  

  من جدول األعمال)ج (٧  البند -اللجنة المشتركة للمقر) ج(
 

13(LXXV)

 - ٢٠٠٦توصية من المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للفترة ١٥

  من جدول األعمال ٨ البند  –٢٠٠٩
 

14(LXXV)

 ألعمالمن جدول ا ٩ البند – ٢٠١٠جدول أعمال  ١٩
 

15(LXXV)

  )ج(و ) ب(  ،)أ (١٠ دو البن-  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦مشروع برنامج العمل العام والميزانية للفترة  ٢٠
  

16(LXXV)

 من جدول األعمال ١١ البند –) ST-EP(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  ٢١
  

17(LXXV)

 من جدول األعمال ١٢ البند –تسونامي اإلجراءات المتخذة لمساعدة البلدان المتضررة بال ٢٢
 

18(LXXV)

١٣ البند – مشروع اتفاق بشأن حماية الفنادق والجواذب السياحية أثناء النزاعات المسلحة ٢٣  19(LXXV)

، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦المواضيع المزمع اقتراحها على الجمعية العامة لسنتي : اليوم العالمي للسياحة ٢٣

  من جدول األعمال ١٤ البند –واختيار البلدان المضيفة 

20(LXXV)

  األعضاء المنتسبون ٢٥

   من جدول األعمال)أ (١٥ البند –تقرير الرئيس )  أ(
  

21(LXXV)

  األعضاء المنتسبون ٢٦

  )ب (١٥ البند –تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب ) ب(
 

22(LXXV)

 البند –  من النظام األساسي للمنظمة١٤ و ٩ ، ٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،١نتائج التعديالت على المواد  ٢٦

   من جدول األعمال مكرر١٥
  

23(LXXV)

   من جدول األعمال١٦ البند – تقرير عن التحضير للدورة السادسة عشرة للجمعية العامة ٢٧
 

24(LXXV)

   ١٧  البند–ا به اسباني تقدمت  من النظام األساسي للمنظمة٢٢المادة  اقتراح مشروع تعديل  
   

25(LXXV)

  من جدول األعمال١٨ البند –مكان وتاريخ انعقاد الدورة السادسة والسبعين للمجلس التنفيذي  ٢٨
 

26(LXXV)

 الشكر للبلد المضيف  ٢٩
 

27(LXXV)
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  المقررات التي اتخذها المجلس ـ  ٣
  

CE/DEC/1(LXXV) 
  

  إعتماد جدول األعمال

  

   من جدول األعمال١البند 

  ،CE/75/1 prov. Add.1، و.CE/75/1 prov ائقالوث(

  ).CE/75/1 prov. Annot، و CE/75/1 prov. Compl.2، و CE/75/1 prov. Add.2و 

  

  

  ،إن المجلس التنفيذي

  

  : مع إضافة بندين جديدين والسبعين جدول أعمال دورته الخامسة عتمدي

  

  ،" من النظام األساسي١٤ و٩-٧ و٤ و١تعديالت على المواد آثار ال   مكرر١٥"  

  

  ".لنظام األساسي من ا٢٢تعديل المادة ل  إسبانيااقتراح    ١٧"  

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  
CE/DEC/2(LXXV) 

 
  تقرير األمين العام

  

   من جدول األعمال٢البند 

  )CE/75/2 ةقالوثي(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،وقد ناقشه األمين العام،  بهرير التي تقدم إلى التقاستمعوقد 
  

 ؛ الذي قام على أساس موضوعي األمن والتنمية األمين العام على عرضهيشكر )١
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 في العالم ة السياحة من حيث تحليل وضع صناع بالمعلومات الواردة في التقارير،ويحيط علما مع االهتمام )٢

 ها في أعقاب التسونامي؛دة التي تعين عليها التصدي لجديأجمع ومرونتها في وجه األزمة ال

  

التي أتاح تنفيذها حشد " خطة عمل بوكيت" األمين العام على دعوته لعقد دورة طارئة والتقدم بـويهنئ )٣

 الدعم الدولي من أجل تسريع جهود إنعاش األنشطة السياحية في البلدان المتضررة؛

  

 في البلدان النامية، من خالل مانة من أجل تعزيز النمو السياحي بالتدابير التي اتخذتها األويحيط علما )٤

البرنامج المخصص ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

)ST-EP(وأنشطة التعاون التقني؛ ، 

  

 إلى األمين العام ويعهد من النظام األساسي بناء على طلب إسبانيا، ٧ و٦ اقتراح تعديل المادتين ويقر )٥

 بالتقدم باقتراح التعديل إلى الجمعية العامة بغية إقراره؛

  

  بتعزيز المنظمة عن طريق ازدياد عدد أعضائها؛ويرحب )٦

  

  . نتائج المحاسبة اإليجابية والوضع المالي الجيد للمنظمةويلحظ بارتياح )٧

  

--- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -----  
 
CE/DEC/3(LXXV) 

  

  بيان الرئيس

  

   من جدول األعمال٣البند 

  )CE/75/3الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   تشي، وزير الثقافة والسياحة في الجمهورية الكورية،-سعادة السيد تشونغ دونغإلى بيان رئيسه، وقد استمع 

  

  الرئيس على بيانه؛يشكر )١
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لسريع الذي قدمته األمانة إثر كارثة التسونامي، وبشأن المساهمة النشطة التي الرد ا آراءه بشأن وافقهوي )٢

  اإلقليم؛عاش السياحة فيقدمتها البلدان األعضاء إلن
  

الصفة الجديدة التي اكتسبتها المنظمة كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، وبشأن  بشأن آراءه ويؤيد )٣

 ها بصفتها هذه؛التحديات التي سوف يتعين عليها أن تواجه

  

  كوريا على الدعم الذي تقدمه للمنظمة؛جمهوريةعن خالص شكره ل ويعرب )٤

  

 . أيضا عن شكره لنواب الرئيس على مساهمتهم القيمة في عملهعربوي )٥

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  
CE/DEC/4 (LXXV) 

  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ العام للفترة لعمل المنظمة لتنفيذ برنامج

   من جدول األعمال٤البند 

  )CE/75/4 الوثيقة  (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 – ٢٠٠٤في التقرير المرحلي الذي تقدم به األمين العام عن تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة  وقد نظر

 ٢٧نامج في اجتماعها الثامن والعشرين يومي الدورة الرابعة والسبعين، كما أقرته لجنة البرانعقاد ، منذ ٢٠٠٥

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨و

  

م الكبير الذي أحرز في تنفيذ البرنامج خالل األشهر الستة الماضية والنتائج اإليجابية  التقديلحظ بارتياح )١

 التي حققت لهذه الغاية؛
 
 لألمانة على هذه اإلنجازات؛ ويعبر عن تقديره )٢

  

أن يحرص على إرسال التقارير القادمة عن تنفيذ برنامج العمل إلى األعضاء قبل  إلى األمين العام ويطلب )٣

 وقت كاف من انعقاد دورة المجلس؛

  

إلى ينبغي أن تترجم بشكل مضطرد  أنشطة إدارة المعارف الواردة في البرنامج  عن اقتناعه بأنعبروي )٤

 إلى ويطلب والقطاع الخاص، مساعدة مباشرة لألعضاء، عن طريق إنشاء شراكات بين القطاع العام
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 عناصر إضافية التخاذ القرارات استنادا إلى نتيجة التقويم  تنفيذ البرنامجتقارير تتضمن أناألمين العام 

 الجاري لمختلف المشاريع المنفذة؛

  

ويلحظ  رفع مستوى المساهمات الطوعية في ميزانية المنظمة،  السعي إلى على أنه من المستحسنويشدد )٥

المساهمات حتى تشكل ثلث موارد المنظمة بحلول   هذهكمية  تعزيزاقتراح األمين العام الرامي إلى بارتياح

 ؛٢٠٠٩

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  
CE/DEC/5 (LXXV) 

  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة 

  فرتوصيات بشأن نصائح الس

  

   من جدول األعمال٤البند 

  )CE/75/4 الوثيقة  (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   في التقرير اإلضافي الذي تقدم به األمين العام حول هذا الموضوع،وقد نظر

  

   بمساهمة أستراليا بهذا الشأن، أحاط علماوقد

  

  عهدوا بالمساهمة، أهمية هذا الموضوع، وبانتظار استالم مساهمة بعض األعضاء الذين توإذ يدرك

  

، بغية التقدم بها إلى  تشكيل فريق عمل لكي يتعمق أكثر في بحث التوصيات المتعلقة بنصائح السفريقرر  

كل من الجمعية العامة لألمم المتحدة حين تحيطها المنظمة علما بتنفيذ المدونة العالمية آلداب السياحة، وإلى 

  . عشرةالجمعية العامة للمنظمة في دورتها السادسة

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/6 (LXXV) 

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  ٢٠٠٥ وخطة اإلنفاق لسنة تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  أ(

  

  من جدول األعمال) أ (٥البند 

  )CE/75/5 (b) و CE/75/5 (a) Add.1 و CE/75/5 (a) الوثائق(
 
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   العام عن الوضع المالي للمنظمة، على تقرير األميناطلعوقد 

  

   على تقرير لجنة الميزانية والمالية،وقد اطلع إلى بيانات األمين العام، وقد استمع

  

 وفقا لمستوى الدخل المتوقع، ٢٠٠٥عمل لسنة بتقرير خطة اإلنفاق من أجل تنفيذ برنامج ال يحيط علما )١

وبالتدابير التي اتخذها األمين العام في المسائل المالية وقضايا الموظفين من أجل الحرص على اإلدارة 

 في بحر السنة الجارية؛ فعال اي تم استالمهيرادات التوجعل النفقات تتناسب مع اإل
 
 في المئة من االعتمادات التي أقرت، من ٨٥لجارية إلى حدود  إعداد توقعات اإلنفاق للسنة المالية اويقر )٢

 ؛[(XV)463]أجل الحفاظ على التوازن الالزم في الميزانية وفقا لتوصية الجمعية العامة في قرارها 

  

 األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد ويحث )٣

 ؛وبالتالي تجنب التأخير الذي من شأنه عرقلة تنفيذ البرنامج، ٢٠٠٥اشتراكاتهم عن سنة 

  

، وفقا لألحكام السارية للنظام اإلداري للموظفين ولتوصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية، ويحيط علما )٤

 يسري على موظفي الفئة الفنية ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١باعتماد جدول جديد للمرتبات اعتبارا من 

 ات العليا؛والفئ

  

على العمل الهام ) الهند وإسبانيا(ومراجعي الحسابات ) األرجنتين( رئيس لجنة الميزانية والمالية ويشكر )٥

 .الذي قاموا به
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/7 (LXXV) 
  

  ام األساسيالشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظ

  ٢٠٠٤تقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدارة المنظمة للسنة المالية )  ج(
  

  من جدول األعمال) ج (٥البند 

  )CE/75/5(b) وCE/75/5(c)الوثيقتان (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،٢٠٠٤ على تقرير مراجعي الحسابات وعلى الحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية وقد اطلع

  

  ،)األرجنتين( في تقرير لجنة الميزانية والمالية الذي تقدم به رئيس اللجنة ونظر إلى شرح األمانة  استمعوقد

  

 تم الحفاظ في حدود االعتمادات المقررة على مستوى اإلنفاق في ٢٠٠٤ أنه في السنة المالية يلحظ )١

  يورو؛٩٧٧١٢٢٨,١٢الميزانية، أال وهو 
 
 ؛) يورو١٢٣٨١٩,٦٦ (، وهو٢٠٠٤  سنةالمبلغ الفائض في ويلحظ )٢

  

  في المئة من الميزانية التي ُأقرت؛٩١,٧٩ أتاح تنفيذ ٢٠٠٤ أن مستوى إيرادات الميزانية في ويالحظ )٣

  

ورئيس المجلس ) األرجنتين( تحويل االعتمادات الذي تم بإذن مسبق من رئيس لجنة الميزانية والمالية ويقر )٤

 من األحكام المالية ٠٧-٣من النظام المالي والبند ) أ)(٣(٥، وفقا للمادة )جمهورية كوريا(التنفيذي 

 المفصلة؛

  

 مقاربته لألعضاء المدينين باشتراكات للمنظمة، حرصا ٢٠٠٥ إلى األمين العام بأن يواصل في ويوصي )٥

 على تسديدها؛

  

الحسابات اإلدارية  إلى األمين العام أن يتقدم إلى الدورة القادمة للجمعية العامة، بتأييد من المجلس، بويطلب )٦

 .٢٠٠٤للسنة المالية 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/8 (LXXV) 
  

  الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  )٢٠٠٣-٢٠٠٢(للفترة المالية الرابعة عشرة  إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة  ) د(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

، )٢٠٠٣-٢٠٠٢( إلى تقرير األمين العام عن النتائج المالية للحسابات المراجعة للفترة المالية الرابعة عشرة نظرا

   بتقرير لجنة الميزانية والمالية الذي يشير إلى هذه النتائج،وإذ يحيط علما

  

، كان هناك ٢٠٠٣ديسمبر /انون األول ك٣١ أنه لدى إغالق الحسابات للفترة المذكورة بتاريخ يالحظ )١

  يورو؛٦٥٣٥٢٠,٨٩فائض قدره 
 
  بالمستوى المرتفع لإلشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها؛ويرحب )٢

  

  ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ اقتراح األمين العام بشأن استخدام الفائض المتوافر من الفترة المالية وقد الحظ

  

 الفائض، على أساس أن الموارد التي يتم الحصول  إلى األمين العام أن يقرر كيفية استخدام هذايطلب )٣

  .عليها بهذه الطريقة ليست معدة لكي تمول بشكل دائم نفقات التشغيل العادية

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
  

CE/DEC/9 (LXXV) 
  

  سيالشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األسا

  من قواعد التمويل المرفقة به١٣والفقرة  ي من النظام األساس٣٤مادة تطبيق أحكام ال) د(
  

  من جدول األعمال) ه (٥البند 

  )CE/75/5(b)  وCE/75/5(e) Add.1 وCE/75/5(e) الوثائق(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 ٢٥لتمويل المرفقة به تنطبق على  من قواعد ا١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤ أن أحكام المادة إذ يالحظ

   عضوا منتسبا،٤٠عضوا فاعال وعلى 
  

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام ١٣ باألعضاء المستفيدين من إعفاء مؤقت من أحكام الفقرة وقد أحيط علما

  األساسي، وهو إعفاء منحته الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة،
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 ود ضرورية للوفاء بالتزاماتهم المالية بالرغم من مصاعبهم الداخلية؛ لألعضاء ما بذلوه من جهقدري )١
 
 بأن العضو الفاعل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد سددت جزءا من رتياحويحيط علما مع اال )٢

 بالجهود الحميدة التي ويرحب من قواعد التمويل، ١٣متأخراتها وهي لم تعد بالتالي عرضة ألحكام الفقرة 

 ا هذا البلد؛بذله
 
 من ١٣بأن العضو الفاعل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية لم تعد عرضة ألحكام الفقرة ويحيط علما  )٣

 قواعد التمويل ألنها تقدمت بخطة لتسديد متأخراتها؛

  

 ومالي ونيكاراغوا قد وفوا جزئيا  وكازاخستان والسلفادور كوستا ريكا أن األعضاء الفاعلين بارتياحويلحظ )٤

 ؛٢٠٠٥طط السداد المتفق عليها لغاية بخ

  

 أن األعضاء الفاعلين جورجيا ورواندا وأوروغواي واليمن قد استوفت جزئيا خططها المتفق عليها ويلحظ )٥

 ؛٢٠٠٥للسداد لغاية 

  

 على االستنتاج الذي توصلت إليه لجنة الميزانية والمالية، وهو أنه في غياب أي مبادرة من العراق ويوافق )٦

 في األمم المتحدة بشأن اشتراكاتهما المتأخرة، يتعذر صياغة أي توصية بشأن االقتراحات التي وسيراليون

 تقدمت بها إيطاليا ونيجيريا حول هذا الموضوع في الدورة الرابعة والسبعين؛

  

 يبقي اتصاالته قائمة مع هذين البلدين، وأن يبذل ما أمكن لتسهيل التوصل إلى إلى األمين العام أن ويطلب )٧

 حل لهاتين القضيتين؛

  

 األعضاء الذين لم ينفذوا بعد خطط السداد المتفق عليها، أو الذين نفذوها إلى األمين العام أن يذكرويطلب  )٨

 جزئيا، بأن اإلعفاء المؤقت من األحكام اآلنفة الذكر مرهون بتنفيذ هذه الخطط تنفيذا كامال؛

  

امتثال األعضاء إلى االتفاقات درجة  بالسادسة والسبعين  إلى األمين العام أن يبلغه في الدورةويطلب أيضا )٩

، كما قررت الجمعية العامة، ١٣المبرمة بغية مواصلة اإلعفاء المؤقت، حسب االقتضاء، من أحكام الفقرة 

 .أو من أجل إعادة تطبيق هذه األحكام إذا لم يِف األعضاء بالتزاماتهم

  

----- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - ---  
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CE/DEC/10 (LXXV) 
  أعضاء جدد

 

   من جدول األعمال٦البند 

  )(CE/75/6 Add.1 و CE/75/6الوثيقتان (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   بتقرير األمين العام عن هذه المسألة،وقد أحاط علما
  

 ؛٢٠٠٥يناير /الثاني كانون ١ إلى العضوية اعتبارا من التفياإعالن انضمام  يلحظ باهتمام )١
 

 طلب العضوية الذي ، وفقا للوالية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في دورتها الماضية،ويقر بارتياح )٢

 ؛بيالرروستقدمت به 
  

 تشرين ٢٥ ابتداء من  العودة لإلنضمام إلى المنظمةباهاماس مع االرتياح قرار حكومة ويلحظ أيضا )٣

  من النظام األساسي؛٢-٥ ، وفقا للمادة٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
  

 ٣-٥ الذي يجب أن تصدقه الجمعية العامة، وفقا للمادة بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليشتي بترشح ويرحب )٤

 ؛من النظام األساسي
  

 القاضي باالنضمام إلى المملكة المتحدة بالقرار الذي أعلنت عنه حكومة ويحيط علما بكثير من االرتياح )٥

 نوفمبر؛/ين الثانيالمنظمة بحلول شهر تشر
  

 باالتصاالت التي أجراها األمين العام مع دول غير أعضاء بغية تشجيعها على ويحيط علما مع االرتياح )٦

 . أن يثابر على هذه االتصاالتويطلب إليهاالنضمام إلى المنظمة، 
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/11 (LXXV) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ (٧البند 

  )CE/75/7(a)ة قالوثي(

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،CE/75/7(a) على الوثيقة وقد اطلع
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لف آليات التنسيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة،  مشاركة المنظمة على نحو منتظم في مختيلحظ بارتياح )١

السيما مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى، واللجنة اإلدارية 

 الرفيعة المستوى؛
  

  ، [CE/DEC/7(LXXV)] أيضا إلى المقرر وإذ يشير
  

 لمجلس الرؤساء التنفيذيين ٢٠٠٦ دورة ربيع  مع االرتياح بأن المنظمة سوف تستضيفيحيط علما )٢

 المعنيين بالتنسيق في مدريد، بالتنسيق مع الحكومة اإلسبانية؛
  

  . آليات المنظومة للتنسيقالمشاركة فيب في الدورات القادمة أن يواصل إعالمه إلى األمين العام ويطلب )٣
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - ---  
 
CE/DEC/12 (LXXV) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية) ب(
 

   من جدول األعمال )ب (٧البند 

  )CE/75/7(b) ةقالوثي(

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ؛ هذا الموضوع األمين العام عن على التقرير التكميلي الذي أعدهوقد اطلع
  

 األمين العام من حيث أنه يستحسن تجنب الخلط بين اسم المنظمة المختصر باإلنكليزية والروسية يؤيد رأي )١

 واسم منظمة التجارة العالمية؛
 

 على أنه ينبغي اتخاذ مقرر بهذا الشأن في إطار صفة المنظمة الجديدة كوكالة متخصصة تابعة ويوافق )٢

 لألمم المتحدة؛
  

 بإذن األمين العام لألمم المتحدة الذي يسمح باستخدام اإلشارة إلى األمم المتحدة في اسمنا ويحيط علما )٣

وبالموافقة التي تلقتها المنظمة من منظمة التجارة العالمية بشأن التغيير المختصر طالما اقتضت الضرورة، 

 ؛المرتقب
  

باإلنكليزية وما يعادله " UNWTO"ختصر  أن يوصي إلى الجمعية العامة باعتماد اإلسم المويقرر )٤

 بالروسية؛
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 على األمين العام اتخاذ تدابير تكفل اإلشارة إلى صفة المنظمة كوكالة متخصصة تابعة لألمم ويقترح )٥

 .المتحدة في وثائق المنظمة، كلما كان ذلك مفيدا
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/13 (LXXV) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  اللجنة المشتركة للمقر) ج(
  

  من جدول األعمال) ج (٧البند 

  )CE/75/7(c)(الوثيقة 
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

، ومع األمين العام انية اإلسب والتعاون بالخطوات التي اتخذها األمين العام مع وزارة الشؤون الخارجيةُأعلموقد 

للسياحة اإلسبانية، بغية إنشاء لجنة مشتركة للمقر ترمي إلى تسهيل عمل المنظمة في مدريد بصفتها الجديدة 

  مم المتحدة،كوكالة متخصصة تابعة لأل
  

  ، إلى ما قاله الوفد اإلسباني حول هذا الموضوعقد استمعو
  

 بتأكيد الحكومة اإلسبانية موافقتها؛ رحبي )١
 
  . إلى األمين العام أن يواصل إعالمه باإلجراءات المتخذة بهذا الشأنطلبوي )٢

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 

CE/DEC/14 (LXXV) 
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦بمرشح لمنصب األمين العام للفترة  توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة
  

  األعمال من جدول ٨البند 

  )CE/75/8 Add.1 و CE/75/8الوثيقتان (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  من النظام الداخلي،) ١ (٢٩ والمادة من النظام األساسي) ج (١٢ إلى المادة إذ يشير
  

مارس، أي الموعد / آذار٣١ مقبولية ترشح السيدة تانيا آبراهامزي، التي استكمل ملف ترشيحها بعد وقد ناقش

  ان قد حدده المجلس،األقصى الذي ك
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 قبول الترشح المذكور في ضوء الظروف الخاصة التي قدم فيها، لكن دون أن يشكل ذلك سابقة يقرر )١

  بشأن انتخاب األمين العام؛بالنسبة لتطبيق القواعد السائدة
  

   إلى عروض المرشحين،وقد استمع
  

 واألحكام ذات الصلة من المقرر من النظام الداخلي) ٢ (٢٩ بموجب المادة مغلق لعقد اجتماع وقد رتب

[11(LIV)]،الذي اتخذ في الدورة الخامسة والسبعين   
  

 اقتراعا سريا أثناء االجتماع المذكور، وفقا للمبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري وقد أجرى

  المرفقة بالنظام الداخلي للجمعية العامة،
  

 أصوات للدكتورة تانيا ٦، و)فرنسا( للسيد فرانتشيسكو فرانجيالي  صوتا٢٠ أن االقتراع أفرز وإذ يلحظ

  ،)بلغاريا(، وصوتين للسيد ديميتار هادجينيكولوف )جنوب أفريقيا(آبراهامزي 
  

أعضاء  أن السيد فرانتشيسكو فرانجيالي قد حصل في االقتراع األول على األغلبية الالزمة من وإذ يلحظ أيضا

  ن،المجلس الحاضرين والمصوتي
 

 إلى الجمعية العامة بتعيين السيد فرانتشيسكو فرانجيالي لمنصب األمين العام للمنظمة للفترة يوصي )٢

٢٠٠٩-٢٠٠٦. 
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
  

CE/DEC/15 (LXXV) 
  

  ٢٠١٠جدول أعمال 
  

   من جدول األعمال٩البند 

  )CE/75/9(الوثيقة 
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

بل بمبدئه  الذي كان قد ق٢٠١٠ُبتقرير األمين العام الذي يعرض فيه التصميم األولي لجدول أعمال  وقد أحاط علما

  في الدورة الثالثة والسبعين،
  

 رأي األمين العام بشأن ضرورة تعزيز هيكل المنظمة لكي تؤدي دورها بالكامل كوكالة متخصصة، يؤيد )١

 لسعي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛السيما في ا
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 بتوصية األمين العام ولجنة البرنامج لوضع برامج العمل والميزانية التي تعد لسنتين في إطار ويقبل )٢

 مخطط لتصميم األنشطة من منظور األجل المتوسط؛

  

  بقائمة المؤشرات الخمسين الواردة في الوثيقة؛ويحيط علما )٣

  

التي تطرح رؤية " بالورقة البيضاء" بالتقدم إليه، في الدورة السادسة والسبعين،  إلى األمين العامويعهد )٤

 .٢٠١٠لألجل المتوسط للسياحة العالمية ولدور المنظمة، إضافة إلى نسخة منقحة وكاملة من جدول أعمال 
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
  

CE/DEC/16 (LXXV) 
  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 
  

   من جدول األعمال)ج (١٠و) ب (١٠و) أ (١٠البنود 

  )CE/75/10(c) و CE/75/10(b) و CE/75/10(a)ق ئالوثا(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 العام وفقا  الذي أعده األمين٢٠٠٧- ٢٠٠٦ في مشروع برنامج العمل العام وميزانية المنظمة للفترة وقد نظر

التوجيهات السياسية والمبادئ البرنامجية التي اعتمدها المجلس من النظام األساسي، وعلى أساس ) ٢ (٢٣للمادة 

  ،[CE/DEC/17 (LXXIII)]في دورته الثالثة والسبعين بموجب المقرر 
  

   على تقارير لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية،وقد اطلع
  

وع البرنامج يستند إلى منجزات المنظمة من خالل تطوير تيارات عمل كبرى،  أن مشريلحظ بارتياح )١

 ويأخذ في الحسبان أولويات جديدة مثل األبعاد األخالقية واالجتماعية للسياحة وتنمية السياحة اإللكترونية؛
 

جب  رأي لجنة البرنامج القائل إن مشروع البرنامج له تصميم وهيكل جيدان، وهو يعالج كما يويؤيد )٢

 ؛٢٠١٠لـ احتياجات وشواغل األعضاء في سياق جدول أعمال المنظمة 
  

 : على أهميةويشدد )٣
  

تعزيز تيارات العمل الكبرى للبرنامج، مثل المدونة العالمية آلداب السياحة، وحساب السياحة   )أ 

 الفرعي، وإدراجها في استراتيجيات التنمية الوطنية،
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مج العمل على المستوى اإلقليمي، وحرصا على وضع خرائط طرق من أجل مواصلة تنفيذ برنا  )ب 

 معالجة فعالة لمسائل أو شواغل محددة تهم مختلف المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية،
  

توطيد وتثبيت التنسيق مع المؤسسات المالية ووكاالت المساعدة اإلنمائية من أجل التوصل إلى   )ج 

  تقوم بها المنظمة،أقصى حدود الفعالية في أنشطة التعاون التقني التي
  

تطبيق مناسب لنظام التقويم الذي مراجعة معايير ومؤشرات ووسائل قياس األداء حرصا على   )د 

  صممته لجنة البرنامج وحرصا على تحقيقه ألهدافه،
  

، وهو تحسين ٥ مشروع برنامج العمل، مع مراعاة اقتراح لجنة البرنامج من أجل أعادة هيكلة القسم ويقر )٤

 الجودة، االستثمار، التجارة، الصحة، السالمة، واألمن؛: يةالقدرة التنافس
 

 بمبلغ قدره ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة  إلى الجمعية العامة باعتماد مشروع البرنامج والميزانيةويوصي )٥

  يورو؛٢٤١٦٥٠٠٠
  

 إلى األمين العام بتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ التوصيات المذكورة أعاله، ضمن مشروع ويعهد )٦

 ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦ والميزانية المقترح للفترة البرنامج
  

، ورئيسيهما، على مساهمتهم القيمة في إعداد مشروع لجنة الميزانية والمالية، ولجنة البرنامجويهنئ  )٧

 ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦برنامج عمل المنظمة للفترة 
  

تقسم االشتراكات ، الذي بموجبه  االقتراح الذي تقدم به األمين العام، عن طريق لجنة الميزانية والماليةويقر )٨

 يورو لـ ١٠٢٩٤٠٠٠المترتبة على األعضاء الفاعلين والمشاركين بشكل مضطرد على مدى السنتين، أي 

  .٢٠٠٧ يورو لـ ١٠٧٣٦٠٠٠ و٢٠٠٦

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- 
 

CE/DEC/17 (LXXV) 
  

  )EP-ST(على الفقر مبادرة السياحة المستدامة والقضاء 
  

   من جدول األعمال١١البند 

  )CE/75/11 Add.1 و CE/75/11 Rev.2 و CE/75/11ق الوثائ(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   منذ انعقاد دورته األخيرة،)ST-EP(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر بالتقدم الذي أحرزته  وقد ُأعلم
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 القاضي بتشكيل فرق عمل يتألف من البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا واألردن [CE/74/12] إلى مقرره وإذ يشير

  ،)ST-EP( السياحة المستدامة والقضاء على الفقرونيجيريا وجمهورية كوريا، لإلشراف على إنشاء مؤسسة 
  

 والسياحة في  إلى بيان رئيس فريق العمل، صاحب السعادة السيد فرانكلين نشيتا أورغيوو، وزير الثقافةوقد استمع

  ،نيجيريا، حول العمل الذي قام به الفريق والترتيبات التي تم التوصل إليها
  

  ،)ST-EP( على المشروع المنقح لدستور مؤسسة وقد اطلع
  

 ؛ الرئيس وفريق العمل بكامله على العمل الذي قاموا بهيشكر )١
 

 ؛عشرة للجمعية العامة بغية إقراره إلى األمين العام أن يتقدم بنص الدستور إلى الدورة السادسة ويطلب )٢
  

 بعد أن   )ST-EP( إلى األمين العام بمهمة مواصلة إعداد توجيهات تشغيلية مؤقتة تقترح على مؤسسة              ويعهد )٣

 ؛يتم إنشاؤها 
  

 عن ارتياحه للتقدم الذي حققته أمانة المنظمة في مجال تخفيف حدة الفقـر عـن طريـق الـسياحة                    ويعبر )٤

بعثات ميدانية إلى البلدان النامية وأقل البلدان نموا، وكذلك بواسطة التـرويج            وبواسطة منشورات جديدة و   

 ؛)ST-EP(لمبادرة 
  

 إلى األمين العام إعالم األمين العام لألمم المتحدة باألنشطة التي قامت بها المنظمة لإلسهام في تنفيذ             ويطلب )٥

لدعم من وكاالت األمم المتحدة ووكاالت       بينما يطلب المزيد من ا     برنامج عمل بروكسيل ألقل البلدان نموا،     

  .المعونة اإلنمائية الثنائية، من أجل مساعدة المنظمة في جهودها في هذا المجال
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 

CE/DEC/18 (LXXV) 
  

  إجراءات لصالح البلدان المتضررة بالتسونامي
  

  جدول األعمال من ١٢البند 

  )CE/75/12(الوثيقة 
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   بتقرير األمين العام حول هذا الموضوع،وقد أحاط علما
  

 بالدعم الذي قدم إلى خطة عمل بوكيت من قبل الحكومات والقطاعات المختلفة في يرحب مع االرتياح )١

 مجتمع السياحة الدولي؛
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عدد األنشطة التي تمت بنجاح كجزء من تنفيذ خطة عمل  مع كثير من االهتمام بنطاق وتويحيط علما )٢

 بوكيت؛
  

 إلى األمين العام مواصلة تنفيذ خطة بوكيت وإفادة الجمعية العامة باألمر، بما في ذلك تقديم ويعهد )٣

  .المعلومات عن المساعدة التي تقدمها مختلف البلدان على صعيد ثنائي

------ - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - --  
  

CE/DEC/19 (LXXV) 
  

  مشروع اتفاق حول حماية الفنادق والجواذب السياحية أثناء النزاعات المسلحة
  

   من جدول األعمال١٣البند 

  )CE/75/13الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   إلى عرض المستشار القانوني حول هذه المسألة،وقد استمع
  

  مامه باقتراح كولومبيا، اهتوإذ يؤكد مجددا
  

 إلى األمين العام أن يقوم، بمساعدة المستشار القانوني وبعد استالم ردود المؤسسات األخرى يعهد  

 .المعنية، بإجراء دراسة تقدم إلى المجلس في دورته القادمة

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
  

CE/DEC/20 (LXXV) 
  

  :اليوم العالمي للسياحة

  واختيار البلدان المضيفة  القتراحها على الجمعية العامة،٢٠٠٧ و٢٠٠٦شعارات لـ 
  

   من جدول األعمال١٤البند 

  )CE/75/14الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

إجراء اختيار ، وب٢٠٠٥ و٢٠٠٤ بتقرير األمين العام عن االحتفال باليوم العالمي للسياحة في وقد أحاط علما

  ،٢٠٠٧ و٢٠٠٦شعارات ليوم السياحة العالمي لـ 
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، وقد أقرها العديد من ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ الشعارات ذات الصلة بمواضيع راهنة اقترحها األمين العام لـ وقد بحث

  األعضاء في سياق مشاورات عامة،

  

 :٢٠٠٧ و٢٠٠٦مي للسياحة لـ  أن يقترح على الجمعية العامة الشعارين اآلتيين لالحتفال باليوم العاليقرر )١

  

  السياحة ثروة ٢٠٠٦

  السياحة تفتح األبواب أمام المرأة ٢٠٠٧

  

، أنه ينبغي اختيار البلد المضيف لليوم [(XV)470] إلى أن الجمعية العامة قررت، بموجب قرارها وإذ يشير

  العالمي للسياحة استنادا إلى مبدأ التناوب الجغرافي،
 
 ؛٢٠٠٦رتغال الستضافة اليوم العالمي للسياحة  أن لجنة أوروبا قد اختارت البيلحظ )٢
 
 ٢٠٠٧  إلى اللجنة اإلقليمية لجنوب آسيا التقدم باقتراحها بشأن الدولة المضيفة لليوم العالمي للسياحةويعهد )٣

في الدورة السادسة والسبعين للمجلس التي سوف تقدم هذا االقتراح مع االقتراح السابق إلى الدورة السادسة عشرة 

  .ة العامة من أجل االطالع عليهللجمعي

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 

CE/DEC/21 (LXXV) 
  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير الرئيس)  أ(
  

   من جدول األعمال)أ (١٥البند 

  ).CE/75/15(a) Revالوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ، حول األنشطة التي تم القيام بها منذ انعقاد دورته األخيرةرئيس األعضاء المنتسبين إلى تقرير وقد استمع
  

  الرئيس على تقريره؛يشكر )١
 
  ألنشطة البرنامج التي تم القيام بها منذ انعقاد دورته األخيرة؛ويعرب عن ارتياحه )٢
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ة التعاون بين القطـاع العـام        على انعقاد منتدى أقطاب السياحة في برلين، المانيا، الذي أبرز فعالي           ويثني )٣

 والقطاع الخاص بشأن ضرورة إنعاش المقاصد المتضررة بالتسونامي؛
  

 النعقاد ندوات مجلس األعمال في مدريد وبرلين ذات الصلة بدراسة مجلس األعمـال              ويعرب عن ارتياحه   )٤

 ت السياحة الراهنة؛لتدبر االزدحام، والنعقاد ندوة أخرى في بوغوتا، كولومبيا حول التكنولوجيا واتجاها
  

 النعقاد االجتماع الرابع لفرقة االهتمام بإدارة المقاصد في برلين، إضـافة إلـى              ويعرب أيضا عن ارتياحه    )٥

 اجتماع منتدى سياحة المدن في اسطنبول، تركيا؛
  

 بعقد مجلس األعمال لمنتدى السياسات السياحية في واشنطن، ولمؤتمر االمتياز في إدارة المقاصد              ويرحب )٦

 الخاصة في مدريد؛/لسياحية العامةا
  

ومبادرات مجلس  ) التدريب والتعليم والجودة  ( إزاء مبادرات برنامج متطوعي تدكوال       ويعرب عن سروره   )٧

 التعليم؛
  

 للتقدم الجيد في دراسات وضع الحدود المرجعية لمواقع المقاصـد علـى اإلنترنـت،               ويعرب عن ارتياحه   )٨

 األمانـة علـى   ويشجعولدراسة حول قطاع االجتماعات والوقائع،      ) Harmo-Ten(إضافة إلى مشروع هارمو تن      

 إعداد دراسة عن اتجاهات االستهالك في األسواق؛
  

  . األمانة على جهودها الرامية إلى استقطاب أعضاء جددويهنئ ويشجع )٩
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
  

CE/DEC/22 (LXXV) 
  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب) ب(
  

   من جدول األعمال)ب (١٥البند 

  )CE/75/15(b)(الوثيقة 
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

يونيو / حزيران١٣ اجتمعت في  لمراجعة طلبات العضوية باالنتساب التيعلى تقرير اللجنة الفرعية وقد اطلع

  ئاسة إسبانيا، بر٢٠٠٥
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  توصيات اللجنة الفرعية؛يؤيد )١
 
 :هم للعضوية باالنتسابجمعية العامة بترشيح من تلي أسماؤ التقدم إلى الدورة السادسة عشرة للويقرر )٢

  

  
1 ASSOCIATION OF HOTEL, RESTAURANT & TOURISM INDUSTRY IN 

DENMARK (HORESTA) (DENMARK) 
2 CORPORATION DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC (CANADA) 
3 EUROPEAN CITIES TOURISM (FRANCE)  
4 EXPO MUNDIAL DE TURISMO (MEXICO)  
5 FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) (DENMARK) 
6 FUNDAÇAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE – 

FUNDAÇAO CTI-NE (BRAZL) 
7 GRUPO XCARRET (MEXICO) 
8 ICEI – ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE 

(ITALY) 
9 IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (TURKEY) 
10 KENYA TOURIST BOARD (KENYA) 
11 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL (*) 
12 MIDDLE EAST AUTOMOBILE CLUB (SAUDI ARABIA) 
13 NEVADA TOURISM COMISSION (UNITED STATES OF AMERICA) 
14 PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL CENTRES TRUST (PAPUA-

NEW-GUINEA) 
15 PROEXPORT – COLOMBIA (COLOMBIA) 
16 ROUTES – THE ROUTE DEVELOPMENT CENTRE LTD (UNITED KINGDOM) 
17 SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA (LATVIA) 
18 TABASHEER TRAVELL & TOURISM AGENCY (SUDAN) 
19 TOURISM PROMOTION SERVICES (FRANCE) 
20 TRAVEL MEDIA APPLICATIONS (GREECE) 
21 TTG-ITALIA (ITALY) 
22 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL MOLISE (ITALY) 
23 WORLD TOURISM CONSULTANCY, LLP “AKA CELEBRATIONS” (UNITED 

STATES OF AMERICA) 
  
ظمة غير حكومية دولية تتقدم بطلب للعضوية الصفة التمثيلية لمنبشأن ، في حالة وجود شك ويتصور )٣

باالنتساب، تأجيل قبولها ريثما يحصل على المزيد من المعلومات، على أن يكون األمين العام مسؤوال عن 

 .الحصول على المعلومات وتوفيرها للمجلس

  

  )٣- ٧المادة (  منظمة غير حكومية دولية (*)

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/23 (LXXV) 

  

   من النظام األساسي١٤ و٩-٧ و٤ و١آثار التعديالت على المواد 
  

   من جدول األعمال مكرر١٥البند 

  )CE/75/15 bis(الوثيقة 

  

  

  التنفيذي،إن المجلس 

  

   الوثيقة التي قدمها األمين العام حول هذا الموضوع،وقد تفحص

  

، رتبطة بالنظام األساسي مرة األخيرة من قواعد التمويل، وهذه بطبيعتها أن التعديل المقترح على الفقيعتبر )١

الذي يحدده هذا  من النظام األساسي، وأنه يمكن اعتبار اإلجراء ٣٣يجب أن يتم اعتمادها بموجب أحكام المادة 

 متبعا طالما تم توزيع المشروع المنقح للمواد موضع البحث قبل وقت كاف؛الحكم 
 
 بالتعديالت المقترحة على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وهي تستتبع التعديالت المقترحة ويحيط علما )٢

  من النظام األساسي؛١٤ و٩-٧ و٤ و١على المواد 

  

 يمكن، في أي من الحاالت، أن تكون نافذة قبل أن يتم التصديق على التعديالت  بأن هذه التعديالت الويذكر )٣

  .المذكورة على النظام األساسي

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

 
CE/DEC/24 (LXXV) 

  

  تقرير عن التحضيرات للدورة السادسة عشرة للجمعية العامة

  

  ن جدول األعمال م١٦البند 

  ) CE/75/16 Add.1 وCE/75/16 (الوثيقتان

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   على تقرير األمين العام عن التحضيرات الجارية للدورة السادسة عشرة للجمعية العامة،وقد اطلع
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 ؛٢٠٠٥يونيو / حزيران٦ أن االتفاق بين حكومة السنغال والمنظمة قد وقع في يلحظ مع االرتياح )١

  

   إلى بيان وفد السنغال حول التحضير للجمعية العامة، استمعوقد

  السلطات السنغالية على الجهود التي قد بذلتها حرصا على نجاح دورة الجمعية العامة في داكار؛يشكر )٢
 
  إلى األمين العام الحرص على إجراء كافة الترتيبات إلتاحة سير أعمال الدورة بشكل سلس؛ويعهد )٣

  

بأن أعمالها وأنشطتها تمتد على فترة ثمانية أيام، بما في ذلك  بهيكل الجمعية وبويحيط علما كما يج )٤

اجتماعان حول مائدة مستديرة، والندوة التي ينظمها األعضاء المنتسبون، والمؤتمر الذي تعده دائرة التعليم 

جتماعات بالتعاون مع  إلى األمين العام أن ينجز الجدول الزمني النهائي لالوتطلبوالتدريب وإدارة المعارف، 

 سلطات السنغال؛

  

 كولومبيا والجمهورية التشيكية وماليزيا على عروضها السخية الستضافة الجمعية العامة عام ويشكر )٥

 . بقدرة هذه البلدان على استضافة اجتماع كهذاويحيط علما، ٢٠٠٧

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

 
CE/DEC/25 (LXXV) 

  

   من النظام األساسي٢٢اقتراح إسبانيا تعديل المادة 

  

   من جدول األعمال١٧البند 

  )CE/75/17(الوثيقة 
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   من النظام األساسي،٢٢ على اقتراح إسبانيا الرامي إلى تعديل المادة وقد اطلع

  

  لمجلس قد أعلنت تأييدها هذا االقتراح، بأن األغلبية العظمى من أعضاء اوقد أحاط علما

  

  . إحالة االقتراح على الجمعية العامةيقرر  

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  



CE/75/DEC 27

  

CE/DEC/26 (LXXV) 
  

   والسبعين للمجلسسةكان وتاريخ انعقاد الدورة السادم
  

   من جدول األعمال١٨البند 
  

  لتنفيذي،إن المجلس ا
  

عقد الدورة السادسة والسبعين والدورة السابعة والسبعين للمجلس أثناء انعقاد الدورة السادسة عشرة  يقرر )١

  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون األول٢نوفمبر و/ تشرين الثاني٢٦للجمعية العامة في داكار، في 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  
CE/DEC/27 (LXXV) 

  

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

بنجاح وفي ظروف ممتازة من الفعالية والراحة، بفضل المرافق التي  بأعمال دورته الرابعة والسبعين وقد قام

  ،بلغارياقدمتها بسخاء حكومة 
  

 مة وألعضائها؛بلغاريا على دعمها الذي أظهرته مجددا للمنظ لحكومة يعرب عن خالص شكره )١
 
  بحضور صاحب السعادة سيمون ساكس كزبورغ، رئيس وزراء بلغاريا، في حفل االفتتاح؛ويتشرف )٢

  

  حضور السيد سولومون باسي، وزير خارجية بلغاريا، في هذه الدورة؛ويقدر أيضا )٣

  

 السعادة  لصاحبة السعادة السيدة نينا تشيلوفا، وزيرة الثقافة والسياحة، وصاحبويعرب عن شكره الحار )٤

السيد ديميتار هادجينيكولوف، نائب وزير الثقافة والسياحة، ولمعاونيهم على حسن الضيافة التي أبدوها 

للوفود التي حضرت دورة المجلس، وعلى إتاحة الفرصة لالطالع على العادات الثقافية والجواذب في 

  .سود، هذا المنتجع السياحي الذي ينمو بسرعة على ساحل البحر األنيسيبار
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  



CE/75/DEC  28

  

   ـ  قائمة المشاركين٤

  

  : والسبعين للمجلس التنفيذيخامسةحضر الدورة ال

  

 قبرص، اميرون، البرازيل، بلغاريا، الك بوتسوانا،أندورا،: مندوبو الدول األعضاء في المجلس التالية )١

، ن، مالياألردن، لبناإندونيسيا، إيطاليا،   الهند،،فرنسا، االتحاد الروسي، إسبانياكرواتيا، إكوادور،

 تونس،  السيشيل،،، السنغال كوريا، الجمهورية الدومينيكية، جمهوريةنيجيرياالمكسيك، المغرب، 

  وتركيا؛

  

   )  الصينمكاو،(شاركين ممثل األعضاء الم )٢

  

 ؛)أنغوال (إلفريقيالجنة اإلقليمية رئيس ال )٣

  

  ؛)Tourisme Montreal) (سياحة مونتريال(ممثل األعضاء المنتسبين  )٤

  

، مصر، ألمانيا، هايتي، هنغاريا، إيران، األرجنتين، بوليفيا: ، كمراقبينممثلو الدول األعضاء التالية )٥

  .جامايكا، ماليزيا، باراغواي، بيرو، بولندا، صربيا ومونتينيغرو، وأوكرانيا
  


