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  جدول األعمال ـ ١
  

  اعتماد جدول األعمال )١

  

 بيان الرئيس )٢

  

 تقرير األمين العام )٣

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي )٤

  

 تقرير لجنة الميزانية والمالية  )أ 

 ٢٠٠٦تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لعام   )ب 

 ٢٠٠٥عي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية تقرير مراج  )ج 

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

  

 أعضاء جدد )٥
 
 التعاون مع منظومة األمم المتحدة )٦

  

  المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق   )أ 

  الت المتخصصةالقبول باتفاقية امتيازات وحصانات الوكا  )ب 

 اللجنة المشتركة للمقر  )ج 

  

  برنامج العمل العام )٧

  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقرير عن تنفيذ وتقويم برنامج العمل العام للفترة   )أ 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨إعداد برنامج العمل للفترة   )ب 

  

 فريق العمل المعني بتقويم المخاطر واالستعداد لألزمات وتدبرها )٨
 
 اللجنة العالمية آلداب السياحة )٩
 

 )ST-EP(ة المستدامة والقضاء على الفقر مبادرة السياح )١٠
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 األعضاء المنتسبون )١١
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  تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب  )ب 

  

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للمجلس التنفيذي )١٢

  

  فيذياستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة الثامنة والسبعين للمجلس التن )١٣
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٢  

  قائمة المقررات ـ  
  
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

٦  
 

(LXXVII)1  من جدول األعمال١البند  - جدول األعمال  اعتماد

  من جدول األعمال٢البند  - بيان الرئيس ٦
 

2(LXXVII)

  من جدول األعمال٣البند  - تقرير األمين العام ٧
 

3(LXXVII)

  ية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل اإلدارية والمال  ٨

  )أ (٤ البند  - تقرير لجنة الميزانية والمالية)  أ(
 

4(LXXVII)

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  ٩

)ب (٤ البند  - ٢٠٠٦وخطة اإلنفاق لعام  تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  ب(  
 

5(LXXVII)

  اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل   ١٠

)ج (٤ البند  -٢٠٠٥تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية )  ج(  
 

6(LXXVII)

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  ١١

  من قواعد التمويل المرفقة به١٣فقرة  من النظام األساسي وال٣٤تطبيق أحكام المادة   )د(

)د (٤ البند  -   
 

7(LXXVII)

)٥البند (أعضاء جدد  ١٣  
 

8(LXXVII)

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة ١٤

)أ (٦ البند –المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق ) أ(  
  

9(LXXVII)

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة ١٥

)ب (٦ البند – متيازات وحصانات الوكاالت المتخصصةالقبول باتفاقية ا) ب(  
 

10(LXXVII)

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة  ١٥

  )ج (٦  البند -اللجنة المشتركة للمقر) ج(

11(LXXVII)

  برنامج العمل العام ١٦

)أ (٧ البند – ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقرير عن تنفيذ وتقويم برنامج العمل العام للفترة ) أ(  
 

12(LXXVII)
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  برنامج العمل العام ١٧

)ب (٧ البند –  ٢٠٠٩-٢٠٠٨إعداد برنامج العمل للفترة ) ب(  
 

13(LXXVII)

من جدول األعمال ٨ البند  -  فريق العمل المعني بتقويم المخاطر واالستعداد لألزمات وتدبرها ١٨  
 

14(LXXVII)

  من جدول األعمال ٩ البند - اللجنة العالمية آلداب السياحة ١٩
  

15(LXXVII)

 من جدول األعمال ١٠ البند –) ST-EP(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  ٢٠
  

16(LXXVII)

  األعضاء المنتسبون ٢١

   )أ (١١ البند –تقرير الرئيس )  أ(
  

17(LXXVII)

  األعضاء المنتسبون ٢١

  )ب (١١ البند –تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب ) ب(
 

18(LXXVII)

  من جدول األعمال١٢ البند –مكان وتاريخ انعقاد الدورة السادسة والسبعين للمجلس التنفيذي  ٢٣
 

19(LXXVII)

 الشكر للبلد المضيف  ٢٤
 

20(LXXVII)
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  المقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي  -٣
 
  

CE/DEC/1(LXXVIII) 
  

  إعتماد جدول األعمال

  

   من جدول األعمال١البند 

  ).CE/78/1 prov. annotو  .CE/78/1 prov الوثيقتان(

  

  

  ،إن المجلس التنفيذي

  

  . اعتماد جدول أعمال دورته الثامنة والسبعين، كما هو مقترحقرري

  

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

  
CE/DEC/2(LXXVIII) 

  

  بيان الرئيس

  

   من جدول األعمال٢ند الب

  )CE/78/2الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  إلى بيان رئيسه، سعادة السيد تيجاني حداد، وزير السياحة التونسية،وقد استمع 

  

  الرئيس على بيانه؛يشكر )١
 
  حول المبادرات التي اتخذتها األمانة بشأن تدبر األزمات، ونصائح السفر، ومكافحةآراءهالرئيس  ويوافق )٢

 الفقر بالسياحة المستدامة، ودور االتصاالت في السياحة، والمدونة العالمية لآلداب؛
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 باقتراحات الرئيس حول إقامة شبكة معلومات بين البلدان تتيح التصدي بانتظام لألزمات التي ويحيط علما )٣

 الثالثي بين البلدان؛تؤثر على قطاع السياحة، وحول إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد أداة للتعاون الثنائي أو 

  

  رأيه بشأن قيم التفاهم والتسامح والحوار التي ينبغي أن تستند السياحة إليها؛ويؤيد )٤

  

  على الدعم الذي تقدمه للمنظمة؛لتونس عن خالص شكره ويعرب )٥

  

 .لهاعمأ القيمة في ا على مساهمتهم)اإلكوادور والبرتغال ( الرئيس أيضا عن شكره لنائبيويعرب )٦

  

 - ------------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/3(LXXVIII) 

  

  تقرير األمين العام

  

   من جدول األعمال٣البند 

  ) CE/78/3 Add.1و CE/78/3 تانقالوثي(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،وقد ناقشه األمين العام، ي تقدم بهذ إلى التقرير الوقد استمع

  

 ارتكز على ثالثة مواضيع رئيسية، هي وضع السوق السياحية،  الذيالعام على عرضه األمين يشكر )١

 وتطور المنظمة، وآفاق المنظمة للسنتين القادمتين؛ 
 
السياحة في العالم، وهي  من حيث تحليل وضع  بالمعلومات الواردة في التقرير،ويحيط علما مع االهتمام )٢

ي وجه األزمات الجديدة التي يتعين عليها التصدي لها، السيما تشهد تطورا إيجابيا يبرهن على مرونتها ف

 الزلزال األخير الذي ضرب جزيرة جاوا التي سوف يبذل جهد خاص لمساعدتها؛
  

 لنجاح األنشطة الرئيسية والوقائع الكبرى التي اتسمت بها أعمال المنظمة في األشهر ويعرب عن سروره )٣

 األخيرة؛
  

امة التي جرت من أجل مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر،  التطورات الهويلحظ باهتمام )٤

التي مقرها سيول، فضال عن تعزيز الموظفين في بعض خدمات ) ST-EP(ومباشرة العمل بمؤسسة 

 األمانة؛
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 األمين العام على مواصلة جهوده من أجل االستمرار في توسيع عضوية المنظمة، ومتابعة مساعيه ويشجع )٥

  الواليات المتحدة األمريكية، في ضوء التطورات الجديدة التي حدثت مع هذا البلد؛خصوصا لدى
  

بالنسبة للقيام قريبا السيما  مع االرتياح بنوايا األمين العام ذات الصلة بإعادة هيكلة األمانة، ويحيط علما )٦

جب أن تتيح ترقية  أن التعديالت اآلتية يفيلحظباستحداث منصبين رفيعي المستوى في فريقه اإلداري، 

  .الموظفين الشباب ووصول معاونين جدد إلى األمانة، وذلك من منظور تنويع تشكيلتها

  

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

CE/DEC/4(LXXVIII) 
  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

   الميزانية والماليةتقرير لجنة)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ (٤البند 

  )CE/78/4 (a)الوثيقة (
 
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   في تقرير لجنة الميزانية والمالية،وقد نظر
  

 التي ينبغي ،[A/RES/496(XVI)] عشرة للجمعية العامة السادسة إلى التوصية الصادرة عن الدورة وإذ يشير

ة، بموجبها، أن تبحث، وفقا لتطور الوضع االقتصادي في إسبانيا، إمكانية تقليص ميزانية للجنة الميزانية والمالي

   من أجل تقريبها من النمو الصفر باألسعار الثابتة،٢٠٠٧
  

 بالمئة أكثر مما ١، أي ٢٠٠٥ بالمئة في ٣,٧ أن مؤشر األسعار استهالكية في إسبانيا قد ارتفع بنسبة وإذ يلحظ

  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦التي تم االستناد إليها لدى وضع ميزانية )  بالمئة٢,٧(تضخم السنوية كان مقدرا لنسبة ال
  

، وهي واردة في ٢٠٠٦، من جهة أخرى، أن توقعات صندوق النقد الدولي والمفوضية األوروبية لسنة وإذ يدرك

   بالمئة،٣,٥الي ، تقدر نسبة التضخم في إسبانيا للعام الجاري بحو٢٠٠٦أبريل /تقاريرهما الصادرة في نيسان
  

 بالقيمة الحقيقية لميزانية المنظمة؛" النمو الصفر" بمبدأ يذَكر )١
 

 ١٢٥١٧٠٠٠ واقعيا اقتراح األمين العام لعدم تعديل الميزانية التي أقرت، وللحفاظ على مستوى ويعتبر )٢

 ؛٢٠٠٧يورو لسنة 
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  المبلغ المذكور أعاله؛ويعتمد )٣
 
على تقريرهم وعلى ) الهند وإسبانيا(ومراجعي الحسابات ) األرجنتين( رئيس لجنة الميزانية والمالية ويشكر )٤

 .العمل الهام الذي قاموا به
  

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

CE/DEC/5(LXXVIII) 
  
 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  ٢٠٠٦لعام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة تقرير األمين ا)  ب(
  

  من جدول األعمال) ب (٤البند 

  )CE/78/4 (a) و CE/78/4 (b) Add.1 و CE/78/4 (b) الوثائق(
 
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   على تقرير األمين العام عن الوضع المالي للمنظمة،اطلعوقد 
  

  رير لجنة الميزانية والمالية، على تقواطلع إلى بيانات األمين العام وقد استمع
  

 وفقا لمستوى اإليرادات المتوقعة، ٢٠٠٦ بتقرير خطة اإلنفاق من أجل تنفيذ برنامج العمل لسنة يحيط علما )١

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

 التي تم استالمها فعال في بحر السنة الجارية؛النفقات تتناسب مع اإليرادات 
 

 بالمئة من االعتمادات التي أقرت، من أجل ٨٥ إعداد توقعات اإلنفاق للسنة المالية الجارية إلى حدود ويقر )٢

 ؛[(XVI)496]الحفاظ على التوازن الالزم في الميزانية وفقا لتوصية الجمعية العامة في قرارها 
  

فوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد  األعضاء الذين لم يويحث )٣

 ، وبالتالي تجنب التأخير الذي من شأنه عرقلة تنفيذ البرنامج؛٢٠٠٦اشتراكاتهم عن سنة 
  

على العمل الهام ) الهند وإسبانيا(ومراجعي الحسابات ) األرجنتين( رئيس لجنة الميزانية والمالية ويشكر )٤

 . بهالذي قاموا
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/6(LXXVIII) 

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  

  ٢٠٠٥تقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدارة المنظمة للسنة المالية )  ج(

  

  من جدول األعمال) ج (٤البند 

  )CE/78/4(a) وCE/78/4(c)تان الوثيق(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،٢٠٠٥ على تقرير مراجعي الحسابات وعلى الحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية وقد اطلع

  

  ،)األرجنتين( بتقرير لجنة الميزانية والمالية الذي تقدم به رئيس اللجنة وأحاط علما إلى عرض األمانة وقد استمع

  

 تم الحفاظ في حدود االعتمادات المقررة على مستوى اإلنفاق في ٢٠٠٥ السنة المالية  أنه فييلحظ )١

  يورو؛١١٢٧٤٧٠١,٤٠الميزانية، أال وهو 
 
، بعد أن تم تخصيص سلسلة من ) يورو٥٢٣٤٢٩,٨٦(، وهو ٢٠٠٥  سنةالمبلغ الفائض في ويلحظ )٢

 ؛[(XVI)498] يورو وفقا لقرار الجمعية العامة ٦٠٠٠٠٠االعتمادات بمقدار 
  

  بالمئة من الميزانية التي ُأقرت؛٩٨,٥٧ أتاح تنفيذ ٢٠٠٥ 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 المفصلة؛٠٧-٣ند من النظام المالي والب) أ)(٣(٥، وفقا للمادة )تونس(التنفيذي 
  

 مساعيه لدى األعضاء المدينين باشتراكات للمنظمة، من ٢٠٠٦ إلى األمين العام بأن يواصل في ويوصي )٥

 أجل التوصل إلى تسوية متأخراتها؛
  

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

 .٢٠٠٥للسنة المالية 
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/7(LXXVIII) 

  

   اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل

  

  به من قواعد التمويل المرفقة١٣والفقرة   من النظام األساسي٣٤مادة تطبيق أحكام ال) د(
  

  من جدول األعمال) د (٤البند 

  )CE/78/4(a) و CE/78/4(d) Add.1 وCE/78/4(d) الوثائق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 ٢٨ من قواعد التمويل المرفقة به تنطبق على ١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤ أن أحكام المادة إذ يالحظ

  ، عضوا منتسبا٤٧عضوا فاعال وعلى عضو مشارك واحد 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 السادسة عشرة،

  

 ية؛ لألعضاء ما بذلوه من جهود ضرورية للوفاء بالتزاماتهم المالية بالرغم من مصاعبهم الداخلقدري )١
 
بأن العضو الفاعل جمهورية أفريقيا الوسطى قد سددت كامل متأخراتها، وأن ا مع االرتياح ويحيط علم )٢

األعضاء الفاعلين أرمينيا ولبنان وباكستان قد سددوا جزءا من متأخراتهم، وبالتالي فإن هؤالء األعضاء 

بالجهود الحميدة التي بذلتها هذه  ويرحب من قواعد التمويل، ١٣األربعة لم يعودوا عرضة ألحكام الفقرة 

 البلدان؛
 

 من قواعد التمويل ألنها ١٣بأن العضو الفاعل بوركينا فاسو لم تعد عرضة ألحكام الفقرة ويحيط علما  )٣

 تقدمت بخطة لتسديد متأخراتها؛
  

لمتفق  أن األعضاء الفاعلين كوستاريكا والسلفادور ومنغوليا قد نفذوا جزئيا خطط السداد ا بارتياحويلحظ )٤

 ؛٢٠٠٦عليها لغاية 
  

 ؛٢٠٠٦ أن العضوين الفاعلين جورجيا واليمن قد نفذا جزئيا خططهما المتفق عليها للسداد لغاية ويلحظ )٥
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 من قواعد التمويل يجب أن تطبق مجددا، وفقا لقرار الجمعية العامة ١٣ أن أحكام الفقرة ويلحظ )٦

[483(XVI)] ، مهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، ألنه حتى  وغينيا وجالفاعلين بوليفياعلى األعضاء

  لم تكن هذه البلدان قد وفت بالتزاماتها المنصوص عليها في خطط السداد؛٢٠٠٦أبريل / نيسان١تاريخ 
  

إلى األمين العام أن يذكر األعضاء الذين لم يفوا باالتفاقات المبرمة، أو الذين لم يفوا بها إال جزئيا،  ويطلب  )٧

 . المؤقت من تطبيق األحكام المذكورة يتوقف على التقيد الكامل بخطط السداد المتفق عليهابأن اإلعفاء
  

  ،[(XVI)483] إلى قرار الجمعية العامة وإذ يستند

  

   بالبيان الذي قدمه وفد العراق،وقد أحاط علما

  

ي الفترة  عن تضامنه مع الشعب العراقي وعن تفهمه للظروف الخاصة التي تبرر عدم تسويته، فيعرب )٨

األخيرة، للمتأخرات المتراكمة على العراق، األمر الذي عزاه رئيس الوفد العراقي إلى اإلرهاب الدائم 

 والمستمر ضد الشعب العراقي؛
 

 على وجوب قيام العراق واألمانة بتشكيل فريق عمل يقوم، بالتعاون مع األمم المتحدة، بتدارس ويتفق )٩

، للكشف على احتمال وجود أخطاء في احتساب المبالغ التي ٢٠٠٦-١٩٨٥اشتراكات هذا البلد في للفترة 

 تبلغ بها العراق، والتوصل إلى اتفاق مشترك حول هذه المسألة؛
  

  إلى ميزانية المنظمة؛٢٠٠٦ أن العراق سوف يسدد اشتراكاته عن سنة ويلحظ )١٠
  

 تنطوي على فترة ى أنعل ، العراق واألمانة إجراء مفاوضات حول شروط تسوية متأخرات العراقويخول )١١

 سماح تكون موضع اتفاق بين الطرفين يعرض على المجلس بغية إقراره؛
  

 الذي تقدمت به وزارة السياحة والفندقية والحرف في جمهورية ٢٠٠٦مايو / أيار٢٩ في الطلب المؤرخ وقد نظر

  غينيا بشأن المتأخرات الغينية،
  

، من أجل تنفيذ خطتها للسداد مع ٢٠٠٦ديسمبر / األول كانون١ على إعطاء غينيا مهلة جديدة حتى يوافق )١٢

 ؛١٣االستفادة من اإلعفاء من تطبيق أحكام الفقرة 

  

   إلى النية الطيبة التي أبدتها كمبوديا وموريتانيا وسيراليون من أجل تسوية اشتراكاتها المتأخرة،وإذ يشير
 

 . التاسعة والسبعين للمجلس هذه البلدان على التقدم بخطة سداد يجري بحثها في الدورةيحث )١٣

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/8(LXXVIII) 

  

  أعضاء جدد
 

   من جدول األعمال٥البند 

  )CE/78/5 Add.2 وCE/78/5 Add.1  وCE/78/5 الوثائق(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  عن هذه المسألة، بتقرير األمين العام وقد أحاط علما

  

 لالختصار، هي الدولة المستمرة لالتحاد السابق لدولة صربيا والجبل صربيا أن جمهورية صربيا، يلحظ )١

األسود لدى منظومة األمم المتحدة، فتصبح بالتالي عضوا بمنظمة السياحة العالمية بهذا اإلسم اعتبارا من 

 ؛٢٠٠٦يونيو / حزيران٩
 
  إلى الجمعية العامة بإقرار هذه الترشيح في فيوصي بحرارة، جبل األسودال بترشح ويرحب مع االرتياح  )٢

 ؛٢٠٠٧نوفمبر /دورتها القادمة المزمع عقدها في تشرين الثاني

  

، ريثما يجري قبول عضوية الجبل األسود من قبل الجمعية، دعوة هذه الدولة للمشاركة في أنشطة ويقرر )٣

  هذه المشاركة مع سلطات الجبل األسود؛ األمين العام تحديد أشكالويكلفالمنظمة، 
 
بروني دار السالم، وطاجيكستان، وترينيداد وتوباغو، واتحاد القمر، وفانواتو  االهتمام الذي أبدته ويلحظ )٤

  األمين العام مواصلة المساعي الالزمة لتحقيق ذلك؛فيكلفباالنضمام إلى المنظمة، 

  

عن االنسحاب من المنظمة وقررت التقدم بخطة لتسديد قد عزفت بوروندي  مع االرتياح أن ويلحظ أيضا )٥

 متأخراتها؛

  

 األمين العام باإلعالم عن اإلجراءات التي سوف تتخذها بوروندي بهذا الصدد، لكي يتمكن من ويكلف )٦

 .الموافقة على خطة السداد المذكورة، وفقا للتفويض الذي تلقاه من الجمعية

  

 -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - -------- -  
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CE/DEC/9(LXXVIII) 
  

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة

  

 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق)  أ(

  

  من جدول األعمال) أ (٦البند 

  )CE/78/6(a)ة قالوثي(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،CE/78/6(a) على الوثيقة وقد اطلع

  

لمنظمة على نحو منتظم في مختلف آليات التنسيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة،  مشاركة ايلحظ بارتياح )١

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

، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ولجنة الخدمة المدنية الدولية، ووحدة التفتيش الرفيعة المستوى

 ؛المشتركة، وفي اجتماع المستشارين القانونيين لمنظمات منظومة األمم المتحدة

  

 األمين العام على نجاح اجتماع مجلس األمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق الذي عقد ويهنئ )٢

 الحكومة اإلسبانية على الدعم الهام الذي قدمته لهذا ويحيي بصورة خاصةأبريل بمدريد، /في نيسان

 الحدث، والذي أتاح إبراز صورة المنظمة؛

  

الرامية إلى ) UNTEN( بصورة خاصة العتماد مجلس الرؤساء التنفيذيين شبكة ويعرب عن سروره )٣

ملة في مجال السياحة، وإلى تعزيز تنسيق تحسين التنسيق بين مؤسسات األمم المتحدة وبرامجها العا

 جهودها؛

  

أن يواصل إعالمه في الدورات القادمة حول المشاركة في آليات المنظومة  إلى األمين العام ويطلب )٤

  .للتنسيق

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/10(LXXVIII) 
  

  مم المتحدةالتعاون مع منظومة األ
  

 القبول باتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة)  ب(
  

  من جدول األعمال) ب (٦البند 

  )CE/78/6(b)ة قالوثي(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 في الوثيقة التي أعدت حول هذا الموضوع، وهي تتضمن مذكرة األمين العام لألمم المتحدة إلى المجلس وقد نظر

  تماعي، من أجل القبول بمشروع مرفق االتفاقية ذي الصلة بمنظمة السياحة العالمية،االقتصادي واالج
  

 بأن المجلس االقتصادي واالجتماعي لن ينظر في مشروع المرفق قبل انعقاد دورته يحيط علما )١

 ؛٢٠٠٦يوليو /الموضوعية المرتقبة لتموز
 
ت المنصوص عليها في االتفاقات المبرمة  بأن هذا القبول ال ينتقص من نظام االمتيازات والحصاناويذكر )٢

 بين المنظمة وإسبانيا؛
  

  إلى األمين العام أن يتقدم إليه في دورته القادمة بتقرير عن إنجاز هذه اإلجراءات؛ويطلب )٣

  

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

  
CE/DEC/11(LXXVIII) 

  

  مم المتحدةالتعاون مع منظومة األ
  

 اللجنة المشتركة للمقر)  ج(
  

  من جدول األعمال) ج (٦البند 

  ).CE/78/6(c) revة قالوثي(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ، بما حدث من تطورات بهذا الشأن منذ انعقاد الدورة األخيرة للجمعية العامةُأبلغوقد 
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   لما قاله الوفد اإلسباني حول هذا الموضوع،وقد استمع أيضا
  

  باإلنشاء الفعلي للجنة المقر التي أقرت نظامها الداخلي وحددت عضويتها؛يرحب )١
 
 بالمواضيع المختلفة التي تم التطرق إليها في االجتماعات التي عقدت بين ممثلي الحكومة ويحيط علما )٢

 بانيا؛اإلسبانية وممثلي األمانة، السيما بالنسبة لإلدارة وأمن مبنى المقر ووضع موظفي المنظمة في إس
 
  . إلى األمين العام أن يواصل إعالمه بنتائج االجتماعات القادمة للجنة المقرويطلب )٣

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

CE/DEC/12(LXXVIII) 
  

  مشروع برنامج العمل

  

    تقرير عن تنفيذ وتقييم برنامج العمل العام)أ(

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

  من جدول األعمال) أ (٧البند 

  )CE/78/7(a) الوثيقة  (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

، كما قُدم إلى لجنة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ برنامج العمل العام للمنظمة للفترة  وتقييم في التقرير عن تنفيذوقد نظر

  ،٢٠٠٦مايو / أيار١٦ و١٥  فيالثالثينالبرنامج في اجتماعها 

  

  من األنشطة الجارية ذات الصلة بمختلف أقسام البرنامج؛ القدر الهاميلحظ بارتياح )١
 
 سوف يجري ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إلى أن كل األنشطة التي تقع في إطار برنامج العمل العام للفترة ويشير )٢

 الذي ٢٠١٠تقييمها بواسطة مؤشرات األداء الالزمة التي أقرتها الجمعية العامة في إطار جدول أعمال 

 اعتمدته الجمعية؛

  

 على وجوب قيام األمين العام، قدر اإلمكان، بالتشديد، لدى تنفيذ برنامج العمل، على األنشطة التي ويتفق )٣

يعتبرها األعضاء ذات أولوية لدى إجابتهم عن استبيان االستطالع المتعلق ببرنامج العمل الذي أرسلته 

 ؛٢٠٠٦مارس /األمانة في آذار

  

----- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - ---  
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CE/DEC/13(LXXVIII) 
 

  برنامج العملمشروع 

  

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨إعداد برنامج العمل العام للفترة )  ب(

  

  من جدول األعمال) ب (٧البند 

  )CE/78/7(b)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 التي قدمها ٢٠٠٩-٢٠٠٨م للفترة في المعلومات األساسية حول إجراءات إعداد برنامج العمل العا وقد نظر

األمين العام، باإلضافة إلى التعليقات واالقتراحات األولية التي صدرت عن لجنة البرنامج في اجتماعها الثالثين 

، بالنسبة لمبادئ وضع البرنامج والمسائل االستراتيجية ذات ٢٠٠٦مايو / أيار١٦ و١٥الذي عقد بمدريد، يومي 

  األولوية،
 
ة البرنامج سوف تواصل النظر في هذه المسألة في اجتماعها الحادي والثالثين المزمع عقده  أن لجنيلحظ )١

، في ضوء المعلومات اإلضافية التي ستقدمها اللجان اإلقليمية، ٢٠٠٦أكتوبر /في أواخر تشرين األول

 ؛والفريق االستراتيجي، ومجلس األعمال، ومجلس التعليم، ومجلس المقاصد لألعضاء المنتسبين

  

 بأن اللجنة سوف تأخذ أيضا باعتبارها المشاكل االستراتيجية الكبرى التي تسلط عليها األضواء في ويذَكر )٢

اللذين قدمهما األمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها " ٢٠١٠جدول أعمال "وفي " الكتاب األبيض"

 السادسة عشرة؛

  

في الحسبان لدى تحضير المبادئ التوجيهية المقترحة بأن يأخذ كل هذه المساهمات  األمين العام ويكلف )٣

، من أجل تقديمها إلى المجلس في دورته التاسعة ٢٠٠٩-٢٠٠٨لبرنامج العمل العام للمنظمة للفترة 

 .والسبعين

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/14(LXXVIII) 
  

   بتقييم المخاطر والتأهب لألزمات وتدبرهافريق العمل المعني
  

  لتقييم وتدبر المخاطر من قبل منظمة السياحة العالمية خطة العمل والميزانية المقترحتان
  

   من جدول األعمال٨البند 

  )CE/78/8الوثيقة (
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

ه إعطاء األولوية لمشكلة تقييم الذي قررت الجمعية بموجب [(XVI)498] إلى قرار الجمعية العامة إذ يستند

  المخاطر، والتأهب لألزمات وتدبرها، وإنشاء فريق عمل لهذه الغاية،
  

 ألف يورو لهذه الغاية، ال يستخدم إال بإذن ٢٥٠ إلى إذن الجمعية بتخصيص اعتماد مؤقت استثنائي قدره وإذ يشير

  مسبق من المجلس وبعد تحديد أشكال استخدامه،
  

  ير األمين العام حول تنفيذ هذا القرار، على تقروقد اطلع

  

  فرنسا، رئيسة فريق العمل، على دعمها اللوجستي ألعمال الفريق؛يشكر )١
 
، كما اعتمدها فريق العمل، بناء على ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ خطة العمل الخاصة بتدبر المخاطر للفترة ويقر )٢

 اقتراح األمين العام؛
  

 استخدام االعتماد المؤقت المفتوح من قبل الجمعية العامة،  األمين العام، من أجل تنفيذ خطة العمل،ويخول )٣

 يجب أن تأتي نتيجة إذن ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أن متابعة هذا اإلجراء اعتبارا من الدورة الميزانية للفترة ويعتبر

 عادي لإلنفاق، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الحجم العام للميزانية؛
  

رجيين من القطاع الخاص من أجل استكمال الوسائل التي  األمين العام على البحث عن شركاء خاويشجع )٤

 تخصصها المنظمة لدرء المخاطر وتدبر األزمات؛
  

 لإلجراءات التي اتخذها فريق العمل من أجل إعداد صناعة السياحة لوباء محتمل إلنفلونزا ويبدي سروره )٥

 صلة وصل دائمة مع منظمة الطيور، السيما انضمام المنظمة إلى نظام األمم المتحدة للتنسيق، وإقامة

الصحة العالمية، وتعزيز األواصر مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومع المنظمات الرئيسية للقطاع 

الجوي الفرعي، وإطالق شبكة التدخل في أحوال الطوارئ السياحية، وإنشاء موقع وبوابة على اإلنترنت 

 مخصصين إلنفلونزا الطيور؛
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م وإلى فريق العمل أن يقدما إليه تقريرا معمقا عن هذا الموضوع، يشرحان فيه  إلى األمين العاويطلب )٦

لماذا ال يمكن االستغناء عن إنشاء لجنة لهذه الغاية، ويعلالن بالتحديد ضرورة الدور الخاص لمنظمة 

 المجال السياحة العالمية في مجال  تقييم المخاطر وتدبرها، نظرا لألنشطة المتنوعة التي تقوم بها في هذا

 المؤسسات الدولية المختصة؛
  

 أن يرجئ بت االقتراح الرامي إلى تحويل فريق العمل إلى جهاز متفرع عن المجلس، حتى يتمكن ويقرر )٧

 من التفكير مليا بهذا الموضوع؛
  

  . أيضا وضع هذه المسألة على جدول أعمال دورته القادمةويقرر )٨
 

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

  
CE/DEC/15(LXXVIII) 

  

  اللجنة العالمية آلداب السياحة

   من جدول األعمال٩البند 

  )CE/78/9الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  للجنة العالمية آلداب السياحة، األمين العام عن االجتماع الرابع  على تقريروقد اطلع

  

ذي اتسمت به آخر تطورات تطبيق المدونة العالمية آلداب السياحية، كما الطابع اإليجابي ال ارتياحيلحظ ب )١

 ؛٢٠٠٥نوفمبر /يرد في التقرير الذي قدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في تشرين الثاني
 
 إلى تعيين السيد دييغو كوردوبيس لمنصب رئيس لجنة إدارة مؤسسة السياحة المستدامة وينظر بإيجاب )٢

 ؛)ST-EP(لفقر والقضاء على ا

  

 بأن االجتماع القادم للجنة سوف يعقد في فونشال، بناء على دعوة رسمية من األمين العام ويحيط علما )٣

 ).البرتغال(اإلقليمي للسياحة والثقافة في ماديرا 
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/16(LXXVIII) 
  

  )EP-ST(لسياحة المستدامة والقضاء على الفقر مبادرة ا
  

  أنشطة منظمة السياحة العالمية بالنسبة لمبادرة

  "السياحة المستدامة، أداة للقضاء على الفقر"
  

   من جدول األعمال١٠البند 

  )CE/78/10الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ار برنامج الحد من الفقر، على تقرير األمين العام عن األنشطة التي تمت في إطوقد اطلع

  

 الذي وافقت الجمعية بموجبه على مبدأ تشكيل مؤسسة السياحة [(XV)471] إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير

 الذي أقرت بموجبه النظام األساسي للمؤسسة [(XVI)503]، وإلى القرار )ST-EP(المستدامة والقضاء على الفقر 

  ا،واستقرارها في سيول، جمهورية كوري

  

 بالنظام األساسي للمؤسسة الذي ينص على تعيين        ويحيط علما  التقدم المحرز في هذا المجال       يلحظ بارتياح  )١

 رئيس ومدير عام، فضال عن إنشاء مجلس حاكمين ومجلس مديرين لكفالة سير أعمال المؤسسة؛
 

مؤسسة، بنـاء علـى      بتعيين السيد جون يونغ جي مديرا عاما لل        ويحيط علما  تشكيل مجلس المديرين،     ويقر )٢

 اقتراح حكومة جمهورية كوريا، ووفقا للنظام األساسي للمؤسسة؛
  

 شيم لمنصب رئيسة المجلس؛- بقرار المديرين انتخاب السيدة السفيرة دهو يونغويرحب بارتياح )٣
  

 األمين العام ومجلس المديرين مواصلة اتصاالتهم لدى األعضاء لكفالة تعيين مجلـس المحـافظين               ويكلف )٤

  المؤسسة؛ورئيس
  

 باعتماد مجلس المديرين الخطوط التوجيهية لتقييم وإقرار وتنفيذ المشاريع، مـن            ويحيط علما مع االرتياح    )٥

 أجل كفالة الشفافية والموضوعية في أعماله؛
  

 ؛٢٠٠٦ باختيار مجلس المديرين خمسة مشاريع للتنفيذ في ويرحب )٦
  

 مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقـر،         لألنشطة التي قامت بها األمانة لدعم      ويعرب عن سروره   )٧

 :والنتائج التي تحققت في مجال الحد من الفقر عن طريق السياحة المستدامة، السيما ما يأتي



CE/78/DEC 21

 ،)ST-EP(بعثات تحديد مشاريع )                              أ
 

 أنشطة البحوث، والمنشورات التقنية، وندوات تعزيز القدرات،  ) ب
  

 ؛)ST-EP(علومات والبحث عن مصادر تمويل إضافية لمبادرة تعميم الم  ) ج

  

 .)ST-EP( الجهود التي بذلتها األمانة من أجل تنفيذ مشاريع ويقدر )٨
 

 في كل أنشطة منظمة السياحة العالمية وفي أنشطة سائر المنظمـات            )ST-EP( على إدراج مبادرة     ويشجع )٩

ل تحسين الفعالية والتنسيق بالنسبة للمـوارد البـشرية         العاملة في مجال التنمية السياحية المستدامة، من أج       

  .والتمويل والترويج

  

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

CE/DEC/17(LXXVIII) 
  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير الرئيس)  أ(
  

  من جدول األعمال ١١البند 

  )CE/78/11(a)الوثيقة (

  

  التنفيذي،إن المجلس 
  

  رئيس األعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية،تقرير على  وقد اطلع
  

  الرئيس على تقريره؛يشكر )١
 
 إلنشاء هيكل جديد لألعضاء المنتسبين في األمانة، ما سوف يعزز، مـن جهـة، دور      ويعرب عن ارتياحه   )٢

 أمانة المنظمة من دوائر     من قبل سائر ما في    هذه الفئة من األعضاء في المنظمة، ومن جهة أخرى التعاون والدعم            

 ذات صلة مباشرة بمهام األعضاء المنتسبين؛
  

 بمباشرة العمل بمجلس المقاصد، علما أن هذا المجلس والمجلسين اآلخرين الموجودين أصال، أي              ويرحب )٣

 مجلس التعليم ومجلس األعمال، تضم في ما بينها كافة األعضاء المنتسبين في المنظمة؛
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 التزام المجالس الثالثة بالعمل بشكل منسق وبالتعاون مع مختلف دوائر المنظمة، من أجـل تـوفير                 ييويح )٤

 خدمات أجود وممارسة تأثير أكبر؛

  

 لألعضاء المنتسبين، الذي سيكون فرصة للجمع بين المجالس الثالثة، سوف ينعقد             أن االجتماع العام   ويلحظ )٥

 أليغري، البرازيل، في إطار المنتدى العالمي للسياحة الذي تنظمـه            في بورتو  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في  

 البرازيل؛

  

 في هذا اإلطار، بالدعوة لتظاهرة كبرى مشتركة بين كل األعضاء المنتسبين حول موضـوع               ويحيط علما،  )٦

 ؛٢٠٠٧يحظى باهتمام عام، تعقد في إيطاليا عام 

  

 ؛٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٦وباألنشطة المبرمجة لعام  باألنشطة التي تم تنفيذها ويحيط علما مع االرتياح )٧

  

 على ضرورة مواصلة البحث عن وسائل تسهل على األعضاء المنتسبين الوصـول إلـى مكتبـة                 ويوافق )٨

 المنظمة اإللكترونية بأفضل الشروط الممكنة، نظرا لما يمثله ذلك لهم من قيمة مضافة؛

  

منتسبين جدد، وعلى إعداد وتطبيق اسـتراتيجية        األمانة على جهودها الرامية إلى استقطاب أعضاء         ويهنئ )٩

 علـى   ويـشجعها تسمح برفع مستوى هؤالء األعضاء وتساهم في تعزيز دورهم في أنشطة المنظمة ومشاريعها،              

  .االستمرار في هذا الطريق

  

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

  
CE/DEC/18(LXXVIII) 

  

  ء المنتسبوناألعضا
  

  تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب) ب(
  

  من جدول األعمال) ب (١١البند 

  )CE/78/11(b)(الوثيقة 
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

يونيو / حزيران٢٧على تقرير اللجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باالنتساب التي اجتمعت في  وقد اطلع

٢٠٠٦،  
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 يات اللجنة الفرعية؛ توصيؤيد )١
 
 : التقدم إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة بترشيح من تلي أسماؤهم للعضوية باالنتسابويقرر )٢

  
1. ARAB TOURISM ORGANIZATION (المملكة العربية السعودية) 
2. BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY, S.A. (اليونان) 
3. CALIFORNIA UNIVERISTY OF PENNSYLVANIA (الواليات المتحدة األمريكية) 
4. CHARISMA PUBLIC RELATIONS (المملكة المتحدة) 
5. CONFEDERACION NACIONAL TURÍSTICA, A.C. (المكسيك) 
6. ENCIRCA, INC. (الواليات المتحدة األمريكية) 
7. EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF PROFESSIONAL 

CONGRESS ORGANISERS (EFAPCO) (إسبانيا) 
8. FUNDACIÓN TURISMO VALENCIA إسبانيا) 
9. HOHOE DISTRICT ASSEMBLY (HDA) (غانا) 
10. SEBRAE BRASIL (البرازيل) 

  

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

  
CE/DEC/19(LXXVIII) 

  

  ين للمجلس والسبعكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعةم
  

   من جدول األعمال١٢البند 

  CE/78/12 Add.1 وCE/78/12 الوثائق(

 CE/78/12 Add.2و CE/78/12 Add.3وCE/78/12 Add.4(  
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   بمذكرة إسبانيا حول اإلجراء المتعلق بعقد دورات المجلس التنفيذي،وقد أحيط علما

  

  الرئاسة، وبعرض الجزائر الستضافة الدورة القادمة، بعرض تونس، التي تتبوأ وقد أحاط علما

  

  لتونس على ما أظهرته من كرم وروح تضامنية لدى قبولها تأجيل ترشيحها؛يعرب عن شكره )١
 
قبول عرض الجزائر السخي لعقد الدورة التاسعة والسبعين في الجزائر مع ندوة حول موضوع  يقررو )٢

 يحدد الحقا؛
  

 ترشح كرواتيا وإثيوبيا وإيران ونيجيريا وتونس للدورات القادمة؛ بموقف إسبانيا وبويحيط علما )٣

  



CE/78/DEC  24

 . أن يدرج على جدول أعمال الدورة القادمة مسألة شروط الدعوة وانعقاد دورات المجلسويقرر )٤
  

  أن يرفق كل ترشيح في المستقبل بدعوة رسمية من أعلى سلطة سياحية وطنية؛ويقرر أيضا )٥
  

ول المترشحة أن ترفق بالدعوة دفتر الشروط الذي ترسله األمانة، بعد ، إضافة إلى ذلك، إلى الدويطلب )٦

 القبول به وتوقيعه كما يجب؛
  

  . األمين العام تحديد موعد الدورة القادمة بالتشاور مع الحكومة الجزائريةويكلف )٧

  

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

  
CE/DEC/20(LXXVIII) 

  

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  في ظروف جيدة حرص البلد المضيف على توفيرها، والسبعين الثامنة بأعمال دورته وقد قام
  

  لحكومة اإلكوادور على دعمها الذي أظهرته مجددا للمنظمة وألعضائها؛ عن خالص شكرهيعرب )١
 
نو أغيالر، نائب الرئيس الدستوري لجمهورية  بحضور صاحب السعادة السيد أليخاندرو سيراويتشرف )٢

 اإلكوادور، والجنرال باكو مونكايو، رئيس بلدية مدينة كيتو، في حفل االفتتاح؛

  

 أيضا لصاحبة السعادة السيدة ماريا إيسابيل سلبادور كريسبو، وزيرة السياحة، ويعرب عن شكره الحار )٣

 كما يعرب عن شكر أعضائهن السياحة، ولمعاونيهم، وصاحب السعادة السيد إيبان لوبس بييالبا، نائب أمي

الذين تمكنوا من التمتع بروح الضيافة التي أظهرها شعب اإلكوادور الذي استقبلهم في مدينة كيتو 

 .التاريخية

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- 
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   ـ  قائمة المشاركين٤

  

  : والسبعين للمجلس التنفيذيمنةثاحضر الدورة ال

  

كوستاريكا،  ا، كند  الجزائر، األرجنتين، بوتسوانا،،ألمانيا: مندوبو الدول األعضاء في المجلس التالية )١

ن، مالي، ، لبناغينيا، هنغاريا، إيران، إندونيسيا، إيطاليا، كينيا، كرواتيا، إكوادور، إسبانيا، إثيوبيا

  تونس، وتركيا؛ ، كوريا، سان مارينو، السنغال جمهورية قطر،،نيجيريا، بيرو، البرتغال

  

 ؛)نيجيريا(لجنة اإلقليمية إلفريقيا رئيس ال )٢

  

 ؛)البرازيل(لجنة اإلقليمية ألمريكا رئيس ال )٣

  

 ؛)الصين (شرق آسيا و المحيط الهادئلجنة اإلقليمية لرئيس ال )٤

  

  ؛)Cendant Vacation Network Group (CVNG)(ممثل األعضاء المنتسبين  )٥

  

كازاكستان، اليابان، العراق،   الهندوراس،،كولومبيا، فرنسا: ، كمراقبينممثلو الدول األعضاء التالية )٦

  .ليطونيا، باراغواي، الجمهورية الدومينيكية و صربيا
 

  


