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  جدول األعمال - ١

 
  عتماد جدول األعمالإ )١

  

 بيان الرئيس )٢

  

 تقرير األمين العام )٣

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي )٤

  

 تقرير األمين العام عن الوضع المالي  )أ 

 التمويل المرفقة به من قواعد ١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق المادة   )ب 
 
 طلبات العضوية )٥
 
  المشاركة في آليات منظومة األمم المتحدة للتنسيق  )٦

  

 برنامج العمل العام )٧

  

 تقرير لجنة البرنامج  )أ 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير عن تنفيذ وتقييم برنامج العمل العام للفترة   )ب 

 نقاش توجيهي: ٢٠١١-٢٠١٠توجيهات إلعداد برنامج العمل العام والميزانية للفترة   )ج 

 وإجراء تحضيري

  

 دراسة حول أوجه الخلل العالمي والنمو السياحي )٨

  

 تقرير مرحلي عن سياسات جودة المقاصد وإنشاء المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال )٩
 

 تقرير فريق العمل المكلف بتدارس جدوى صك قانوني للنظر في تيسير السفر السياحي )١٠

  

 األعضاء المنتسبون )١١
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 تقرير الرئيس  )أ 

 دراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالميإ  )ب 

  تقرير لجنة النظر في طلبات الترشيح للعضوية باإلنتساب  )ج 
 

 ٢٠١٣-٢٠١٠اإلجراءات والجدول الزمني النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة  )١٢
 

 ٢٠٠٩إنتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لسنة  )١٣
 

  للمجلس التنفيذيمكان وتاريخ انعقاد الدورة الخامسة والثمانين )١٤

  

  إستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة الرابعة والثمانين للمجلس التنفيذي )١٥
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  قائمة المقررات - ٢

  
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

  ) من جدول األعمال١البند (اعتماد جدول األعمال  ٦

  

1(LXXXIV)

  ) من جدول األعمال٢البند (بيان الرئيس  ٦

  

2(LXXXIV)

  ) من جدول األعمال٣البند (قرير األمين العام ت ٧

  

3(LXXXIV)

   المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي ٨

  )من جدول األعمال) أ (٤البند (تقرير األمين العام عن الوضع المالي )  أ (
 

4(LXXXIV)

   المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي ٩

 من قواعد التمويل المرفقة ١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق المادة )  ب(

  )من جدول األعمال) ب (٤البند (به 
 

5(LXXXIV)

  ) من جدول األعمال٥البند (طلبات العضوية  ١٠
 

6(LXXXIV)

  ) من جدول األعمال٦البند (المشاركة في آليات منظومة األمم المتحدة للتنسيق  ١٣
  

7(LXXXIV)

  برنامج العمل العام ١٤

 تقرير لجنة البرنامج  )أ 

) ب(و) أ (٧البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير عن تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  )ب 

 ) من جدول األعمال

8LXXXIV)

  برنامج العمل العام ١٥

 تقرير لجنة البرنامج  )أ 

ش نقا: ٢٠١١-٢٠١٠توجيهات إلعداد برنامج العمل العام والميزانية للفترة   )ج 

 )من جدول األعمال) ج (٧البند  (توجيهي وإجراء تحضيري

9(LXXXIV)

)من جدول األعمال) ب (٨البند ( دراسة حول أوجه الخلل العالمي والنمو السياحي ١٧

  

10(LXXXIV
)
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تقرير مرحلي عن سياسات جودة المقاصد وإنشاء المركز العالمي المتياز المقاصد  ١٨

 )ول األعمال من جد٩البند (في مونتريال 

  

11(LXXXIV
)

تقرير فريق العمل المكلف بتدارس جدوى صك قانوني للنظر في تيسير السفر  ٢٢

 السياحي

  ) من جدول األعمال١٠البند (

12(LXXXIV
)

  األعضاء المنتسبون ٢٢

  )من جدول األعمال) أ (١١البند (تقرير الرئيس )  أ(

13(LXXXIV
)

   

  األعضاء المنتسبون ٢٤

من جدول ) ب (١١البند ( راج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالميإد)  ب(

  )األعمال

14(LXXXIV
)

  األعضاء المنتسبون ٢٥

من ) ج (١١البند (تقرير لجنة النظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب ) ج(

  )جدول األعمال

15(LXXXIV
)

 ٢٠١٣-٢٠١٠ظمة للفترة اإلجراءات والجدول الزمني النتخاب األمين العام للمن ٢٦

  ) من جدول األعمال١٢البند (

16(LXXXIV
)

 ) من جدول األعمال١٣البند  (٢٠٠٩إنتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لسنة  ٢٨
 

17(LXXXIV
)

 من ١٤البند (مكان وتاريخ انعقاد الدورة الخامسة والثمانين للمجلس التنفيذي  ٢٩

  )جدول األعمال
 

18(LXXXIV
)

 ر للبلد المضيفالشك ٢٩
 

19(LXXXIV
)
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  المقررات التي اتخذها المجلس  - ٣
 
 

CE/DEC/1(LXXXIV) 
 
 

  إعتماد جدول األعمال

  

   من جدول األعمال١البند 

  ).CE/84/1 prov. annotو  .CE/84/1 provالوثيقتان (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

  . مقترح والثمانين، كما هوالرابعة اعتماد جدول أعمال دورته يقرر

  

.....................................................................................................  
 
 

CE/DEC/2(LXXXIV) 
 
 

  بيان الرئيس

  

   من جدول األعمال٢البند 

  )CE/84/2الوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

   الهندية، السيدة أمبيكا سوني،إلى بيان رئيسته، معالي وزيرة السياحةوقد استمع 

  

  الرئيسة على بيانها؛يشكر )١
 
  تحليلها لألزمة اإلقتصادية والمالية العالمية وآلثارها على قطاع السياحة؛ويتبنى )٢
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 رأيها بشأن ضرورة إنشاء نظم لإلنذار المبكر لتدبر األزمات جراء الكوارث الطبيعية؛ ويؤيد )٣
 
، وعلى أنه جية متوازنة لمواجهة ظاهرة تغير المناخمعها على ضرورة وجود استراتي ويوافق )٤

ينبغي التصدي لهذا التحدي الكبير من حيث عالقته بتحد أساسي آخر هو الحد من الفقر، في 

 إطار األهداف اإلنمائية لأللفية؛

  

 منظمة السياحة العالمية على مواصلة أعمالها في مجال شروط إصدار التأشيرات وإنشاء ويشجع )٥

  .الم الزائرينأنظمة إلع

.....................................................................................................  
 
CE/DEC/3(LXXXIV) 

 
  تقرير األمين العام

 
 

   من جدول األعمال٣البند 

  )CE/84/3يقة الوث(
  
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،وقد ناقشهاألمين العام، ي تقدم به ذ إلى التقرير الوقد استمع
  

 األمين العام على عرضه الرامي إلى مواصلة إعالم أعضاء المجلس بوضع السياحة يشكر )١

 الدولية وبأنشطة المنظمة؛
 

الذي ال تبدو آفاقه و ، األمين العام تحليله للوضع اإلقتصادي العالمي الذي يجابهه قطاعناويوافق )٢

في هذا الصدد بقرار تكليف األستاذ بيتر كيلير إجراء  ويحيط علمامؤاتية على المدى القصير، 

 دراسة حول الموضوع؛
  

 المنظمة في األشهر أعمال األنشطة الرئيسية واللقاءات الكبرى التي اتسمت بها ويسجل باهتمام )٣

 األخيرة؛
  

، وباإلدارة الحريصة ٢٠٠٧الذي يقل جودة عن الوضع في بالوضع المالي للمنظمة  ويحيط علما )٤

 .ة خالل السنة المالية الجاريةلألمان
  

.....................................................................................................  
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CE/DEC/4(LXXXIV) 

 
 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  ير األمين العام عن الوضع الماليتقر)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ (٤ البند

  )CE/84/4 (a) الوثيقة(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 ١٤ من المادة ٦ قدمه وفقا للفقرة الذي  على تقرير األمين العام عن الوضع المالي للمنظمة،وقد اطلع

  من النظام المالي،
 

CE/DEC/4(LXXXIV) 
 
 
 ؛٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٥ ايةلغ  التي تم تحصيلهاشتراكاتالل المرتفع بالمستوى يحيط علما )١
 
 أعضاء فاعلين بتسديد كامل ٥مع اإلرتياح أنه منذ تاريخ انعقاد دورته األخيرة، قام  ويلحظ )٢

 اشتراكاتهم المتأخرة أو جزء منها؛
  

 ، عمال بتوصية الجمعية العامة الواردة في قرار الجمعية أن اإليرادات والنفقات المتوقعةويلحظ )٣

[A/RES/496(XVI)] ،تتمكنان من ضمان التوازن المالي في هذه السنة المالية، وأن هذا سوف 

، وهو أمر ناجم أساسا من ٢٠٠٨ مع انحراف معتدل عن خطة اإلنفاق لسنة التوازن يتماشى

برنامج األنشطة المكثف الذي تم القيام به، وارتفاع مستوى التضخم الذي شهده مقر المنظمة في 

 السنة الجارية؛
  

 لتسديد  الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة األعضاءويحث )٤

  قبل إغالق حسابات السنة المالية الجارية؛٢٠٠٨اشتراكاتهم عن 
 
لقيت، السيما لبرنامج السياحة  مع اإلرتياح بمستوى اإلشتراكات الطوعية التي تُويحيط علما )٥

  التي نفذت بواسطتها؛ وبالمشاريعالمستدامة والقضاء على الفقر،
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  ، [A/RES/524(XVII)] إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير
  

،  المقترحة٢٠٠٩أن من الواضح أن الظروف ال تسمح بإجراء أي تخفيض على ميزانية  يقرر )٦

 . هي أقل من صفر بالقيمة الفعلية٢٠٠٩ و٢٠٠٨نظرا ألن الزيادة على الميزانية بين 

  

.....................................................................................................  

  
CE/DEC/5(LXXXIV) 

  
 

 المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  

  من قواعد التمويل المرفقة به١٣والفقرة   من النظام األساسي٣٤تطبيق أحكام المادة ) ب (

  

  جدول األعمالمن ) ب (٤البند 

  )CE/84/4(b) الوثيقة(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 تنطبق  من قواعد التمويل المرفقة به١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤ أن أحكام المادة إذ يالحظ

   عضوا فاعال،٢٢حاليا على 
 
مر،  األعضاء المعرضين لهذه األحكام على الوفاء بالتزاماتهم، وعلى التقدم، إذا لزم األيحث )١

  باقتراح لتسديد اشتراكاتهم المتأخرة بالتقسيط؛
  

 من النظام األساسي ٣٤من تطبيق أحكام المادة  باألعضاء المستفيدين من إعفاء مؤقت وقد أحيط علما

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي، وهو إعفاء منحته الجمعية ١٣من أحكام الفقرة أو /و

  عشرة،العامة في دورتها السابعة 
  

 من قواعد التمويل، ألنه تقدم ١٣لفقرة  ألحكام االعضو الفاعل توغو لم يعد معرضا أن يلحظ  )٢

 ؛بخطة لتسديد متأخراته
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بوليفيا وبوركينا فاسو وكمبوديا وكوستاريكا والسلفادور األعضاء الفاعلين  أن ويلحظ بارتياح )٣

 ؛٢٠٠٨ خطط السداد المتفق عليها لغاية يتانيا قد نفذواومور
  

 ورواندا  وبيرو وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيجرمالياألعضاء الفاعلين  أن ويلحظ )٤

 ؛٢٠٠٨ المتفق عليها للسداد لغاية  واليمن قد نفذوا جزئيا خططهموأوروغواي
  

، أو الذين لم الخطط المتفق عليهاإلى األمين العام أن يذكر األعضاء الذين لم ينفذوا ويطلب  )٥

 جزئيا،  بأن اإلعفاء المؤقت من تطبيق األحكام المذكورة يتوقف على التقيد الكامل ينفذوها إال

 بخطط السداد المتفق عليها؛
  

 [CE/DEC/5(LXXIX)]وإلى مقرريه ، [A/RES/523(XVII)] إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير
  بشأن العراق،  [CE/DEC/8(LXXX)]و
  

  مفاوضاتهما بشأن اإلشتراكات المتأخرة المترتبة على العراق، أن العراق واألمانة يواصالن وإذ يدرك
 
 .٢٠٠٨ عن سنة منظمة السياحة العالمية أن العراق قد سدد جزءا من اشتراكاته إلى يلحظ )٦
  

.....................................................................................................  
  

CE/DEC/6(LXXXIV) 
  

  طلبات العضوية
 

   من جدول األعمال٥البند 

  )CE/84/5 Add.1 وCE/84/5 الوثيقتان(
 
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

  على تقرير األمين العام عن هذه المسألة،وقد اطلع
 
 ٨اإلنضمام إلى المنظمة اعتبارا من النرويج  بقرار حكومة يحيط علما مع الكثير من اإلرتياح )١

 من النظام األساسي؛) ٢( ٥فقا للمادة ، و٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
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CE/DEC/6(LXXXIV) 
  

 إلى الجمعية العامة بإقرار ترشيح فيوصي اإلنضمام إلى المنظمة، فانواتو قرار ويلحظ بسرور )٢

 من النظام األساسي؛) ٣( ٥هذا البلد وفقا للمادة 
  

 األمين العام فيكلف،  لإلنضمام إلى المنظمةنيوزيلندا اإلهتمام المتجدد الذي عبرت عنه ويلحظ )٣

 بمواصلة اتخاذ الخطوات الالزمة لكي يتم ذلك؛
  

من النظام األساسي، ) ١(٣٥ باإلنسحاب من المنظمة، وفقا للمادة المملكة المتحدة بقرار وقد ُأعلم

  في أعقاب هذا اإلعالن،وبالخطوات التي اتخذها األمين العام 
  

 من هذا البلد فيطلب باإلجماعالمملكة المتحدة،  بالقرار الذي أعلنت عنه يحيط علما مع األسف )٤

 النداء الذي يرفق نصه  األمين العام بتبليغ حكومة المملكة المتحدةويكلفإعادة النظر في نواياه، 

 أدناه؛
 
 األمين العام بصورة خاصة على مواصلة جهوده لدى الدول غير األعضاء، بما فيها ويشجع )٥

 مال انضمامها إلى المنظمة؛الواليات المتحدة األمريكية، الحت
  

 إلى األمين العام أن يتقدم إليه في الدورة القادمة بتقرير عن إجراءات المتابعة التي ويطلب )٦

 .اتخذت بشأن هذه النهج المختلفة
  

 
  مرفق
 
 

  نداء إلى المملكة المتحدة
  
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

، وفقا ٢٠٠٩أغسطس / آب١نظمة في  بعزم المملكة المتحدة على اإلنسحاب من الموقد أحيط علما

  من النظام األساسي،) ١ (٣٥للمادة 

  

  بهذا اإلعالن؛يحيط علما مع األسف -١
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CE/DEC/6(LXXXIV) 
 

 من أن بلدا كبيرا مولدا ومستقبال للسياحة يعتزم مغادرة المنظمة، بعد بضعة ويعبر عن قلقه -٢

 سنوات فقط من اإلنضمام إليها؛

إلى تقويض مبدأ الشمولية الذي ينبغي أن يحكم عضوية الوكاالت  يميل  أن هذا القرارويعتبر -٣

 المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة؛

  

 أن انسحاب المملكة المتحدة من شأنه أن يوجه إشارة سلبية إلى مجتمع السياحة الدولي ويعتبر -٤

 وإلى البلدان التي تعمل على اإلنضمام إلى منظمة السياحة العالمية؛
  

 المملكة المتحدة على إعادة النظر بقرارها، خصوصا بالنظر إلى المساهمة التي اإلجماعويحث ب -٥

 إلى برنامج عمل المنظمة وإلى  أن يقدمها في المستقبلال شك أن بإمكانهقدمها هذا البلد والتي 

خصوصا في مجاالت تغير المناخ، وتدبر (أنشطة هذا البرنامج الذي يمكن أن يستفيد منه 

 واإلحصاء، والمعرفة اإلقتصادية بالسياحة، والتسويق والترويج، والعالقة بين السياحة األزمات،

 ).والرياضة، بينما تستعد المملكة المتحدة الستضافة األلعاب األولمبية
 
 

  :رئيس المجلس التنفيذي
  

  الهند

  

  :الدول األعضاء في المجلس التنفيذي
  

ون، الجزائر، األرجنتين، بنين، البرازيل، كامير

الصين، كوستاريكا، مصر، إريتريا، فرنسا، 

ألمانيا، غانا، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، إيران، 

العراق، إيطاليا، كازاخستان، مالي، المكسيك، 

المغرب، موزنبيق، جمهورية كوريا، اإلتحاد 

   .الروسي، سان مارينو، السنغال، إسبانيا، وتونس

  :حة العالميةرؤساء اللجان اإلقليمية لمنظمة السيا

  

  .كولومبيا، قبرص، لبنان

  

الدول األعضاء التي حضرت هذه الجلسة بصفة 
  :مراقب

  

أندورا، أستراليا، أذربيجان، كوت ديفوار، 

غواتيماال، األردن، كينيا، موناكو، نيجيريا، 

   .باكستان، بولندا، جنوب أفريقيا، وفنزويال

.....................................................................................................  
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 المشاركة في آليات منظومة األمم المتحدة للتنسيق
  
 

   من جدول األعمال٦البند 

  )CE/84/6 Add.1و CE/84/6 الوثيقتان(
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،CE/84/6 Add.1 و CE/84/6 الوثيقتين  فيوقد نظر
  

 بازدياد مشاركة منظمة السياحة العالمية في مختلف آليات منظومة األمم المتحدة حيط علماي )١

 للتنسيق؛
 

في اجتماعات مختلفة تنظمها هيئات تنتمي إلى  بمشاركة المنظمة ويحيط علما مع اإلهتمام )٢

د منظومة األمم المتحدة، ما يتيح ضمان اإلعتراف على نحو أفضل بمساهمة السياحة على الصعي

 الدولي في التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، والحد من الفقر؛
  

بالقبول النهائي لمرفق اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة، ذي الصلة  يرحبو )٣

 بمنظمة السياحة العالمية؛
  

د على  إلى األمم المتحدة في العمل الذي تقوم به من أجل تشجيع الدول التي لم تصدق بعوينضم )٤

على القيام بذلك، وخصوصا على اإلنضمام اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة، 

 إلى األمين ويطلب – بما فيها المرفق ذو الصلة بمنظمة السياحة العالمية –إلى المرفقات الجديدة 

 العام اإلضطالع بنفسه في هذه الحملة؛
  

 الدورات القادمة حول أي تطورات جديدة قد  إلى األمين العام أن يواصل إعالمه فيويطلب )٥

منظمة في آليات المنظومة للتنسيق، وحول اإلجراءات التي تقوم بها تترتب على مشاركة ال

 .المنظمة في هذا الصدد من أجل تصديق اإلتفاقية
  

..................................................................................................... 
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  برنامج العمل العام

  

  تقرير لجنة البرنامج) أ(

  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير عن تنفيذ برنامج العمل العام للفترة ) ب(

  

  من جدول األعمال) ب (٧و) أ (٧البند 

  ) CE/84/7(b)و CE/84/7(a) الوثيقتان(
  
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

 برنامج المنظمة للعمل العام الذي قدمه األمين العام حول مستوى تنفيذالتقرير المرحلي  في وقد نظر

  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
  

 في تنفيذ برنامج العمل خالل األشهر الستة األولى من التقدم الكبير المحرز يلحظ بارتياح )١

  ، والنتائج اإليجابية التي تحققت لغاية اآلن؛٢٠٠٨
 

من أجل تحصيل  قامت بها لمنفعة الدول األعضاء والعديدة التيألنشطة  األمانة على اويشكر )٢

 الدعم للسياحة في السياسات المحلية وفي المنتديات الدولية؛
  

الوقائع التقنية والبعثات الميدانية التي  باآلليات التي وضعها األمين العام لتقييم نتائج وقد أحاط علما

  تقوم بها المنظمة،
 
م المتناسق، ما يتيح تحديدا أفضل لمواطن القوة والضعف  األمانة على وضع عمليات للتقيييهنئ )٣

 في هذه األنشطة الرئيسية التي تقوم بها المنظمة؛

  

  إلى األمين العام أن يأخذ هذه النتائج في الحسبان من أجل زيادة فعالية أنشطة المنظمة؛ويطلب )٤
 
ما فيها مشاريع جهوده بشأن تقييم كل أنشطة المنظمة، بمواصلة  األمين العام على ويشجع )٥

 ؛التعاون التقني
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 كل الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في آليات التقييم وإلى تزويد األمانة بردودها ويدعو )٦

 حين يطلب منها ذلك؛

  

، بالتشاور مع ٢٠٠٩األمين العام إدخال التعديالت الالزمة على ميزانية المنظمة لسنة  ويخول )٧

 .زانية والمالية، من أجل تمويل هذه األنشطةرئيس لجنة المي

  

..................................................................................................... 
 

CE/DEC/9(LXXXIV) 
 

  برنامج العمل العام

  

  تقرير لجنة البرنامج) أ(

  

  ٢٠١١-٢٠١٠إعداد برنامج العمل العام للفترة )  ج(

  

  من جدول األعمال) ج(و) أ (٧البند 

  ) CE/84/7(c)و CE/84/7(a) الوثيقتان(
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

   والثالثين للجنة البرنامج،الخامستقرير اإلجتماع  في وقد نظر

  

التوجيهات التي أصدرتها اللجنة المذكورة من أجل إعداد برنامج العمل والميزانية  في وقد نظر أيضا

  ، استنادا إلى نتائج عملية المشاورات بين األعضاء وإلى اعتبارات أخرى،٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
 
 التي تحدد  هذه التوجيهات، بما فيها توصية اللجنة اإلقليمية ألوروبا بدعم من لجنة البرنامج،يقر )١

أنشطة عالمية نتائجها تهم وتنفع كل أنواع ) أ: (مستويين من األنشطة في برنامج العمل القادم

أنشطة محددة لألقاليم، بل لألقاليم الفرعية حيثما أمكن، تقع ضمن األولويات ) ب(عضاء؛ األ

 العالمية لكنها تتطلب إجراءات تخص األقاليم؛
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 ينبغي أن يتضمن فقط هدفين رئيسيين ٢٠١١-٢٠١٠ على أن برنامج عمل ويوافق )٢

ياحة العالمية على تحقيق النجاح في إدارة مساعدة أعضاء منظمة الس) أ: (، همااستراتيجيين

مساعدة أعضاء المنظمة على المثابرة في رفع مستوى ) ب(وتسويق قطاعهم السياحي الموجود؛ 

 ومع استدامة عرضهم للسياحة وتنميتها في المستقبل، تماشيا مع المدونة العالمية آلداب السياحة

 .التزامات األمم المتحدة بأسرها
  

لى أنه ينبغي لبرنامج العمل أن يتضمن أيضا، في إطار األهداف اإلستراتيجية  أيضا عويوافق )٣

المذكورة أعاله، أنشطة تتناول تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، من حيث عالقتها 

 ؛سرهاديات عالمية تهم األمم المتحدة بأبالسياحة، ألنها تتصدى لتح
  

 الذي [A/RES/544(XVII)]اءاتها مع أحكام القرار إلى الدول األعضاء أن تكيف إجر ويطلب )٤

 أنه ينبغي ويكرراعتمد في كارتاخينا دي إيندياس، بشأن العالقة بين السياحة وتغير المناخ، 

اتفاقية األمم المتحدة اتخاذ تدابير قائمة على التوافق من أجل تنفيذ القرار اآلنف الذكر في إطار 

 .اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
  

-٢٠١٠ إلى األمانة أن تعطي، لدى إعداد اقتراحات برنامج العمل والميزانية للفترة ويطلب )٥

أو /، و)مثل اآلداب(، مزيدا من األولوية للمجاالت واألنشطة حيث للمنظمة موقع رائد ٢٠١١

 على ممارسة نفوذها بفضل طبيعتها الحكومية الدولية العالمية الفريدة وخبرتها التاريخية؛قدرة 
  

 إلى األمانة أن تعقد في نفس الوقت اجتماعي لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية، من ويطلب )٦

على أساس النتائج، إلعداد وتنفيذ برنامج العمل أجل تسهيل اعتماد أنظمة اإلدارة والميزانية 

 ؛القادم، على نحو يتماشى مع الممارسات التي توصي بها األمم المتحدة
  

 إلى األمين العام من أجل إعداد مشروع مفصل لبرنامج المنظمة وميزانيتها تويعطي تعليما )٧

لفترة السنتين القادمة، ولتقديمه إلى لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية في اجتماعهما 

، بغية تفحصهما قبل تقديمهما إلى المجلس التنفيذي في دورته ٢٠٠٩فبراير /المشترك في شباط

 نين؛الخامسة والثما
  

 لجنة البرنامج واألمانة على تعاونهما المثمر في صياغة برنامج عمل متناسق ومركز ويهنئ )٨

  .٢٠١١-٢٠١٠وفعال من حيث التكلفة للفترة 

.....................................................................................................  
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CE/DEC/10(LXXXIV) 

  

  

  حول أوجه الخلل العالمي والنمو السياحي دراسة
 

   من جدول األعمال٨البند 

  ).CE/84/8 Revالوثيقة (
  
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

، الذي يرحب بموجبه بقرار األمين العام تكليف األسـتاذ          [CE/DEC/3(LXXXIII)] إلى مقرره    إذ يشير 

لى قطاعنا، وعن اإلجـراءات التـي       بيتر كيلير إجراء دراسة عن الوضع اإلقتصادي الراهن وآثاره ع         

  سوف تقترح على األعضاء كي ينظروا فيها،
  

   على مشروع الملخص التنفيذي للدراسة،وقد اطلع
  

 على التحليل الذي عرضته األمانة في الوثيقة، ويعبر عن ثقته بقدرة قطاع السياحة علـى                يوافق )١

 تجاوز آثار األزمة المالية الدولية الراهنة؛
 
 أن الوثيقة بصيغتها الكاملة سوف ترسل إلى أعضاء الفريق اإلستراتيجي فـي اجتماعـه               ويلحظ )٢

لكي تدرج مالحظاتـه فـي هـذه        ،  ٢٠٠٨نوفمبر  /القادم المقرر عقده بمدريد، في تشرين الثاني      

 الوثيقة قبل إصدار الدراسة خالل معرض سوق السياحة العالمية بلندن؛
  

لتعزيـز قـدرة    " لجنة المرونة السياحية  "السابقة، إنشاء   " اتلجنة األزم "، بناء على تجربة     ويقرر )٣

 القطاع على مواجهة األزمة الراهنة؛
  

 في تقرير لجنة البرنامج، وأحيط علما بآثار األزمة اإلقتصادية والمالية العالمية على برنـامج               وقد نظر 

  العمل الحالي،
  

ا األمين العـام ولجنـة      ة أوصى به  لثالثة أنشطة جديد   اإلدراج الفوري في البرنامج الراهن       يقر )٤

.  وآثاره المحتملة علـى قطـاع الـسياحة        البرنامج، لمواجهة الوضع اإلقتصادي الدولي الحالي     

 : تحليالت سريعة آلثار الوضع اإلقتصادي العالمي على اآلتيتتناولا واألنشطة التي يوصى به
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ع المقاصد الرئيسية، مع التشديد بصورة خاصة        وفي أنوا  األسواق الكبرى المولدة للسياحة     )أ 

 على مقاصد السفر الطويل؛
 
، بما فيها شركات التكلفـة المنخفـضة،        )السيما بالجو والبر  (أنماط النقل وشركات النقل       )ب 

 والتمييز بين السفر الطويل والسفر القصير؛

  

 تحديد، في كل    الرابحين والخاسرين المحتملين على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، مع          )ج 

حالة، العوامل الرئيسية التي سوف يتعين على الحكومات والقطاع الخاص أن تأخذها في             

 . لمواجهة األزمة الراهنةالحسبان

..................................................................................................... 
 
CE/DEC/11(LXXXIV) 

 
 

  لي عن سياسات جودة المقاصدتقرير مرح

 وإنشاء المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال
  

   من جدول األعمال٩البند 

  ).CE/84/9 Revالوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،
 

 في تقرير فريق العمل الذي أنشئ في دورته الماضية بشأن مذكرة التفاهم بين منظمة السياحة نظروقد 

  تياز المقاصد،العالمية ومركز ام
  

 بالبيان الذي أرسله رئيس مجلس المقاصد لألعضاء المنتسبين في منظمة السياحة وقد أحاط علما

  العالمية ورئيس مركز امتياز المقاصد،
  

 الدورة  به بشأن مركز امتياز المقاصد بين فريق العمل على العمل الوافي جدا الذي قاميشكر )١

 األخيرة وهذه الدورة للمجلس؛
 

 التقرير المرفق الذي قدمه فريق العمل، حيث يوضح العالقات التي ينبغي أن تقوم بين ويقر )٢

 المنظمة والمركز؛
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 تبليغ هذا التقرير إلى المركز، مع طلب إلى مجلس مديري المركز بمراجعة  األمين العامويكلف )٣

لك للتقيد بالتوصيات التي تقدم بها فريق نظمه الداخلية واإلضافة إلى مذكرة التفاهم كما يلزم، وذ

 العمل وأقرها المجلس التنفيذي،
  

 : بمالحظات األمين العام، مع إبراز اآلتيويحيط علما )٤
  

 في أن تتيح قواعد التمويل في منظمة السياحة العالمية تقديم المساعدة التقنية للمقاصد  )أ 

 ة ماليا،البلدان النامية، دون أن تتكفل المنظمة بالمشاريع الضخم

أجهزة مركز تمكن البلدان األعضاء في منظمة السياحة العالمية من المشاركة في أن ت  )ب 

 ، بالضرورة لهذا الغرض المنظمةتعينهاامتياز المقاصد، دون أن 

طالما أنه ال ينبغي القيام خالل الفترة اإلنتقالية بإصدار الشهادات أو بالترتيب أو   )ج 

قياس اإلمتياز في المقاصد بحد ذاتها تعني احتمال وجود نظام بالتصنيف العام، فإن طبيعة 

قياس منهجي للجودة، لكي يضفى عليه ما يلزم من الموضوعية والصدقية، ولكي يشار 

 التي ينبغي أن تدخل عليها التحسينات المرغوبة؛على المقاصد المجاالت 
 

نظمة السياحة العالمية إلى األمين العام أن يعد مشروع توجيهات بشأن استخدام شعار م ويطلب )٥

وعالمتها التجارية من قبل الكيانات الخارجية التي توقع معها مذكرات تفاهم أو تقيم أي شكل من 

 التعاون، وأن تقدم هذه التوجيهات إليه بغية إقرارها؛
 

 حول وضع مركز  إلى األمين العام التقدم بتقرير إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذيويطلب )٦

 .لمقاصدامتياز ا
  

  مرفق
  

  تقرير مرحلي عن سياسات جودة المقاصد

  وإنشاء المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال
  

  نظام قياس امتياز المقاصد/تقرير للجنة المعنية بمركز امتياز المقاصد
  

. سبانياتم إعداد هذا التقرير بالتشاور مع أعضاء اللجنة، أي البرازيل، كوستاريكا، فرنسا، الهند، وإ(
ولقد جرى التفاعل عبر البريد اإللكتروني، وبواسطة . ولم يشارك العضوان اآلخران، أي  غانا وإيران

 ١٧ و١٦سبتمبر، وفي مشاورات عقدت في بوردو يومي / أيلول٥التحاور المصور عن بعد، في 
  ).٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
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 من جدول أعمال المجلس التنفيذي ٩ إطار البند تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار اعتمد في )١

 ١٤ و١٣لمنظمة السياحة العالمية، في دورته الثالثة والثمانين التي عقدت في جيجو، يومي 

وعلى اللجنة إجراء استعراض مفصل للوائح مركز امتياز المقاصد ونظامه . ٢٠٠٨يونيو /حزيران

لتقدم بتقرير مفصل عن ذلك إلى المجلس التنفيذي، كي الداخلي ولإلضافة الملحقة بمذكرة التفاهم، ثم ا

 .ينظر فيه من أجل ضمان الشفافية الكاملة
 

بعد اإلجتماع مع بعض أعضاء مركز امتياز المقاصد، ومع نائب األمين العام لمنظمة السياحة  )٢

 :سبتمبر، في بوردو، تم اإلتفاق على ثالث نقاط/ أيلول١٧العالمية في 
  

  لعالمة التجارية والصفةا: المسألة األولى
  

وأنها ) كما هو وارد في مذكرة التفاهم(ترى اللجنة أن مركز امتياز المقاصد هو مؤسسة مستقلة  )٣

والهدف الرئيسي للمركز هو تقديم المشورة . على صلة بمنظمة السياحة العالمية بموجب مذكرة التفاهم

 في منظمة السياحة العالمية، بناء على طلبها، التقنية ونقل التكنولوجيا إلى المقاصد في الدول األعضاء

ويقوم . وذلك من أجل مساعدتها على تحقيق اإلمتياز بشكل يتناسق مع سياسات المنظمة بشأن المقاصد

 .المركز بإعالم المنظمة وحكومة البلد المعني قبل إعطاء المشورة التقنية إلى أي مقصد محدد
 

هجية للمركز، توجيهاتها وإجراءاتها ينبغي أن تتماشى مع نظام قياس امتياز المقاصد هو أداة من )٤

 .أهداف المركز وينبغي أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة
  

خالل فترة صالحية مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز والمنظمة، ال يعمل المركز كجهاز لتقييم  )٥

جوائز أو المكافآت للمقاصد، أكان في ظل المقاصد أو تصنيفها أو إلصدار الشهادات، وال حتى لمنح ال

 .الشراكة مع المنظمة أو بشكل منفصل
  

وهو يحافظ على سرية تقارير المقاصد . ينبغي لمركز امتياز المقاصد أال يقارن المقاصد ببعضها )٦

وينبغي إعالم حكومة البلد المضيف دائما . إلى أن تقرر الدول األعضاء اإلعالن عنها أو خالف ذلك

 .ة إلى أي مشورة تقنية أو لنقل التكنولوجيابالحاج
  

وبالتالي، . العالمة التجارية هامة ينبغي معالجتها بعناية/واعتبر فريق العمل أن مسألة الشعار )٧

ينبغي لمركز امتياز المقاصد أن يضع توجيهات عامة الستخدام شعار المنظمة أو عالمتها التجارية من 

وبما أن المركز هيئة مستقلة، ينبغي له أال يستخدم .  امتياز المقاصدقبل كيانات خارجية، بما فيها مركز

في الوقت الحاضر شعار منظمة السياحة العالمية في كل اتصاالته واستبيانه وكتيباته وموقعه على 

وينبغي، بالتالي، أن تُسحب على الفور المواد المنشورة التي تحمل شعار منظمة السياحة . اإلنترنت

 .العالمية
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وفي األثناء، ريثما يتم إقرار هذه التوجيهات، يمكن لمركز امتياز المقاصد أن يستخدم الجملة  )٨

في نهاية نصوصه ووثائقه وبياناته، وكتيباته، " لدعم الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية: "اآلتية

 .وموقعه على اإلنترنت، ألخ
  

  الي وأمد مذكرة التفاهمالدعم الم: المسألة الثانية
  

وال تقدم منظمة . توليد موارده المالية الذاتية لجميع عملياته/ يقوم مركز امتياز المقاصد بإدارة  )٩

 .السياحة العالمية أي مساعدة مالية لتنمية المركز وإدارته
 

لمنظمة، المقاصد نموا األعضاء في ا/تقوم منظمة السياحة العالمية بتسهيل المشاركة ألقل البلدان )١٠

وهذا التسهيل، كما ينص النظام المالي للمنظمة، يتم تمويله . لتقديم المشورة التقنية ولنقل التكنولوجيا

 .بواسطة موارد غير اإلشتراكات األساسية ألعضاء المنظمة
  

  إدارة مركز امتياز المقاصد: المسألة الثالثة
  

ية، وينبغي لمنظمة السياحة العالمية يتشكل مجلس مديري مركز امتياز المقاصد من منظمته الذات )١١

ويقوم المركز بإرسال تقريرين كل سنة إلى . أال تعين أي ممثل من دولها األعضاء في هذا المجلس

المجلس التنفيذي، تجري مناقشتهما كبند على جدول األعمال في اجتماعات المجلس التنفيذي التي تعقد 

 .مرتين بالسنة
 

ي العمل باتفاق مركز امتياز المقاصد مع منظمة السياحة العالمية وبموجب مذكرة التفاهم، ينته )١٢

ويمكن . بعد ذلك، يقرر المجلس التنفيذي للمنظمة تجديد العقد مع المركز أم ال. ٢٠١٠في عام 

للمجلس التنفيذي أيضا، في أي وقت من األوقات، دعوة أي هيئة استشارية دولية أخرى مماثلة، أو 

ة الدول األعضاء على تحقيق اإلمتياز في إدارة المقاصد عن طريق تقديم اإلستجابة لها، لمساعد

  .المشورة التقنية ونقل التكنولوجيا
  

..................................................................................................... 



CE/84/DEC 22

 
CE/DEC/12(LXXXIV) 

 
  دوىتقرير فريق العمل المكلف بدراسة ج

  صك قانوني للنظر في تيسير السفر السياحي
  

   من جدول األعمال١٠البند 

  )CE/84/10 الوثيقة(
 
 

  إن المجلس التنفيذي،
 

 لفريق العمل، الذي عقد في بعاالر تقرير األمين العام الذي يتضمن استنتاجات اإلجتماع على اطلعوقد 

  ،٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول ٢٤المقر في 
 

 الملخصة لإلجتماع الرابع لفريق العمل؛بالنتائج  يحيط علما )١
  

   بالمشروع التمهيدي لإلعالن حول تيسير السفر السياحي الذي أعده أعضاء الفريق،وإذ يحيط علما
  

فريق العمل إعداد مشروع نهائي، مع مراعاة التعليقات التي أدلي بها في الدورة  إلى يطلب )٢

في للتعبير كتابة، بغية تقديمه ن تمت دعوتهم الحالية للمجلس التنفيذي، وتعليقات األعضاء الذي

  .الدورة القادمة
 

.....................................................................................................  
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  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير الرئيس)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ(١١البند 

  )CE/84/11(a) الوثيقة(
  
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

   إلى تقرير رئيس األعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية،وقد استمع
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  الرئيس على عرضه؛يشكر )١
  

 بالسيد خابيير بالنكو، المدير التنفيذي الجديد ألمانة األعضاء المنتسبين؛ ويرحب )٢
 

 تسعى  ضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية ومجالسها الثالثة       أن أمانة األع   ويلحظ بارتياح  )٣

إلى تحقيق أهداف استراتيجية تندمج في برنامج العمل، تماشيا مـع التوجـه الجديـد ألنـشطة                 

 األعضاء المنتسبين؛
  

 بتوزيع استبيان المسح الجديد على األعضاء المنتسبين، الذي يرمي إلى تحديد أولوياتهم             ويرحب )٤

، مـا  ولقد تم تصميم اإلستبيان في صـيغة إلكترونيـة      . ٢٠١١-٢٠١٠تهم لبرنامج عمل    وتوقعا

ولقد أعدته أمانة األعضاء المنتـسبين      . سوف يسهل على األعضاء المنتسبين مهمة اإلجابة عنه       

، ما سوف يتيح الحصول على نتـائج        )األعمال، المقاصد، والتعليم  (بالتنسيق مع المجالس الثالثة     

 بر وبمزيد من التفصيل؛ذات مدلول أك
  

، TOURpact.GC السـيما  نشطة التي يقوم بها مجلس األعمـال؛  لتنوع األ  ويعرب عن سروره   )٥

ــد  ــسياحي فــي بلديــة مدري ــرم مــع المجلــس ال ؛ وإطــالق موقــع واإلتفــاق الــذي أب

travel.climatesolutions.www  منـاخ؛  ت، فضال عن مشاريع بحوث حول تغير ال     على اإلنترن

 من  أفضل الممارسات في التعاون بين مختلف أصحاب المصالح       : تضافر القوى "وتنسيق دراسة   

  ؛"أجل تنمية سياحية مستدامة
  

 بالمساعدة التي تلقاها من الوكالة األوروبية للقدرة التنافسية واإلبتكار لمشروع سـوف             ويرحب )٦

، من أجل تسهيل تكيف     على قطاع السياحة وإدارات السياحة الوطنية     يتيح عرض حلول ملموسة     

 الصناعة الفندقية في اإلتحاد األوروبي مع تغير المناخ؛
  

باألنشطة التي قام بها مجلس التعليم، وعلى وجـه الخـصوص نـشر              ويحيط علما مع اإلرتياح    )٧

تغير المناخ، واإلبتكـار     التي تركز على التعليم في السياحة إزاء         ٢٠٠٨أوراق مؤتمر أوليزيس    

 في التعليم السياحي؛
  

 األنشطة التي قام بها مجلس األعمال، بما فيها، ومن جملة أمور، المؤتمر الدولي              ويلحظ بارتياح  )٨

بـوردو،  " (يجيتان لكفالـة الجـودة الـسياحية      أداتـان اسـترات   : إدارة المقاصد وتسويقها  "حول  

 ؛)٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
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 على مواصلة جهودها الرامية إلى النهوض بالخـدمات التـي تقـدمها             األمانة ويشجعها ويهنئ   )٩

وبتواصلها مع األعضاء المنتسبين، وإلى استقطاب أعضاء منتسبين جديدين، السيما من البلـدان             

 .األقل تمثال في المنظمة

.....................................................................................................  
 
CE/DEC/14(LXXXIV) 
 

 
  األعضاء المنتسبون

  

  إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي)  ب(
  

  من جدول األعمال) ب(١١البند 

  )CE/84/11(b)الوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

   اتفاق األمم المتحدة العالمي، في تقرير األمين العام حول إدراج السياحة في مبادرةنظروقد 
  

 ؛الدور الذي يمكن لقطاع السياحة أن يؤديه في هذه المبادرة رأي األمين العام بشأن يؤيد )١
 
  أنه سوف يتم إعداد برنامج خاص بالسياحة، بالمشاركة مع مكتب اإلتفاق العالمي؛ويلحظ )٢
  

تمين، ويترتب عليها   تسبين المه توحة أمام األعضاء المن    بأن هذه المبادرة الطوعية مف     ويحيط علما  )٣

 التزامات من جهة الكيانات المشاركة؛
  

  . إلى األمين العام أن يتقدم إليه بتقرير عن هذا الموضوع في دورته الخامسة والثمانينويطلب )٤
 

.....................................................................................................  
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  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب) ج(
  

  من جدول األعمال) ج (١١البند 

  )CE/84/11(c)الوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

 تشرين ١٤ على تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب التي اجتمعت في وقد اطلع

  ، برئاسة سان مارينو،٢٠٠٨ أكتوبر/األول
 

  توصيات اللجنة؛يؤيد )١
 

 قبول المرشحين التالية أسماؤهم للعضوية باإلنتساب، مؤقتا، إلى أن تصدق الجمعية ويقرر )٢

 :العامة ذلك في دورتها الثامنة عشرة
- AMSTRONG GROUP (آندا)  
- ASSOCIAZIONE CENTRO STUDIO AURORA ONLUS (إسبانيا) 
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACION DE EMPRESAS, SAL 

(CIFESAL) (إسبانيا) 
- CHAMALEON STRATEGIES, INC (آندا) 
- CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO, 

SERVICIOS Y TURISMO (CONCANACO SERVYTUR DE MÉXICO 
 (المكسيك)

- FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE (تونس)  
- INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (آوستاريكا)  
- IXEO INTERACTIVE TRAVEL, S.A. (سويسرا) 
- MODUL UNIVERSITY VIENNA (Autriche)  
- NOSKI CONSULTING TOUR, S.L. (إسبانيا)  
- SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

AÉRONAUTIQUES (SITA) 
- THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE (آينيا) 
- TSI – TURISMO SANT IGNASI (FUNDACION ESADE-UNIVERSIDAD 

RAMON LLULL) (إسبانيا) 
- UNIVERSIDAD RICARDO PALMA (بيرو) 
- UNIVERSITAT DE VALENCIA, ESTUDI GENERAL (إسبانيا)  
- VISA INTERNATIONAL (الواليات المتحدة األمريكية) 

 
.....................................................................................................  
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  اإلجراءات والجدول الزمني

 ٢٠١٣-٢٠١٠النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة 

  

   من جدول األعمال١٢البند 

  )CE/84/12 Add.1و CE/84/12 الوثيقتان(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   في الوثائق التي قدمها األمين العام حول هذا الموضوع،وقد نظر
  

أنه سوف يقرر في دورته الخامسة والثمانين من هو المرشح الذي سوف يوصي به إلى  يؤكد )١

 ؛٢٠١٣-٢٠١٠الجمعية العامة لمنصب األمين العام للفترة 
 
النظام الداخلي الذي اعتمده في دورته الثالثة ب ادمةه سوف يجري التقيد في دورته الق أنويعتبر )٢

، واستكمله بالمقررات التي اعتمدت في )[(XXIII)17]المقرر  (١٩٨٤مايو /والعشرين، في أيار

، وفي دورته )[(XXXIV)19]المقرر ( ١٩٨٨نوفمبر /، في تشرين الثانيدورته الرابعة والثالثين

، وفي دورته الرابعة )[(XLIV)19]المقرر ( ١٩٩٢فمبر نو/الرابعة واألربعين، في تشرين الثاني

 التي ، وفي دورته الثالثة والستين)[(LIV)11]المقرر ( ١٩٩٦نوفمبر /الخمسين، في تشرين الثاني

 ، )[(LXIII-LIV)19] المقرر( ٢٠٠٠نوفمبر /عقدت مع الدورة الرابعة والستين، في تشرين الثاني

 وفي دورته الرابعة والثمانين؛
  

، ولتفسير المقررات تفسير قواعد النظام الداخلي التي تحكم انتخاب األمين العامل ه أنقرروي )٣

 ؛CE/84/12 أعاله، يكون المرجع الوثيقة ٢المذكورة في الفقرة 

  

، بدعم منها، إلى منصب األمين العام تقديم ترشيحات من يرغب من الدول األعضاء إلى ويدعو )٤

 ٢٧ أن تتلقى األمانة هذه اإلقتراحات في موعد أقصاه ، مع الحرص على٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 

 ؛٢٠٠٩فبراير /شباط
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  إلى نفس الحكومات أن تقدم، مع السيرة الذاتية لكل مرشح، بيانات حول نواياه السياسيةويطلب )٥

 طريقة أدائهم لوظائفهم؛ب واإلدارية تعبر عن آراء المرشحين

  

 أعمال دورته الثامنة والثمانين بندا للنظر في إجراءات انتخاب  أن يدرج على جدولويقرر )٦

 األمين العام؛

  

 إلى إعالن األمين العام في الدورة الماضية للمجلس عن قراره التخلي عن منصبه قبل نهاية وإذ يشير

  ،٢٠٠٩فبراير / شباط٢٨واليته، اعتبارا من 

  

  سيد فرانتشيسكو فرانجيالي أمينا عاما استثنائيا، بالخصال الشخصية والمهنية التي جعلت من الوإذ يقر

  

 على العمل الذي قام به خالل العقدين  للسيد فرانتشيسكو فرانجيالييود التعبير عن فائق شكره )٧

المنصرمين، وقد واكب تنمية السياحة العالمية، أوال كنائب لألمين العام ثم كرئيس للمنظمة، 

 نعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة؛ أن يخصه بتكريم رسمي بمناسبة اويقرر
 
، وبموجب السلطات المولجة إلى ٢٠٠١ عام [(XIV)426] وفقا لقرار الجمعية العامة ويقرر، )٨

 من النظام األساسي، تعيين السيد طالب الرفاعي، نائب األمين ٢٠المجلس التنفيذي بحكم المادة 

، حتى نهاية الوالية التي عين لها السيد ٢٠٠٩مارس / آذار١العام، أمينا عاما مؤقتا، اعتبارا من 

  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون األول٣١ أي لغاية ،فرانتشيسكو فرانجيالي

  

..................................................................................................... 
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  ٢٠٠٩يذي لسنة إنتخاب هيئة مكتب المجلس التنف

    

   من جدول األعمال١٣البند 

  )CE/84/13 Add.2وCE/84/13 Add.1 و CE/84/13الوثائق (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

   من النظام الداخلي،٥ أحكام المادة إذ يراعي

  

   وبترشيح كوستاريكا، لتولي منصب الرئاسة لوالية ثانية،الهند التي تتعلق بترشيح  في الوثائقوقد نظر
 
الهند على تكرمها بسحب ترشيحها من منطلق التوافق واحترام مبدأ التناوب على  شكري )١

 المنصب؛
 
 انتخاب كوستاريكا رئيسا للمجلس، والعراق نائبا أوال للرئيس، وكاميرون نائبا ثانيا ويقرر )٢

 ؛٢٠٠٩للرئيس، لسنة 

  

 يعلموا الداخلي، أن من نظامه) ٤(٥مادة ، عمال بأحكام الهؤالء األعضاء الفاعلين إلى ويطلب )٣

  لممارسة هذه المهام؛يعينونهمسوف األمين العام بأسماء األشخاص الذين 

  

 إلى الهند وهنغاريا وغانا، على جودة العمل الذي قاموا به لمصلحة ويتوجه بتحية خاصة )٤

 .المنظمة لدى أداء واجباتهم

  

.....................................................................................................  



CE/84/DEC 29

 
 
CE/DEC/18(LXXXIV) 

  

   التنفيذي والثمانين للمجلسالخامسةمكان وتاريخ انعقاد الدورة 

  

   من جدول األعمال١٤البند 

  )CE/84/14الوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

الثمانين على قبول العرض السخي الذي قدمته مالي لكي تستضيف دورته الخامسة و يقرر

  .٢٠٠٩مايو / أيار٨ و٧أرضها، في باماكو، يومي 
 

.....................................................................................................  
 

CE/DEC/19(LXXXIV) 
 
 

  الشكر للبلد المضيف
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

   والثمانين في ظروف ممتازة أتاحها له البلد المضيف،ةالرابع أعمال دورته وقد أنجز بنجاح

  

 إسبانيا؛ لحكومة يعرب عن خالص شكره )١

  

  لمستوى مشاركة الوفود والمراقبين الذين حضروا هذه الدورة للمجلس؛ارتياحهويعرب عن  )٢

  

حسن ، على أمين الدولة للسياحة، السيد جوان ميسكيدا فيراندو وموظفيه  بصورة خاصةويشكر )٣

 .ة التي قدموها للوفود التي حضرت هذه الدورة للمجلسالضياف

  

.....................................................................................................  
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   قائمة المشاركين– ٤

 
 

  : والثمانين للمجلس التنفيذيبعةاالرحضر الدورة 

  

زيل، كاميرون، الصين،  البرا بنين،لجزائر، األرجنتين،ا: مندوبو من يلي من أعضاء المجلس -١

، مصر، إريتريا، فرنسا، ألمانيا، غانا، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، كوستاريكا

إيطاليا، كازاخستان، مالي، المكسيك، المغرب، موزنبيق، جمهورية كوريا، اإلتحاد الروسي، 

 نس؛سان مارينو، السنغال، إسبانيا، وتو
 
 ؛)كاميرون(رئيس اللجنة اإلقليمية ألفريقيا  -٢
 
 ؛)كولومبيا(رئيس اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية  -٣
 
 ؛)إيران(رئيس اللجنة اإلقليمية لجنوب آسيا  -٤

  

 ؛)قبرص(رئيس اللجنة اإلقليمية ألوروبا  -٥

  

 ؛)لبنان(رئيس اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط  -٦

  

 ؛)RCIة مجموع(ممثل األعضاء المنتسبين  -٧

  

 أستراليا، أذربيجان، كوت ديفوار، ،أندورا: ةممثلو من يلي من الدول األعضاء في المنظم -٨

 غواتيماال، األردن، كينيا، موناكو، نيجيريا، باكستان، بولندا، جنوب أفريقيا، وفنزويال،

 كمراقبين؛

  

  ).األرجنتين(رئيس لجنة الميزانية والمالية  -٩


