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  جدول األعمال - 1
  
  
  
  عتماد جدول األعمالإ )1

  

 بيان الرئيس )2

  

 تقرير األمين العام )3

  

 :2009-2008برنامج العمل العام للفترة  )4
  

 برنامجالتقرير عن تنفيذ وتقييم   )أ 

 تقرير لجنة البرنامج  )ب 
 
  :نظام األساسيالمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بال )5
  

 2009تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة   )أ 

 تقرير لجنة الميزانية والمالية  )ب 

 2008تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية   )ج 

 ق منها، بعد التحق)2007-2006(إغالق الحسابات اإلدارية ذات الصلة بالفترة المالية السادسة عشرة   )د 

  من قواعد التمويل المرفقة به13 من النظام األساسي والفقرة 34تطبيق أحكام المادة   )ه 

 إستخدام شعار منظمة السياحة العالمية  )و 

 تقرير رابطة الموظفين  )ز 
 
 2013-2010توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للفترة  )6
 
  :2011-2010ة للفترة مشروع برنامج العمل والميزاني )7
  

 برنامج الذي أعده األمين العامميزانية المشروع   )أ 

 تقرير لجنة البرنامج  )ب 

 تقرير لجنة الميزانية والمالية  )ج 

  

 :العالقات مع منظومة األمم المتحدة )8
  

 آليات التنسيق  )أ 

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة  )ب 

 إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي  )ج 
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 :تقرير مرحلي عن )9
  

 مؤسسة تيميس  )أ 

 )ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر   )ب 

 مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ  )ج 

 المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال  )د 

 الوحدة اإلستشارية في بون المعنية بالتنوع البيولوجي والسياحة  )ه 

 احةاألمانة الدائمة في روما للجنة العالمية آلداب السي  )و 

  

 تقرير فريق العمل المكلف بتدارس جدوى صك قانوني للنظر في تيسير السفر السياحي )10
 

، واختيار البلدان 2011 وسنة 2010الشعارات التي سوف تقترح على الجمعية العامة لسنة : يوم السياحي العالمي )11

 المضيفة
 

 :األعضاء المنتسبون )12
  

 تقرير الرئيس  )أ 

 ضاء المنتسبينعملية مراجعة النظام الداخلي لألع  )ب 

  تقرير لجنة النظر في طلبات الترشيح للعضوية باإلنتساب  )ج 
 

 تقرير عن التحضير للدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة )13
 

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة السادسة والثمانين للمجلس التنفيذي )14

  

  إستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة الخامسة والثمانين للمجلس التنفيذي )15
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  قائمة المقررات -2
 
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

  ) من جدول األعمال1البند (اعتماد جدول األعمال  

  

1(LXXXV)

  ) من جدول األعمال2البند  (بيان الرئيس 
  

2(LXXXV)

  ) من جدول األعمال3البند  (تقرير األمين العام 
  

3(LXXXV)

  ) من جدول األعمال3 البند ((H1N1)مواجهة إنفلونزا   

  ) من جدول األعمال)أ (4البند  (تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  أ (
 

4(LXXXV)

  برنامج العمل العام  

 لجنة البرنامجتقرير   )أ 

 ))ب(4و) أ (4البند  (2009-2008تقرير عن تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  )ب 
 

5(LXXXV)

   تصل منها بالنظام األساسيالمسائل اإلدارية والمالية وما ا 

 2009تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة   )أ 

 )من جدول األعمال) ب(5و) أ(5البند (تقرير لجنة البرنامج  )ب 
 

6(LXXXV)

   المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 

 ))ج(5 البند (2008 للسنة المالية تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة  )ج 
 

7(LXXXV)

   المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 

، بعد )2007-2006(إغالق الحسابات اإلدارية ذات الصلة بالفترة المالية السادسة عشرة   )د 

 ))د(5البند ( التحقق منها
 

8LXXXV)

   ا بالنظام األساسيالمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منه 

البند (  من قواعد التمويل المرفقة به13 من النظام األساسي والفقرة 34تطبيق أحكام المادة   )ه 

 ))ه(5

9(LXXXV)

   المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 

 إستخدام شعار منظمة السياحة العالمية  )و 

  

10(LXXXV)

   ا اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل اإلدارية والمالية وم 

  تقرير رابطة الموظفين  )ز 

11(LXXXV)
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-2010توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للفترة  )16 

 ) من جدول األعمال6البند ( 2013

  

12(LXXXV)

  2011-2010 العام والميزانية للفترة برنامج العمل 

 تقرير الرئيس  )أ 

  النظام الداخلي لألعضاء المنتسبينعملية مراجعة )ب 

 بتقرير لجنة النظر في طلبات الترشيح للعضوية باإلنتسا  )ج 

 )من جدول األعمال) ج(و) ب(و) أ (7البند (

  

13(LXXXV)

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة 

 ))أ(8البند  (آليات التنسيق  )أ 

  

14(LXXXV)

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة 

 ))ب(8البند (التفتيش المشتركة تقرير وحدة  )ب 

  

15(LXXXV)

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة 

 ))ج(8البند  (إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي  )ج 

  

16(LXXXV)

  :تقرير مرحلي عن 

 مؤسسة تيميس  )أ 

 )ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  )ب 

 يط الهادئمكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمح  )ج 

 المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال  )د 

 الوحدة اإلستشارية في بون المعنية بالتنوع البيولوجي والسياحة  )ه 

 ) من جدول األعمال9البند  (األمانة الدائمة في روما للجنة العالمية آلداب السياحة  )و 
 
 

17(LXXXV)

البند  (ر في تيسير السفر السياحيتقرير فريق العمل المكلف بتدارس جدوى صك قانوني للنظ 

 ) من جدول األعمال10
 

18(LXXXV)

 وسنة 2010الشعارات التي سوف تقترح على الجمعية العامة لسنة : يوم السياحي العالمي  

 ) من جدول األعمال11البند  (، واختيار البلدان المضيفة2011
 

19(LXXXV)

 األعضاء المنتسبون 

 ))أ(12البند  (تقرير الرئيس  )أ 
 

20(LXXXV)
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 األعضاء المنتسبون 

 ))ب(12البند ( عملية مراجعة النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين )ب 
 

21(LXXXV)

 األعضاء المنتسبون 

 ))ج(12البند ( تقرير لجنة النظر في طلبات الترشيح للعضوية باإلنتساب  )ج 
 

22(LXXXV)

 ) من جدول األعمال13البند ( تقرير عن التحضير للدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة  

  

23(LXXXV)

 ) من جدول األعمال14البند (مكان وتاريخ انعقاد الدورة الخامسة والثمانين للمجلس التنفيذي   

  

24(LXXXV)

(LXXXV)25  الشكر للبلد المضيف  
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  المقررات التي اتخذها المجلس  -3
  

CE/DEC/1(LXXXV) 
  

  إعتماد جدول األعمال

  

  ل األعمال من جدو1البند 

  ).CE/85/1 prov. annotو  .CE/85/1 prov الوثيقتان(

  

  ،إن المجلس التنفيذي

  

  . والثمانين، كما هو مقترحالخامسة جدول أعمال دورته يعتمد
  

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

CE/DEC/2(LXXXV) 
  

  بيان الرئيس
  

   من جدول األعمال2البند 

  )CE/85/2الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   السياحة في كوستاريكا، السيد كارلوس ريكاردو بينابيدس،وزيرمعالي ، هإلى بيان رئيسوقد استمع 

  

  الرئيس على بيانه؛يشكر )1
 
دان لعملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، السيما بالنسبة للب الرأي بشأن أهمية السياحة وإسهامها في ويوافقه )2

 النامية؛

  

 آراءه بشأن التحدي الجديد الذي يواجه القطاع في إطار األزمة المالية العالمية؛ ويؤيد )3
 
 معه على أن السياحة تبرهن مرة أخرى على قدرتها على التعافي من األزمة الراهنة، وهي عامل لإلتحاد ويتفق )4

 معه بالدور الهام الذي لعبته منظمة السياحة العالمية بمناسبة انعقاد اجتماع ويحتفلتحاور بين البلدان، وال

 ؛2009أبريل /مجموعة البلدان العشرين في نيسان
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 موقف الرئيس القائل بأن جهود تخفيف تغير المناخ يجب أن تبذل في سياق تخفيف حدة الفقر والتنمية ويؤيد )5

 اقتراحه بأن تقوم منظمة السياحة العالمية بالترويج الستخدام ويؤيدما في البلدان النامية، المستدامة، السي

 مؤشرات اإلستدامة؛

  

 . على التزامه بالمدونة العالمية آلداب السياحةويشكره )6

  

......................................................................................................................  
 
CE/DEC/3(LXXXV) 

  

  تقرير األمين العام

  

   من جدول األعمال3البند 

  )CE/85/3الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،وقد ناقشه،  بالوكالة األمين العامي تقدم بهذ إلى التقرير الوقد استمع
 

ضع السياحة الدولية وبما تقوم به  األمين العام على عرضه الرامي إلى مواصلة إعالم األعضاء بويشكر )1

 المنظمة؛
 
 األمين العام تحليله للوضع اإلقتصادي العالمي الذي يجابهه قطاعنا، والذي ال تبدو آفاقه مؤاتية على المدى يوافق )2

 ؛القصير
  

ع،  للعمل الذي قامت به األمانة في إطار الرد الذي أسهمت به منظمة السياحة العالمية للقطاويعرب عن تقديره )3

السيما بفضل إعادة تفعيل لجنة تنشيط السياحة، والتعميم المتواتر للمعلومات بشأن تطور األزمة وآثارها على 

 السياحة، والتدابير التي اتخذتها مختلف الدول األعضاء في هذا الصدد؛
  

خططها لإلنعاش  التدابير التي اتخذتها األمانة بحثها الحكومات على استخدام السياحة كأداة هامة في ويلحظ )4

 ؛"اإلقتصاد األخضر"والتحفيز اإلقتصادي، وبجعلها إحدى األدوات الرئيسية لإلنتقال نحو 
  

  باألنشطة والوقائع الكبرى التي اتسمت بها أنشطة المنظمة في األشهر الماضية؛ويحيط علما )5
  

 ترة المالية الراهنة؛ بالوضع المالي السليم للمنظمة وباإلدارة الحذرة التي تمارس في الفويحيط علما )6

  

 بالمراجعة الجارية لإلجراءات اإلدارية في األمانة، حيث يصار إلى اعتماد آلياتها الجديدة بشكل ويرحب )7

 تدريجي؛
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  ،)H1N1(الرد الذي قدمته األمانة لمواجهة الوضع الذي أثارته إنفلونزا  على  أيضااطلعوقد 

  

سفر، وبإجراءات المنظمة في إطار رد منظومة األمم المتحدة،  بذلك، السيما بالوضع وبأثره على اليحيط علما )8

 األمين العام إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلبقاء على القطاع فيوجهوبمشاركة األعضاء وتنسيق القطاع، 

متأهبا، وللتنسيق مع منظومة األمم المتحدة، وللحد من اآلثار السلبية على السفر والسياحة، بما يتماشى مع 

 طلبات الصحة التي تعلو على ما عداها؛مت
 
 الدور الهام الذي يمكن لمنظمة السياحة العالمية أن تؤديه، بالتعاون مع الدول األعضاء، في توفير ويلحظ أيضا )9

في أوضاع مشابهة، تجنبا لتدابير من ) H1N1(مواجهة منظومة األمم المتحدة إلنفلونزا معلومات دقيقة حول 

 إلى األمين العام إن يلفت انتباه الهيئات ذات الصلة إلى ويطلبلسياحة والسفر الدوليين، طرف واحد تؤثر على ا

 .ما تقدم، داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها
  

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

CE/DEC/4(LXXXV) 
  

  تقرير األمين العام

  

  )H1N1(مواجهة إنفلونزا 
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ي تقدمت به لجنة القارة األمريكية،ذ إلى التقرير الوقد استمع

  

 ؛)H1N1( عن دعمه وتضامنه مع األسر التي فقدت أحباءها، ومع البلدان المتأثرة بإنفلونزا يعبر )1
 
، )H1N1(كسيك، التي تُبذل بجدية ومسؤولية، لمواجهة تفشي إنفلونزا  لجهود حكومة المويعرب عن تقديره )2

  عن تضامنه معها في هذه القضية الحرجة؛ويعبر

  

 اعتبار هذا الرد درسا حول أهمية التعاون المبكر بين البلدان المتضررة، من أجل اإلعتراف بوجود حالة ويقرر )3

  على السياحة الدولية؛طارئة، والعتماد ما يلزم من تدابير للحد من آثارها

  

 الناس على مبادئ وأهداف المدونة العالمية آلداب السياحة، تالفيا في المستقبل السترعاء انتباه ويؤكد مجددا )4

  .للتصريحات الرسمية التي تؤثر على البلدان التي تمر بوضع متأزمتالفيا  وبشكل ال لزوم له،

......................................................................................................................  
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CE/DEC/5(LXXXV) 
  

  برنامج العمل العام

  

  2009-2008تقرير عن تنفيذ برنامج العمل العام للفترة ) أ(
  

  تقرير لجنة البرنامج ) ب(
  

   من جدول األعمال)ب (4و) أ (4البند 

  ) CE/85/4(b) وCE/85/4(a)Add.1 و  CE/85/4(a) الوثائق(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،2009- 2008 في التقرير المرحلي الذي قدمه األمين العام حول تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة وقد نظر

  

   على تقرير اإلجتماع السادس والثالثين للجنة البرنامج،وقد اطلع

  

   بكاملها،2008ية للمنظمة لسنة  بتقييم نتائج األنشطة التقنوقد أحاط علما

  

، والنتائج اإليجابية التي تحققت لغاية 2008 التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برنامج العمل خالل يلحظ بارتياح )1

 اآلن؛
 
 لدعم األعضاء؛ألمانة على األنشطة العديدة التي قامت بها  لويعرب عن تقديره )2

  

آلليات لتقييم النتائج ومؤشرات أداء تتناول الوقائع التقنية،  لألمانة على إنشاء عدد من اويعرب عن تقديره )3

 والبعثات التقنية، ومشاريع المساعدة اإلنمائية؛
 
 النتائج األولية للتقييم الذي أجري بواسطة اآلليات التي أنشئت، وبوجود المؤشرات المذكورة في ويلحظ بارتياح )4

 ؛).A/17/7 Rev (2009-2008برنامج عمل 
 
انة على مواصلة جهودها، بالتعاون مع لجنة البرنامج، لتحسين األداء واإلنتاجية بالنسبة لكافة أنشطة األم ويشجع )5

 المنظمة، من أجل بلوغ مستوى أعلى من اإلمتياز، وآثار أوسع نطاقا لعمل األمانة؛

  

ة ما ال يتوقع من ، ما يسهل إعادة النظر باألولويات، لمواجه2009 اإلدارة المالية بعناية لبرنامج عمل ويقر )6

  .ظروف مرتبطة باألزمة اإلقتصادية أو بمسائل أخرى
  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/6(LXXXV) 
  

  يالمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساس
  

 2009 وخطة اإلنفاق لسنة تقرير األمين العام عن الوضع المالي  )أ 
  

  تقرير لجنة الميزانية والمالية )ب 
  

  من جدول األعمال) أ (5البند 

  ) CE/85/5(b) وCE/85/5(a)Add.1 و  CE/85/5(a) الوثائق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 ،ي للمنظمة على تقرير األمين العام عن الوضع المالاطلعوقد 
 
   تقرير لجنة الميزانية والمالية، علىوقد اطلع إلى بيانات األمين العام، قد استمعو
  

، وفقا لمستوى اإليرادات المتوقع، وبالتدابير 2009مل  حول خطة اإلنفاق لتنفيذ برنامج عبالتقرير يحيط علما )1

 األمانة بشكل فعال؛التي اتخذها األمين العام في المجال المالي وفي شؤون الموظفين، حرصا على إدارة 
 
 في المئة من المبالغ التي أقرت، وذلك 92 إعداد توقعات اإلنفاق للفترة المالية الراهنة، لحدود أقصاها ويقر )2

 وبموجب [(XVI)496]للحفاظ على التوازن الالزم في الميزانية، بموجب توصية الجمعية العامة في قرارها 

 األحكام المالية في المنظمة؛
  

، كما يظهر 2009 بالمستوى المرضي لإلشتراكات التي تم تحصيلها من األعضاء عن السنة المالية ويحيط علما )3

 ؛CE/85/5(a)Add.1في مرفق الوثيقة 
  

 ، 2009 األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسديد اشتراكاتهم عن ويحث )4

 ؛نفيذ البرنامجتالفيا للتأخير الذي قد يعوق ت
 

، وفقا لألحكام السارية في النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفين ولتوصيات لجنة الخدمة ويحيط علما )5

، ينطبق على الموظفين 2009يناير / كانون الثاني1المدنية الدولية، باعتماد جدول جديد للمرتبات، اعتبارا من 

 من الفئة الفنية وما فوقها؛
  

 للسيد بيتر شاكلفورد، ويوجه تحية خاصة الجديد لشؤون اإلدارة، السيد خوسي غارثيا بالنش،  بالمديرويرحب )6

المدير السابق لشؤون اإلدارة وأمين هذا المجلس أيضا لسنوات عديدة، وذلك على إسهامه القيم طوال حياته 

 ).2008-1968 (المهنية في اإلتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسمية وفي منظمة السياحة العالمية
  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/7(LXXXV) 
 

  اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل

  

  تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية  ) ج(

  2008ة للسنة المالية للمنظم
  

  من جدول األعمال) ج (5البند 

  )CE/85/5(b)  وCE/85/5(c) تانالوثيق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،2008 على تقرير مراجعي حسابات المنظمة للسنة المالية وقد اطلع

  

   في شروح األمانة وفي تقرير لجنة الميزانية والمالية،وقد نظر
 
 يورو، في حدود 11857375.89، أي 2008توى نفقات الميزانية في السنة المالية  أنه تم الحفاظ على مسيلحظ )1

 اإلعتمادات التي أقرت؛
 
  يورو؛80144.14 قدره 2008 تم تسجيل فائض في ميزانية ه أنويلحظ )2

  

 قد أتاح تنفيذ الميزانية التي أقرت 2008 أن مستوى ما تم استالمه من إيرادات في الميزانية في سنة ويالحظ )3

  في المئة؛97.61بنسبة 

  

 تحويالت اإلعتمادات التي يشار إليها في الوثيقة، والتي أجريت بإذن مسبق من رئيس لجنة الميزانية ويقر )4

 من األحكام المالية المفصلة، 07-3من النظام المالي، والمادة ) أ)(3(5، بموجب المادة )األرجنتين(والمالية 

 بين أقسام مختلفة من الميزانية، قدر اإلمكان، على الحاالت ، مع ذلك، بأن تقتصر التحويالتويوصي

 اإلستثنائية؛

  

 مقاربته لألعضاء الذين يدينون إلى المنظمة باشتراكات، من 2009 إلى األمين العام بأن يواصل في ويوصي )5

 أجل ضمان تسديدها؛

  

الميزانية في غضون الفترة التي  نداء مراجعي الحسابات إلى كل األعضاء من أجل تسديد اشتراكاتهم إلى ويؤيد )6

 من النظام المالي؛) 2(7تنص عليها المادة 
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، كما وردت في تقرير مراجعي 2008 إلى األمين العام بإقرار الحسابات اإلدارية للسنة المالية ويوصي )7

 الحسابات؛

  

وقد أحاط ع العام في المنظمة،  بخطة العمل التي قدمتها األمانة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاوقد أحيط علما

   بتوصية لجنة الميزانية والمالية في تقرير اجتماعها الخمسين،علما

  

، واستخدام صندوق اإلحتياط الستبدال 2011-2010 اعتماد هذه المعايير بصورة تدريجية في فترة السنتين يقر )8

 األصول الثابتة من أجل تمويل تكلفة التطبيق؛
 
لمنظمة السياحة العالمية اتخاذ خطوات ترمي إلى كفالة اعتماد هذه المعايير المحاسبية  على أنه ينبغي ويوافق )9

 ؛2012يناير / كانون الثاني1الجديدة بحلول 

  

على العمل الهام الذي ) إسبانيا والهند(، ومراجعي الحسابات )األرجنتين( رئيس لجنة الميزانية والمالية ويشكر )10

  .قاموا به

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

CE/DEC/8(LXXXV) 
  

  اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل
 
 

  إغالق الحسابات اإلدارية) د(

 هابعد التحقق من) 2007-2006(للفترة المالية السادسة عشرة 
  

  من جدول األعمال) د (5البند 

  )CE/85/5(b)  وCE/85/5(d) تانالوثيق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

، )2007-2006( في تقرير األمين العام عن النتائج المالية للحسابات المراجعة للفترة المالية السادسة عشرة وقد نظر

  ى هذه النتائج،مالية التي تشير إل بتقرير لجنة الميزانية والوإذ يحيط علما

  

 لتعزيز أنشطة برنامج 2007- 2006 اقتراح األمين العام بشأن استخدام الفائض المتوافر من الفترة المالية وقد لحظ

  ،2011-2010عمل المنظمة لفترة سنتي 

  

، كان هناك فائض في الرصيد قدره 2007ديسمبر / كانون األول31 أنه لدى إغالق حسابات الفترة في يالحظ )1

  يورو؛830993.50
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  بارتفاع مستوى تحصيل اإلشتراكات المتأخرة؛ويرحب )2

  

 إلى األمين العام بإنشاء حساب خاص للفائض المذكور، يجري تحريكه من قبل األمين العام، بموافقة ويوصي )3

تي المجلس التنفيذي، على أساس أال تستخدم أموال هذا الحساب لتمويل نفقات تشغيلية عادية في إطار الميزانية ال

  .تم إقرارها

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

CE/DEC/9(LXXXV) 
  

   اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل
  

  من قواعد التمويل المرفقة به13لفقرة وا  من النظام األساسي34مادة تطبيق أحكام ال) ه (
  

  من جدول األعمال) ه (5البند 

  ) CE/85/5(b) وCE/85/5(e)Add.1 و  CE/85/5(e) الوثائق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 23 من قواعد التمويل المرفقة به تنطبق حاليا على 13 من النظام األساسي والفقرة 34 أن أحكام المادة إذ يالحظ

   عضوا منتسبا،46 وعلى عضو مشارك واحد، وعلى ،عضوا فاعال

  

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام 13 باألعضاء الذين يستفيدون من اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة وقد أحيط علما

  األساسي، الذي منحته الجمعية العامة في دورتها السابعة عشرة،

  

 فاء بالتزاماتهم المالية، على الرغم من مصاعبهم الداخلية؛ األعضاء الذين بذلوا الجهود الالزمة للويشكر )1
 

 من النظام 34تشاد قد سددت معظم اشتراكاتها المتأخرة، وهي لم تعد خاضعة ألحكام المادة  أن يلحظ و )2

  بهذه الجهود الهامة التي بذلتها تشاد؛فيرحب مع اإلرتياحاألساسي، 

  

 على خطة السداد الجديدة فيوافق من قواعد التمويل، 13 الفقرة  أن الكونغو لم تعد خاضعة ألحكامأيضا ويلحظ )3

 من أجل تسوية اشتراكاتها المتأخرة؛
  

 باستكمال رحبوي، 2009 أن بوليفيا وكمبوديا قد وفيا بخططهما المتفق عليهما للسداد حتى  مع اإلرتياحويلحظ )4

 كوستاريكا خطتها للسداد؛

  

 ؛2009ططهما المتفق عليهما للسداد حتى  أن توغو واليمن قد وفيا جزئيا بخويلحظ )5
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إلى األمين العام أن يذكر األعضاء الذين لم ينفذوا الخطط المتفق عليها، أو الذين لم ينفذوها إال جزئيا،  ويطلب  )6

 بأن اإلعفاء المؤقت من تطبيق األحكام المذكورة يتوقف على التقيد الكامل بخطط السداد المتفق عليها؛

  

األمين العام أن يعلمه، في دورته القادمة، بدرجة تقيد األعضاء باإلتفاقات المبرمة، من أجل  إلى ويطلب أيضا )7

 الذي منحتهم إياه الجمعية العامة، أو من 13اإلبقاء، حسبما يقتضي الحال، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 أجل إعادة تطبيق هذه األحكام عليهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم؛
  

  ،[A/RES/523(XVII)]قرار ال إلى يشيروإذ 
  

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي 13يستفيد من إعفاء مؤقت من تطبيق أحكام الفقرة  أن العراق وإذ يدرك

   من النظام األساسي، خالل فترة سماح تمتد على سنتين،34ومن المادة 
 
قدم إلى الدورة السادسة والثمانين للمجلس التنفيذي، من على اإلتفاق مع األمانة على خطة سداد ت العراق يشجع )8

 .أجل تسوية وضعه المالي بالسرعة الممكنة
  

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

CE/DEC/10(LXXXV) 
 
 

 ة وما اتصل منها بالنظام األساسي اإلدارية والماليالمسائل
 
 

  إستخدام شعار منظمة السياحة العالمية) و(
 
 

   من جدول األعمال)و (5البند 

  )CE/85/5(f)الوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

   الذي وضعه األمين العام حول هذا الموضوع، على التقرير األوليوقد اطلع

  

  التدابير المناسبة، بالضرورة الطارئة التخاذ وقد نظر مع ذلك

  

 األمين العام في رأيه بشأن أهمية قضية استخدام شعار المنظمة، واسمها، واسمها المختصر، ورمزها، يؤيد )1

 فضال عن نطاق اسمها، وهي مسألة مشتركة مع كل مؤسسات منظومة األمم المتحدة؛
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مل لتدارس القضية من كل جوانبها، يتألف من البرازيل وفرنسا وغانا والهند وإندونيسيا  إنشاء فريق عويقرر )2

 وإسبانيا، ومن ممثل عن األعضاء المنتسبين، يقوم بتبادل وجهات النظر بالوسائل اإللكترونية؛

  

مل، ريق الع إلى مداوالت ف إلى األمين العام والمستشار القانوني إعداد دراسة عن الموضوع، استناداويطلب )3

 والتقدم بهذه الدراسة إليه في دورته السادسة والثمانين؛

  

 من األمين العام أن يتعامل مع طلبات استخدام الشعار بحذر، إلى أن يتم إقرار ما سوف يحدد من قواعد ويطلب )4

  .يشأن هذا الموضوع

......................................................................................................................  
 
CE/DEC/11(LXXXV) 

  

  اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل
 
 

  تقرير رابطة الموظفين) ز(
 
 

   من جدول األعمال)ز (5البند 

  )CE/85/5(g)الوثيقة (
 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

  منظمة السياحة العالمية، بتقرير رابطة موظفي وقد أحيط علما

  

 الذي اعتمد في دورته الثالثة [(LXXXIII)3] لعرض هذا التقرير األول للرابطة، بموجب المقرر ينظر بإيجاب )1

 والثمانين؛
 
 روح التعاون واإلنفتاح نحو الحوار التي يعبر عنها في هذا التقرير، في إطار تطبيق توصيات وحدة ويقدر )2

 التفتيش المشتركة؛

  

 . رئيسة الرابطة على عرضهاويشكر بالتقرير، علماويحيط  )3

  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXXXV) 
  

  جلس التنفيذي إلى الجمعية العامةتوصية الم

 2013-2010فترة بمرشح لمنصب األمين العام لل
  

   من جدول األعمال6البند 

  )CE/85/6 Add.1  وCE/85/6 تانالوثيق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  من نظامه الداخلي،) 1(29من النظام األساسي والمادة ) ج(12 إلى المادة إذ يشير

  

ان اشتراكات متأخرة ال مبرر  مقبولية ترشيح السيد عرب حب اهللا التي قدمها لبنان، علما أنه تترتب على لبنوقد ناقش

  ،) من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي13الفقرة (لها 

  

  عدم قبول الترشيح اآلنف الذكر؛يقرر )1

  

   إلى عروض المرشحين الثالثة،وقد استمع

  

 الذي [(LXXIV)20]من نظامه الداخلي واألحكام ذات الصلة من المقرر ) 2(29 اجتماعا مغلقا، بموجب المادة وقد عقد

  اتخذ في دورته الرابعة والسبعين،

  

   يعين ممثل ألمانيا وممثل مالي لفرز األصوات وعدها، إلى رئيسهوقد استمع

  

 اقتراعا سريا في هذا اإلجتماع، وفقا للمبادئ التوجيهية إلجراء اإلنتخابات باإلقتراع السري المرفقة بالنظام وقد أجرى

  الداخلي للجمعية العامة،

  

 أصوات للسيد أوه جي تشول 10، و)األردن( صوتا للسيد طالب الرفاعي 20 أن اإلقتراع قد أسفر عن إعطاء وقد لحظ

  ،)باكستان(، وصوت واحد للسيد خالد مالك )جمهورية كوريا(
 
  .2013-2010 إلى الجمعية العامة بتعيين السيد طالب الرفاعي في منصب األمين العام للفترة يوصي )2

  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/13(LXXXV) 
  

  2011-2010عمل والميزانية للفترة مشروع برنامج ال
 

   الذي أعده األمين العام البرنامجميزانيةمشروع   )أ 

 تقرير لجنة البرنامج )ب 

 ية والماليةتقرير لجنة الميزان  )ج 
  

   من جدول األعمال) ج(7و) ب(7و) أ(7البند 

  ) CE/85/7(c)  وCE/85/7(b) و CE/85/7(a) الوثائق(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

، الذي أعده األمين العام بموجب المادة 2011-2010 في مشروع برنامج العمل العام وميزانية المنظمة للفترة وقد نظر

وعلى أساس التوجيهات السياسية ومبادئ البرمجة التي اعتمدها المجلس في دورته التاسعة من النظام األساسي، ) 2(23

  ،[(LXXIX)11]والسبعين في المقرر 

  

   على تقارير لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية،وقد اطلع

  

ت األعضاء وأيضا  أن البرنامج المقترح يقوم على أهداف استراتيجية ومحددة تستجيب الحتياجايلحظ بارتياح )1

 اللتزامات أوسع نطاقا مع منظومة األمم المتحدة؛
 
 في أن مشروع البرنامج يعرض، نزوال عند طلب الجمعية العامة، أهدافا وأنشطة ويوافق لجنة البرنامج رأيها )2

 وإجراءات أكثر تركيزا، لكي تحقق نتائج وآثار أفضل؛

  

إلى قيادة أوضح لمنظمة السياحة العالمية في توفير ، في ضوء الوضع اإلقتصادي العالمي الصعب، ويدعو )3

المعلومات والتحليالت والتوجيهات السياسية للدول األعضاء، من أجل مساعدتها على إدارة قطاعها السياحي في 

 األزمة؛

  

اث العام بإنشاء آلية طوارئ لألنشطة الخاصة أو لألحداألمين ، بالتالي، توصية لجنة البرنامج بأن يقوم ويدعم )4

 غير المتوقعة التي قد تنشأ بعد إقرار مشروع البرنامج من قبل الجمعية العامة، والتي قد تتطلب تدخل المنظمة؛

  

 للطريقة التي قامت األمانة من خاللها بإعداد مشروع البرنامج، بما في ذلك عملية التشاور ويعبر عن ارتياحه )5

مع لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية، األمر الذي الواضحة مع كل األعضاء، والتعاون المستمر والمثمر 

 يعزز ملكية الدول األعضاء لعمل المنظمة؛
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  مشروع برنامج العمل، كما أوصت به لجنة البرنامج؛ويقر )6

  

 بنمو اسمي صفر الشتراكات البلدان 2011-2010 إلى الجمعية العامة باعتماد جدول اشتراكات للفترة ويوصي )7

ويوصي ، باستثناء ما تتطلبه التعديالت التقنية في تصنيف حاالت بلدان منفردة، 2009رنة بسنة المنفردة، مقا

 ، بعد مراجعة منتصف المدة؛2013-2012 بتطبيق هذه السياسة لدى صياغة مشروع ميزانية أيضا

  

عة المبلغ ، بعد مراج2011-2010 إلى الجمعية العامة باعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة ويوصي )8

 يورو، نتيجة تطبيق النمو اإلسمي الصفر على اشتراكات البلدان المنفردة، مع 26546000األصلي، بمبلغ قدره 

 إجراء التعديالت بسبب أي تغيير قد يطرأ على العضوية حتى ذلك الحين؛

  

 وفقا 2011-2010للفترة  إلى الجمعية العامة بتخويل األمين العام تنفيذ برنامج العمل العام والميزانية ويوصي )9

 للمبالغ التي يتم تحصيلها، وتماشيا مع الطريقة المرضية للعمل بالميزانية، التي حددت في السنوات السابقة؛

  

 لجنة الميزانية والمالية ولجنة البرنامج ورئيسيهما على مساهماتهم القيمة في إعداد مشروع برنامج عمل ويهنئ )10

 .2011-2010المنظمة للفترة 

  

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

  
CE/DEC/14(LXXXV) 

  

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة

  

  آليات التنسيق)  أ(

  

   من جدول األعمال)أ (8البند 

  )CE/85/8(a)الوثيقة (

  

  ي، إن المجلس التنفيذ

  

  ،CE/85/8(a)الوثيقة  على اطلعوقد 

  

 بتعاون منظمة السياحة العالمية بانتظام مع عدة سلطات في األمم المتحدة، وبمشاركتها يحيط علما مع اإلهتمام )1

في اجتماعات تقنية للمنظومة، بغية كفالة اإلعتراف الكامل بإسهام السياحة في التنمية المستدامة والحد من الفقر، 

 ى استخدام موارد األمم المتحدة على أفضل وجه من خالل تالفي ازدواجية الجهود؛وحرصا عل
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 مشاركة المنظمة في أنشطة األمم المتحدة، وفي اجتماعات تقنية وإدارية، السيما اجتماعات مجلس ويلحظ أيضا )2

 دارية الرفيعة المستوى؛الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى، واللجنة اإل

  

 األمانة على توطيد التعاون مع الممثلين المقيمين لمنظومة األمم المتحدة في مختلف البلدان، من أجل ويشجع )3

 إعطاء السياحة الدولية األهمية التي تستحقها؛

  

  ،[(LXXIV)7] أيضا إلى المقرر شيريوإذ 

  

األمم المتحدة لتشجيع الدول التي لم تصدق بعد اتفاقية  األمين العام بمتابعة إجراءاته في إطار حملة يكلف )4

امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة على القيام بذلك، والسيما القبول بالمرفقات الجديدة، بما فيها المرفق 

 ذو الصلة بمنظمة السياحة العالمية؛
 
  .نظمة في آليات المنظومة للتنسيق إلى األمين العام أن يفيده، في الدورات القادمة، حول مشاركة المويطلب )5

  

......................................................................................................................  
 
CE/DEC/15(LXXXV) 

  

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة

  

  تقرير وحدة التفتيش المشتركة)  ب(

  

  ول األعمال من جد)ب (8البند 

  )CE/85/8(b)الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي، 

  

  على التقرير الذي وضعته وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة، اطلعوقد 

  

 بتقرير المراجعة لمنظمة السياحة العالمية بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، الذي وضعته يرحب )1

 وحدة التفتيش المشتركة؛
 
  بصورة عامة التوجيهات الرئيسية في التقرير؛ؤيدوي )2

  

  بالنهج البناء لدى األمانة إزاء هذا التقرير؛ويرحب )3
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 إنشاء فريق عمل لتدارس المسألة، يتألف من البرازيل ومصر وألمانيا وهنغاريا والهند وإندونيسيا وإيران ويقرر )4

ريا واإلتحاد الروسي وإسبانيا، ليقوم بتبادل اآلراء والعراق وإيطاليا وكازاخستان ومالي والبرتغال وجمهورية كو

بالوسائل اإللكترونية، لتمكين األمين العام من إعداد خطة لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة، مع اإلشارة 

 إلى كل اإلنعكاسات، بما فيها اإلنعكاسات ذات الطابع المالي؛

  

  .نفيذ الخطة المذكورة إلى األمين العام إعالمه بمختلف مراحل تويطلب )5

  

......................................................................................................................  
 
CE/DEC/16(LXXXV) 

  

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة

  

  إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي)  ج(

  

   من جدول األعمال)ج (8البند 

  )CE/85/12(c)الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي، 

  

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

  

، وهي مبادرة مشتركة لمنظمة السياحة العالمية مع اإلتفاق TOURpact.GC إنشاء مجموعة يلحظ باهتمام )1

 العالمي؛
 
ألمين العام بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع السياحة في هذه المبادرة، األمر الذي ينطوي  اويؤيد رأي )2

 على التزامات للكيانات المشاركة؛

  

  مؤسسة قد أكدت مشاركتها في المبادرة؛30 بأن مجموعة أولية تتألف من حوالي ويحيط علما )3

  

  بوضع خطة عمل مشتركة لهذه المبادرة؛ويحيط علما )4

  

 إلى األمين العام أن يقدم إليه في دورته الثامنة والثمانين تقريرا عن تطور المشاريع الجارية في هذا بويطل )5

  .المشروع

  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/17(LXXXV) 

  

  :ي عنتقرير مرحل
  

 مؤسسة تيميس  )أ 

 )ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  )ب 

 مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ  )ج 

 المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال  )د 

 الوحدة اإلستشارية في بون المعنية بالتنوع البيولوجي والسياحة  )ه 

 ب السياحةاألمانة الدائمة في روما للجنة العالمية آلدا  )و 

  

  من جدول األعمال 9البند 

  )CE/85/9الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي، 

  

 : مع التقدير بالوضع الراهن وبأنشطة عدة كيانات خارجية مرتبطة بمنظمة السياحة العالمية، وهي تشملأحاط علماوقد 

، م اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئمكتب الدع، )ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ، مؤسسة تيميس

األمانة ، الوحدة اإلستشارية في بون المعنية بالتنوع البيولوجي والسياحة، المركز العالمي المتياز المقاصد في مونتريال

  ،الدائمة للجنة العالمية آلداب السياحة

  

  ريقة أو بأخرى، بمنظمة السياحة العالمية، إلى تقرير األمين العام بشأن هذه الهيئات الخارجية المرتبطة، بطوقد استمع

  

  على أنه ينبغي اعتماد إطار مناسب للسياسات ذات الصلة بكل هذه الهيئات؛يوافق )1
 
 إلى األمين العام القيام، في إطار السياسات اآلنف الذكر، بإعداد اقتراح يشمل التدابير التي تحكم العالقة ويطلب )2

ن الجوانب اإلدارية والمالية التي تنطبق على كل الكيانات التي تقع خارج مع منظمة السياحة العالمية، فضال ع

 المقر والتي ترتبط بالمنظمة؛

  

 بتقديم هذا اإلقتراح إلى المجلس في دورته الثامنة والثمانين، بعد التشاور مع الكيانات اآلنفة  األمين العامويكلف )3

  .الذكر
  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/18(LXXXV) 
  

  

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

  من جدول األعمال 10 البند 

  )CE/85/10الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،
 

، الذي كلف بموجبه فريق العمل إعداد مشروع نهائي يأخذ في الحسبان التعليقات [(LXXIV)12] المقرر  إلىإذ يشير

  التي أدلي بها في الدورة األخيرة للمجلس التنفيذي، والتعليقات التي قدمها األعضاء مكتوبة،
  

 13مل، الذي عقد في المقر في  في تقرير األمين العام الذي يتضمن استنتاجات اإلجتماع الخامس لفريق العوقد نظر

  ،2009فبراير /شباط
 

  لفريق العمل؛الخامس بالنتائج الملخصة لإلجتماع يحيط علما )1
  

راجعه أعضاء الفريق مع مراعاة المواقف  لإلعالن حول تيسير السفر السياحي الذي الجديد بالمشروع وإذ يحيط علما

  التي عبر عنها األعضاء،
  

ه الفريق، مع التعديالت التي اقترحتها أستراليا وكولومبيا، من أجل عرضه على  النص الجديد الذي أعديقر )2

 الدورة القادمة للجمعية العامة؛
 
 السيدة بالنكا بيلوسيفيتش على أدائها ويحيي أعضاء فريق العمل على العمل الذي قاموا به، ويشكر شكرا جزيال )3

  . كرواتيانيابة عنكرئيسة لفريق العمل 
  

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

  

CE/DEC/19(LXXXV) 
  

  تي سوف تقترح على الجمعية العامةالشعارات ال: يوم السياحي العالمي

 ، واختيار البلدان المضيفة2011 وسنة 2010لسنة 
  

  ألعمالمن جدول ا 11 البند 

  )CE/85/11 Add.1  وCE/85/11 تانالوثيق(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،2011 ولسنة 2010 على تقرير األمين العام بشأن إجراء اختيار شعارات يوم السياحة العالمي لسنة وقد اطلع
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الدولية التي أعلن  في الشعارات التي اقترحها األمين العام ، آخذا في الحسبان الشعارات المعتمدة للسنوات وقد نظر

  عنها برعاية األمم المتحدة،

  

 :2011 و2010 العامة، من أجل اإلحتفال بيوم السياحة العالمي في تية على الجمعية اقتراح الشعارات اآليقرر )1

  

  السياحة والتنوع البيولوجي 2010

  السياحة وتقارب الثقافات 2011

  

، أنه ينبغي اختيار البلدان المضيفة ليوم السياحة [(XV)470] إلى أن الجمعية العامة قد قررت، بموجب القرار وإذ يشير

  العالمي مع مراعاة التناوب الجغرافي كما يجب،
 
، وأن لجنة الشرق 2010 أن لجنة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد رشحت الصين كدولة مضيفة لسنة يلحظ )2

 ؛2011األوسط قد رشحت اليمن الستضافة يوم السياحة العالمي في 
 
 القادمة باختيار الصين واليمن كبلدين مضيفين ليوم السياحة ا الجمعية العامة أن تقوم في دورته علىويقترح )3

  .، تعاطفا2011 و2010العالمي في 

  

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

CE/DEC/20(LXXXV) 
  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير الرئيس)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ(12البند 

  )CE/85/12(a)الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  رئيس األعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية،تقرير إلى  وقد استمع
  

  الرئيس على عرضه؛يشكر )1
  

 عضاء المنتسبين ومجالسها الثالثة؛ لألنشطة التي قامت بها أمانة األويعرب عن ارتياحه )2
  

  األعضاء المنتسبين في مختلف مشاريع منظمة السياحة العالمية؛مشاركة بارتياحويلحظ  )3
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بطلب الرئيس إلى األمين العام بتقديم اقتراحات ترمي إلى إعطاء األعضاء المنتسبين دورا أهم في                ويحيط علما  )4

 ؛أعمال وبرامج المنظمة في المستقبل
  

 .إلى أمانة األعضاء المنتسبين إعالمه بالتقدم المحرز في دورته القادمة ويطلب )5
  

......................................................................................................................  
 
CE/DEC/21(LXXXV) 

 

  األعضاء المنتسبون
  

  لي لألعضاء المنتسبينعملية مراجعة النظام الداخ)  ب(
  

  من جدول األعمال) ب(12البند 

  )CE/85/12(b)الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 على تقرير رئيس األعضاء المنتسبين في المنظمة حول هذا الموضوع، وعلى مشروع نص النظام الـداخلي                 اطلعوقد  

  لألعضاء المنتسبين في المنظمة،
  

 للمشاركة النشطة من قبل     يعرب عن تقديره  وراجعة مشروع النظام الداخلي،      التقدم المحرز حتى اآلن في م      يلحظ )1

 أعضاء مجلس اإلدارة في هذه العملية؛
 
 أن مشروع نص النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين سوف يقره األعضاء المنتسبون فـي اجتمـاعهم                ويستذكر )2

  .العام، قبل أن يقدم إلى الجمعية العامة كي تقره
  

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

  
CE/DEC/22(LXXXV) 

  

  األعضاء المنتسبون
  

  العضوية باإلنتسابلنظر في طلبات الجنة تقرير ) ج(
  

  من جدول األعمال) ج (12البند 

  )CE/85/12(c)(الوثيقة 

  

  لتنفيذي،إن المجلس ا
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، برئاسة سان 2009مايو / أيار8 و7على تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب التي اجتمعت في  وقد اطلع

  مارينو،
 
  توصيات اللجنة؛يؤيد )1
 
 قبول المرشحين التالية أسماؤهم للعضوية باإلنتساب، مؤقتا، إلى أن تصدق الجمعية العامة ذلك في ويقرر )2

 :رةدورتها الثامنة عش
 

- AGENZIA TURISMO FVG (إيطاليا) 
- ANATO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y 

TURISMO (آولومبيا) 
- ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, INC 

(ASONAHORES) (الجمهورية الدومينيكية) 
- BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS – BAHA ( يا جمعورية مقدرون

 (اليوغوسالفية سابقا
- CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA- SOCIEDADE DE 

IMAXE E PROMOCION TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. (إسبانيا) 
- CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (إيطاليا) 
- CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD (آرواتيا) 
- ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT – CEMAC) (آاميرون) 
- FÉDÉRATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE 

TOURISME (FTAV) (تونس) 
- GIPET – GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES 

PROFESSIONNELS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES (آاميرون) 
- GLOBAL TOURISM INTERFACE (فرنسا) 
- INTERNATIONAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BAD HONNEF -

BONN (ألمانيا) 
- INSTITUTO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

(IPDT) (البرتغال) 
- ISRAEL SCHOOL OF TOURISM (إسرائيل)1 
- LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS- INSTITUTE 

OF TOURISM (سويسرا) 
- MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (  ( الصين-ماآاو 

 - MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION (MHR) (Malta) 
 - SENECA S.p.A. (إيطاليا) 
 - RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (إسبانيا) 

- SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS 
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR) (إسبانيا) 

- SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS 
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR) (إسبانيا) 

 - SOUV CLUB CAMEROON (آاميرون) 
 - TOURISM RESOURCE LIMITED (نيجيرا) 

- UNIVERSITA DI CALABRIA - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 
TURISTICHE (Italy) 

 - UNIVERSIDAD DE HUELVA (Spain) 
 - ZAGREB FAIR (Croatia) 

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

                                                 
   مع مالحظة تحفظ إيران على قبول هذا المرشح1
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CE/DEC/23(LXXXV) 
  

  نة عشرة للجمعية العامةتقرير عن التحضير للدورة الثام
  

   من جدول األعمال13البند 

  )CE/85/13(الوثيقة 
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على تقرير األمين العام عن التحضير للدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة،وقد اطلع

  

 ؛2009ناير ي/ كانون الثاني28 أن اإلتفاق بين حكومة كازاخستان والمنظمة قد تم توقيعه في يلحظ بارتياح )1

  

   إلى بيان وفد كازاخستان بشأن التحضير للجمعية العامة،وقد استمع
 
  سلطات كازاخستان على الجهود التي بذلتها حرصا على إنجاح دورة الجمعية العامة في آستانا؛يشكر )2
 
 بما في  بهيكلية الجمعية وبدوام أعمال الجمعية واألنشطة ذات الصلة طوال سبعة أيام،ويحيط علما كما يجب )3

ذلك اجتماع لجنة تنشيط السياحة والندوة التي ينظمها األعضاء المنتسبون، مع تالفي تزامن اإلجتماعات قدر 

 اإلمكان؛

  

التعليقات التي أثيرت  إلى األمين العام إنجاز هيكلية دورة الجمعية، آخذا في الحسبان، قدر اإلمكان، ويطلب )4

 . بالتعاون مع سلطات كازاخستانخالل هذه الدورة حول فترة األعمال، وذلك
  

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

CE/DEC/24(LXXXV) 
  

   التنفيذي للمجلس والثمانينالسادسةكان وتاريخ انعقاد الدورة م
  

   من جدول األعمال14البند 
  
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

 9 و3مبدئيا، عقد دورته السادسة والثمانين ودورته السابعة والثمانين في آستانا، كازاخستان، في  ،يقرر

 .أكتوبر، تعاطفا، في إطار الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة/تشرين األول
  

......................................................................................................................  
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CE/DEC/25(LXXXV) 
  

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   والثمانين في ظروف ممتازة أتاحها له البلد المضيف،الخامسة أعمال دورته بنجاحأنجز وقد 
  

توري، وبالبيان الذي أدلى به في الجلسة  بحضور فخامة رئيس جمهورية مالي، السيد أمادو توماني يتشرف )1

 اإلفتتاحية؛
 
 على تمكين المجلس من اإلجتماع في بلد يتمتع بتراث ثقافي عظيم مالي لحكومة  عن خالص شكرهيعربو )2

 وعريق؛

  

لمعالي وزير السياحة والحرف اليدوية في مالي، السيد ندياي باه، ولمعاونيه، على حسن  حارال هويتقدم بشكر )3

 للوفود التي حضرت هذه الدورة للمجلس؛ضيافتهم 

  

 .ضيافته السيد آدام سانغاري، عمدة قضاء باماكو، على بحرارةويشكر  )4

  

......................................................................................................................  
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   قائمة المشاركين– 4
  

  : والثمانين للمجلس التنفيذيالخامسة حضر الدورة

  

 الجزائر، األرجنتين، بنين، البرازيل، كاميرون، الصين، كوستاريكا،: مندوبو من يلي من أعضاء المجلس -1

 مصر، إريتريا، فرنسا، ألمانيا، غانا، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيطاليا، الجمهورية الدومينيكية،

، المكسيك، المغرب، موزنبيق، البرتغال، جمهورية كوريا، اإلتحاد الروسي، سان مارينو، كازاخستان، مالي

 السنغال، إسبانيا، وتونس؛
 
 ؛)كاميرون(رئيس اللجنة اإلقليمية ألفريقيا  -2
 
 ؛)كولومبيا(رئيس اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية  -3
 
 ؛)قبرص(رئيس اللجنة اإلقليمية ألوروبا  -4

  

 ؛)إيران(قليمية لجنوب آسيا رئيس اللجنة اإل -5

  

 ؛AMFORTو ) THR(ممثل األعضاء المنتسبين  -6

  

  كمراقبين؛وباكستان، نيجيريا، موريتانيا األردن، :ظمةممثلو من يلي من الدول األعضاء في المن -7

  

 وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة؛ -8

  

 ).ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  -9


