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  جدول األعمال ـ ١
  

  اعتماد جدول األعمال )١
  

 )حسب الضرورة(طلبات العضوية  )٢
  

 ٢٠١٠الكتاب األبيض وجدول أعمال  )٣
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الترشيحات لمنصبي مراجعي الحسابات للفترة  )٤
  

  مسائل إدارية ومالية وما اتصل منها بالنظام األساسي )٥
  

 ن العام عن الوضع الماليتقرير األمي  )أ 

 تقرير لجنة الميزانية والمالية )ب 

  من النظام األساسي٣٤تعليق العضوية بموجب المادة   )ج 

  من قواعد التمويل١٣طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة   )د 
  

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اشتراكات األعضاء للفترة ديحدت )٦
  

   الجميعتوصية لجنة دعم الجودة والتجارة بشأن إتاحة السياحة أمام )٧
  

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦اختيار البلدان التي سوف تستضيف رسميا اليوم العالمي للسياحة في  )٨
  

 )وثيقة لإلخبار(تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة  )٩
  

 توصيات بشأن نصائح السفر )١٠
  

 تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب: األعضاء المنتسبون )١١
  

  انعقاد الدورة السابعة والسبعين للمجلس التنفيذيمكان وتاريخ )١٢
  

  مشاريع مقررات الدورة السادسة والسبعين للمجلس التنفيذي )١٣
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٢  

  قائمة المقررات ـ  
  
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

٤  
 

(LXXVI)1  من جدول األعمال١البند  - جدول األعمال  اعتماد

من جدول األعمال ٢البند  -  )حسب الضرورة(طلبات العضوية  ٤  
 

2(LXXVI)

  من جدول األعمال٣البند  - ٢٠١٠الكتاب األبيض وجدول أعمال  ٥
 

3(LXXVI)

   من جدول األعمال٤البند  -  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الترشيحات لمنصبي مراجعي الحسابات للفترة  ٥
 

4(LXXVI)

  

٦  

  

  مسائل إدارية ومالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

   تقرير لجنة الميزانية والمالية) ب( - ين العام عن الوضع الماليتقرير األم)  أ(

  من جدول األعمال) ب (٥ و) أ( ٥ان البند
 

5(LXXVI)

  

٧  

  مسائل إدارية ومالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

   من النظام األساسي٣٤تعليق العضوية بموجب المادة   ) ج(

   من قواعد التمويل١٣طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة )  د(

  من جدول األعمال) د (٥ و) ج( ٥ان البند
 

6(LXXVI) 

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اشتراكات األعضاء للفترة ديحدت  ٩

  من جدول األعمال ٦البند 
 

7(LXXVI)

 توصية لجنة دعم الجودة والتجارة بشأن إتاحة السياحة أمام الجميع ١٠

من جدول األعمال ٧ البند   

8(LXXVI)

  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦تستضيف رسميا اليوم العالمي للسياحة في وف ر البلدان التي ساختيا ١٠

  من جدول األعمال ٨البند 
  

9(LXXVI)

من جدول األعمال ١٠ البند - توصيات بشأن نصائح السفر ١١  10(LXXVI)

تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب: األعضاء المنتسبون  ١١  

من جدول األعمال ١١د البن  

11(LXXVI)

(LXXVI)12  من جدول األعمال١٢ البند –ة والسبعين للمجلس التنفيذي بعمكان وتاريخ انعقاد الدورة السا ١٢
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  المقررات التي اتخذها المجلس ـ  ٣
  

CE/DEC/1(LXXVI) 
  

  إعتماد جدول األعمال
  

   من جدول األعمال١البند 

  ).CE/76/1 prov ةقيالوث(

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

    والسبعينسةداس جدول أعمال دورته ال يعتمد

  

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

CE/DEC/2 (LXXVI) 
  

  إقرار طلبات العضوية

  

   من جدول األعمال٢البند 

  A/16/5(a)(I) Add.2 وA/16/5(a)(I) Add.1 وA/16/5(a)(I)الوثائق (

  )A/16/5(a)(II) وA/16/5(a)(I) Add.3و

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على الوثائق التي أعدها األمين العام حول هذا الموضوع،وقد اطلع

  

  . تقديم هذه الوثائق إلى الجمعية العامة بغية إقرارهايقرر  

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/3 (LXXVI) 
  

  ٢٠١٠الكتاب األبيض وجدول أعمال 
  

   من جدول األعمال٣البند 

  )A/16/13(b) وA/16/13(a) Add.1 وA/16/13(a)الوثائق (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 على مشروع الكتاب األبيض وعلى االقتراحات التي تقدم بها الفريق االستراتيجي حول هذا الموضوع، وقد اطلع

  ، التي أعدها األمين العام،٢٠١٠ل أعمال وعلى مشروع جدو

  

 التصور الذي عرضه األمين العام لألمد البعيد في مشروع الكتاب األبيض، ويوافق على البرمجة يؤيد )١

 ؛٢٠١٠للمدى المتوسط لألنشطة الواردة في جدول أعمال 
 
  . التقدم بهاتين الوثيقتين إلى الجمعية العامة بغية إقرارهماويقرر )٢
  

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

CE/DEC/4 (LXXVI) 
  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الترشيحات لمناصب مراجعي الحسابات للفترة 
  

   من جدول األعمال٤البند 

  )A/16/24الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   قواعد التمويل؛ من١٥من النظام األساسي للمنظمة والمادة ) ز (١٢ المادة راعيإذ ي
  

السيد فرناندو كاساس ( ، أي إسبانيا ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مراجعي الحسابات المعينين للسنتين الراهنتين يشكر )١

  على عملهم الفعال؛) السيد راكش كومار فيرما والسيد أونكار ناث( ، والهند )غييين
  

   في الترشيحات التي تم التقدم بها،وقد نظر
  

 .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ديد والية إسبانيا والهند لمراجعة حسابات الفترة المالية  إلى الجمعية العامة بتجيوصي )٢
  

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



CE/76/DEC  6

CE/DEC/5 (LXXVI) 
 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  تقرير األمين العام عن الوضع المالي  ) أ(

 ة الميزانية والماليةتقرير لجن ) ب(
  

  من جدول األعمال) ب) (أ (٥البند 

  )A/16/14(b) وA/16/14(a) Add.1  وA/16/14(a)الوثائق (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  على تقرير األمين العام عن الوضع المالي للمنظمة،وقد اطلع 
  

   في تقرير لجنة الميزانية والمالية،وقد نظر إلى عروض األمانة، وقد استمع
  

 بالمئة من مجموع اإلشتراكات ٨٥ أنه حتى تاريخ انعقاد هذه الدورة تم استالم االرتياحيحيط علما مع  )١

  بالمئة من اإليرادات التقديرية لإلشتراكات؛١٠٣المستحقة من األعضاء عن السنة الجارية و
  

التوازن بين النفقات،  أنه، عمال بتوصية الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة، تم الحفاظ على ويدرك )٢

  التي بقيت مضبوطة، واإليرادات؛
  

 ٢٠٠ يورو، ما يمثل ١٤٠٢٧٢٥ أن اإليرادات من االشتراكات المتأخرة حتى هذا التاريخ قد بلغت ويلحظ )٣

  ؛٢٠٠٥بالمئة من المبلغ المقدر لسنة 
  

ج الجيدة المتوقعة  لما تتمتع به المنظمة من وضع مالي راهن ممتاز، وفي ضوء النتائويعرب عن ارتياحه )٤

 ألف يورو ٣٥٠لهذه السنة المالية، يقترح على الجمعية العامة أن تخول األمين العام تخصيص مبلغ 

 من أجل تغطية النفقات ٢٠٠٧-٢٠٠٦مقتطعة من السنة المالية الجارية وقابلة للتحويل إلى فترة ميزانية 

)  ألف يورو٢٠٠(ألمم المتحدة على مبنى المقر التي سوف تترتب على تطبيق النظم األمنية المعتمدة لدى ا

  ؛) ألف يورو١٥٠(وعلى تحديث األجهزة السمعية في قاعة المؤتمرات 
  

  للوسائل المخصصة للتأهب للمخاطر وتدبر األزمات، الحاجة إلى تعزيز استثنائي وإذ يدرك
  

 لتعزيز؛ أن يقترح على الجمعية العامة احتمال توفير اعتماد مؤقت لهذا ايقرر أيضا )٥
  

  ما للمنظمة من متأخرات ضخمة مستحقة على أعضاء معينين،وقد لحظ 
  

 . األعضاء المتأخرين في اشتراكاتهم على تسديد المبالغ المترتبة بالسرعة الممكنةيحث )٦
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/6 (LXXVI) 
  

   بالنظام األساسي منهاالمالية وما اتصلالمسائل اإلدارية و
  

   من النظام األساسي٣٤تعليق العضوية وفقا للمادة ) ج(

  قواعد التمويل من ١٣طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة ) د(
  

  من جدول األعمال) د) (ج (٥البند 

   A/16/15(b)(c) Add.1  وA/16/15(b)(c)الوثائق (

  )A/16/15(b)(c) Add.3و A/16/15(b)(c) Add.2 و

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي ١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤ في تطبيق أحكام المادة وقد نظر

  على األعضاء المشار إليهم في الوثائق آنفة الذكر،
  

 من قواعد التمويل المرفقة ١٣أو الفقرة / و٣٤ باألعضاء الذين منحوا إعفاء مؤقتا من أحكام المادة وقد أحيط علما

  بالنظام األساسي،
  

   في تقرير لجنة الميزانية والمالية،وقد نظر
  

 من النظام األساسي وال الفقرة ٣٤ أن غابون وهايتي وفنزويال لم تعد خاضعة ألحكام المادة بارتياحيلحظ  )١

  من قواعد التمويل، ألنها سددت متأخراتها بالكامل؛١٣
 

 بكون كوستاريكا تنفذ بدقة خطة السداد، وقد قلصت مجموع متأخراتها إلى مبلغ أدنى من بويرح )٢

 ؛١٣اشتراكاتها للسنتين األخيرتين، وهي بالتالي في حل من تطبيق أحكام الفقرة 
  

، نظرا للتقيد بخطط السداد المتفق عليها، أن يقترح على الجمعية العامة تجديد اإلعفاء المؤقت من ويقرر  )٣

السالفدور، كازاخستان، مالي، :  من قواعد التمويل التي تنطبق على األعضاء الفاعلين١٣كام الفقرة أح

  ورواندا؛
  

 أن يوصي إلى الجمعية أن تبقي على اإلعفاء المؤقت لبوليفيا، جورجيا، غينيا، جمهورية ويقرر أيضا )٤

وضيح بأنه سيعاد تطبيق هذه األحكام ، مع الت١٣الكونغو الديمقراطية، السودان، واليمن من أحكام الفقرة 

 ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان١على هؤالء األعضاء إذا تخلفوا عن تنفيذ خطط السداد بحلول 
  

 على الجمعية العامة منح العراق تمديدا حتى الدورة الثامنة والسبعين للمجلس، لكي يتمكن من ويقترح )٥

 التقدم بخطة للسداد أو تسوية متأخراته؛
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 على الجمعية العامة إلغاء متأخرات جمهورية مولدوفا، على أثر االتفاق الذي تم التوصل إليه بين ويقترح )٦

األمين العام ورئيس الوزراء المولدوفي بهذا الشأن، ذلك أنه من وجهة نطر القانون الدولي فإن التاريخ 

  ؛٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١الحقيقي النضمام مولودوفا إلى المنظمة هو 
  

 على الجمعية العامة أن تبقي حتى الدورة الثامنة والسبعين للمجلس على اإلعفاء المؤقت من تطبيق يقترحو )٧

 على بوروندي، من أجل إتاحة الوقت لالتصاالت مع األمين العام لتحديد ما إذا كان هذا ٣٤أحكام المادة 

 العضو الفاعل يرغب في الحفاظ على عضويته في المنظمة؛
  

دم إلى الجمعية العامة، ملتمسا الموافقة، بخطط السداد التي تقدم بها من يلي من األعضاء  أن يتقويقرر )٨

: الفاعلين، علما أن هذه الخطط قد أقرت في الدورة الثالثة والسبعين والدورة الخامسة والسبعين للمجلس

تقدمت بها غينيا نيكاراغوا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وأوروغواي، إضافة إلى الخطط التي 

  بيساو، منغوليا، وبيرو في الدورة الحالية؛
  

 وفاء األعضاء  مدى عن إلى األمين العام أن يرفع تقريرا إلى الدورة الثامنة والسبعين للمجلسويطلب )٩

 ؛١٣ من أجل اتخاذ مقرر بشأن مواصلة اإلعفاء أو إعادة تطبيق أحكام الفقرة بالتزاماتهم
  

   من النظام األساسي،٣٤ألعضاء الخاضعين حاليا لتدبير التعليق الذي تنص عليه المادة  بقائمة اوقد أحاط علما
  

 أن من يلي من األعضاء قد تراكمت عليهم متأخرات تساوي أو تفوق اشتراكاتها عن أربع سنوات، يلحظ )١٠

هم في  يمكن أن يطبق عليي من النظام األساس٣٤ص عليه المادة  التعليق الذي تنوبالتالي فإن تدبير

  :[(VII) 217]من قرار الجمعية العامة ) ب(١غضون سنة، وفقا للفقرة 
  

  أعضاء فاعلون
  

  الرأس األخضر
  

  أعضاء منتسبون
  

ASOCIACION ECUATORIANA DE AG. DE VIAJES (ASECUT) 
CENCAP – ESCUELA INTERNACIONAL DE HOTELERIA Y TURISMO (Argentina) 
COMMITTEE FOR TOURISM & DEVELOPMENT OF RESORTS OF ST. PETERSBURG 
GOVERNMENT (Russian Federation) 
DCDM CONSULTING (Mauritius) 
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (الجزائر) 
GABON CONTACTS (Gabon) 
INSTITUTE OF TRAINING, RESEARCH AND OPERATIONAL CONSULTANCY 
(INSTROCT) (Iran) 
KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. (KTDC) (India) 
MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA  
ORGANISATION DU TOURISME EURO-MEDITERRANEEN (OTEM) (France) 
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ROYAL AIR MAROC (Morocco) 
ROYAL OLYMPIC CRUISES (Greece) 
UNIVERSITY OF VESZPREM (Hungary) 
WINZRIK TOURISM SERVICES CO. (الجماهيرية العربية الليبية) 

  

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

CE/DEC/7 (LXXVI) 
  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦تحديد اشتراكات األعضاء للفترة 
  

   من جدول األعمال٦البند 

  )A/16/15الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

ا للصيغة المعهودة من أجل احتساب اإلشتراكات، باستخدام البيانات التي  في الوثيقة التي أعدت وفقوقد نظر

  وفرتها األمم المتحدة واألعضاء،

  

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦ يورو للفترة ٢٤١٦٥٠٠٠ إلى الجمعية بالموافقة على ميزانية قدرها يوصي )١

  

 ١٠٢٩٤٠١٤ أن يكون باب الميزانية الذي ينبغي أن يغطى من اشتراكات الدول كاملة العضوية ويقرر )٢

  ؛٢٠٠٧ يورو لسنة ١٠٧٣٦٠٠٩ و ٢٠٠٦يورو لسنة 

  

 أنه ينبغي تمويل الرصيد من اشتراكات األعضاء المنتسبين ومن موارد أخرى للتمويل ويقرر أيضا )٣

  ؛A/16/12ملحوظة في 

  

 كما هي في فترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إلى الجمعية باإلبقاء على اشتراك األعضاء المنتسبين للفترة ويوصي )٤

 ألنشطة ٥٠٠ منها لميزانية المنظمة و١٥٠٠ يورو في السنة، تخصص ٢٠٠٠، أي ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  األعضاء أنفسهم؛

  

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ إلى الجمعية باعتماد جدول اإلشتراكات المناسب لسنتي ويوصي )٥

  

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

  

  



CE/76/DEC  10

CE/DEC/8 (LXXVI) 
  

  م الجودة والتجارةتوصية لجنة دع

  بشأن إتاحة السياحة للجميع
  

   من جدول األعمال٧البند 

  )CE/76/7الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   في توصيات لجنة دعم الجودة والتجارة بغية إتاحة السياحة للمعوقين على نحو أفضل،وقد نظر

  

   على مضمون الوثيقة المذكورة،يوافق )١
  

  .العامة بغية إقرارها تقديمها إلى الجمعية ويقرر )٢

  

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

  
CE/DEC/9 (LXXVI) 

  

  إختيار البلدان التي سوف تستضيف رسميا

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦اليوم العالمي للسياحة في 
  

   من جدول األعمال٨البند 

  )A/16/21الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

في الوثيقة التي تعرض الدعوات التي تم استالمها من الدول األعضاء من أجل استضافة اليوم العالمي  وقد نظر

  ،٢٠٠٧ و٢٠٠٦للسياحة في 
  

  البلدان التي قدمت ترشيحها،يشكر )١
 

، وسري ٢٠٠٦ التوصية إلى الجمعية العامة باختيار البرتغال الستضافة اليوم العالمي للسياحة لعام ويقرر )٢

  .٢٠٠٧ النكا لعام

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/10 (LXXVI) 

  

 توصيات بشأن نصائح السفر

  

   من جدول األعمال١٠البند 

  )A/16/22الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على تقرير األمين العام حول هذا الموضوع،وقد اطلع

  

  .يق العمل الذي أنشئ لهذا الغرض، لكي يتقدم هذا الفريق بتوصياته إلى الجمعية إحالته إلى فريقرر  

  

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

  
CE/DEC/11 (LXXVI) 

  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب) ب(
  

  ول األعمال من جد١١البند 
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 تشرين ٢٦ على تقرير اللجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باالنتساب التي اجتمعت في قد اطلعو

  ،٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

  

  توصيات اللجنة الفرعية؛يؤيد )١
 
 :باالنتساب التقدم إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة بترشيح من تلي أسماؤهم للعضوية ويقرر )٢

  
 

1. AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE: POUR LA PROMOTION, 
L’ACCUEIL ET LE TRANSFERT (Cameroon) 

2. ALLSTATES TRAVEL AND TOURS LTD (Nigeria) 
3. AL RAWDA TRAVEL AND TOURISM AGENCY (Sudan) 
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4. ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE TURISMO DE CUSCO (Peru) 
5 ASOCIACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO (Spain) 
6. CAPTUR – CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA (Ecuador) 
7. CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES (Spain) 
8. CREATIVE MARKETING SA (Greece) 
9. DISCOVER BRAZIL VIAGENS & TOURISM, LTD – (Brazil) 
10. FEDERAÇAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX 

FBC&VB (Brazil) 
11. EDICIONES CABRER (Dominican Republic) 
12. EXCELTUR – ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURÍSTICA (Spain) 
13. FUNDACIÓN SIERRA CALDERONA  (Spain) 
14. GUILIN INSTITUTE OF TOURISM (China) 
15. HOTREC, HOTELS, RESTAURANTS & CAFÉS IN EUROPE  
16. INESTUR / CITTB, INSTITUTO DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS 

ISLAS BALEARES (Spain) 
17. INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL S. A. – TURISMO DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Spain) 
18. KATOWICE  SCHOOL OF ECONOMICS (Poland) 
19. KUONI TRAVEL LTD (Switzerland) 
20. NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM – 

NIHOTOUR (Nigeria) 
21. ROJENNY TOURIST/GAMES VILLAGE OBA (Nigeria) 
22. STRATEGIC BUSINESS MEETING S.A. – TOURISMAFRICA (Switzerland) 
23. TEZTOUR (Turkey) 
24. THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (China) 
25. THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT – 

UNIVERSITY OF SINGIDINUM (Serbia and Montenegro) 
26. TOURISM PROMOTION ORGANIZATION FOR ASIAN-PACIFIC CITIES 

(Republic of Korea) 
 

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

  
CE/DEC/12 (LXXVI) 

  

   والسبعين للمجلسةبعكان وتاريخ انعقاد الدورة السام
  

   من جدول األعمال١٢ البند
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  .سة عشرة للجمعية العامة في داكارعقد الدورة السابعة والسبعين للمجلس أثناء انعقاد الدورة الساد يقرر )١
 

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

  

  :سة والسبعين للمجلس التنفيذيداسحضر الدورة ال

  

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

نيا، االتحاد الروسي، فرنسا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، األردن، لبنان، إسبا يا،ريترإ كرواتيا، إكوادور،

جمهورية كوريا، الجمهورية الدومينيكية، السنغال، ، نالفيليبيمالي، المغرب، المكسيك، نيجيريا، 

  السيشيل، تونس، وتركيا؛

  

  ؛)أنغوال(رئيس اللجنة اإلقليمية إلفريقيا  )٢

  

  )   الصينمكاو،(ممثل األعضاء المشاركين  )٣

  

أستراليا، النمسا، كندا، كولومبيا،  أنغوال،ألمانيا، األرجنتين، : ممثلو الدول األعضاء التالية، كمراقبين )٤

المملكة ، البرتغال، بولندا، كينياهنغاريا، إيران، جامايكا، العراق، ، غينيا، جنوب أفريقيامصر، كوبا، 

 .وأوكرانيا تايالند، صربيا ومونتينيغروالمتحدة، سيريلنكا، السودان، 

  
 

 )األرجنتين( لجنة الميزانية والماليةرئيس  )٥

  

 )النمسا(البرنامج لجنة رئيس  )٦


