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  جدول األعمال - ١
  

  اعتماد جدول األعمال )١
  

 بيان الرئيس )٢
  

 تقرير األمين العام )٣
  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي )٤

 تقرير األمين العام عن الوضع المالي  )أ 

  لتمويل المرفقة به من قواعد ا١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق أحكام المادة   )ب 
 

 طلبات العضوية )٥
 

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة )٦

  المشارآة في آليات المنظومة للتنسيق   )أ 

  القبول باتفاقية امتيازات وحصانات الوآاالت المتخصصة  )ب 

 اللجنة المشترآة للمقر  )ج 
  

  برنامج العمل العام )٧

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

 نقاش توجيهي وإجراءات تحضيرية: ٢٠٠٩-٢٠٠٨يهات إلعداد برنامج العمل والميزانية للفترة توج  )ب 

 المنتدى الدولي الخامس للبرلمانيين والسلطات المحلية  )ج 
  

 تقرير عن وضع تقييم المخاطر وتدبر األزمات )٨
 

 )ST-EP(تقرير مرحلي عن برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  )٩
  

 تسبوناألعضاء المن )١٠

  تقرير الرئيس  )أ 

  تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب  )ب 
  

 هيكل الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة )١١
 

 ٢٠٠٧انتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لعام  )١٢
 

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة الثمانين للمجلس التنفيذي )١٣
  

 اسعة والسبعين للمجلس التنفيذياستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة الت )١٤
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  قائمة المقررات -٢

  
 

 الصفحة
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

٥  
 

(LXXIX)1  من جدول األعمال١البند  -اعتماد جدول األعمال  

  من جدول األعمال٢البند  - بيان الرئيس ٥
 

2(LXXIX)

  من جدول األعمال٣البند  - تقرير األمين العام ٦
 

3(LXXIX)

  ئل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسا  ٧

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

4 (LXXIX)

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  ٨

)ب (٤ البند  -٢٠٠٥لسنة المالية تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة ل)  ب(  
 

5 (LXXIX)

)٥البند (أعضاء جدد  ٩  
 

6(LXXIX)

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة ١٠

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

7(LXXIX)

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة ١١

)ب (٦ البند – هاوحصانات صةالقبول باتفاقية امتيازات الوكاالت المتخص) ب(  
 

8(LXXIX)

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة  ١١

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

9(LXXIX)

  برنامج العمل العام ١٢

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

10(LXXIX)

  مبرنامج العمل العا ١٢

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

11(LXXIX) 

  برنامج العمل العام  ١٣

)ج (٧ البند – المنتدى الدولي الخامس للبرلمانيين والسلطات المحلية) ج(  

 

12(LXXIX)

   ٨ البند  - تقرير عن وضع تقييم المخاطر وتدبر األزمات )١٥ ١٤

 

13(LXXIX)
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   ٩ البند – )ST-EP(ن برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر تقرير مرحلي ع ١٥
  

14(LXXIX)

  األعضاء المنتسبون ١٦

   )أ (١٠ البند –تقرير الرئيس )  أ(
  

15(LXXIX)

  األعضاء المنتسبون ١٧

  )ب (١٠ البند –تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب ) ب(
 

16(LXXIX)

  ١١ البند – الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة هيكل ١٨
 

17(LXXIX)

  ١٢ البند – ٢٠٠٧انتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لعام    ١٨
 

18(LXXIX) 

  ١٣ البند –للمجلس التنفيذي الثمانين مكان وتاريخ انعقاد الدورة   ١٩
 

19(LXXIX)

 الشكر للبلد المضيف  ٢٠
 

20(LXXIX)
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   التي اتخذها المجلس التنفيذيالمقررات  -٣
  

CE/DEC/1(LXXIX) 
  

  إعتماد جدول األعمال
  

   من جدول األعمال١البند 

  ).CE/79/1 prov. annotو  .CE/79/1 prov الوثيقتان(

  

  ،إن المجلس التنفيذي
  

  . والسبعين، كما هو مقترحالتاسعة جدول أعمال دورته يعتمد
  

- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - -------  
CE/DEC/2(LXXIX) 

  

  بيان الرئيس
  

   من جدول األعمال٢البند 

  )CE/79/2الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

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

  الرئيس على بيانه؛يشكر )١
 

لسياحة وإسهامها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، في إطار أهداف أهمية ا حول آراءهالرئيس  ويوافق )٢

 ؛األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية
  

 باقتراحات الرئيس بشأن إنشاء أفرقة عمل داخل اللجان اإلقليمية، بغية بحث مسائل محددة في كل ويحيط علما )٣

 إلى اللجان ويطلبنشطة مختلف اللجان اإلقليمية، إقليم، وبرغبة عدة أعضاء في المجلس بإقامة روابط بين أ

 ؛أن تعلن عن اقتراحاتها بهذا الشأناإلقليمية 
  

آراءه حول التحديات الجديدة التي تواجه القطاع، مثل التنمية المستدامة، وتكنولوجيا المعلومات الجديدة،  ويؤيد )٤

 ؛ونصائح السفر
  

 ؛ األساسية إلقامة حوار بين الثقافات على أن السياحة تشكل أحد العواملويوافقه الرأي )٥
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  لتونس على الدعم الذي قدمته إلى المنظمة؛ويعرب عن شكره الحار )٦
  

 . إلى البرتغال، نائب رئيس المجلس، على إسهامها القيم في عمله أيضاويعبر عن شكره )٧

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/3(LXXIX) 

  

  تقرير األمين العام
  

   من جدول األعمال٣البند 

  ) CE/79/3 Rev.1ةقالوثي(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

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

  بالنسبة لبرنامج العمل للفترةارتكز على عشرة تحديات كبرى تمثل أمامنا  الذي األمين العام على عرضهيشكر )١

 ؛ ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 

بتعميم حساب السياحة الفرعي وتنفيذه بشكل مضطرد، ما يتيح وجود لغة  بقيام عدد متزايد من البلدان ويرحب )٢

 عقد مؤتمر ويقررمشتركة للتحليل اإلحصائي بغية التوصل إلى تقييم أفضل لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية، 

 باهتمام قطر وإندونيسيا باستضافة هذا الحدث؛ ويحيط علما، ٢٠٠٨جديد حول هذا الموضوع عام 
  

 باألنشطة التي جرت في مجال التنمية السياحية المستدامة الرامية إلى تحسين إدارة ويحيط علما مع االرتياح )٣

المواقع والبنى التحتية، من أجل مواكبة استئناف النمو القوي للسياحة، ولضمان التحرر المستساغ لالتجار 

 بالخدمات؛
  

عقد مؤتمر ثان حول السياحة وتغير المناخ، يمكن عرض استنتاجاته، إذا  باقتراح األمين العام مع التأييدحب وير )٤

أتيحت الفرصة، خالل المؤتمر الوزاري المزمع عقده خالل انعقاد االجتماع الوزاري في سوق السفر العالمية 

 .٢٠٠٧بلندن عام 
  

 على مواصلة ويشجعهلحوار التي ينبغي للسياحة أن ترتكز عليها،  آراء األمين العام بشأن قيم السلم واويؤيد )٥

الذي يروج له " تحالف الحضارات" في إسبانيا، في إطار ٢٠٠٧ من خالل تنظيم مؤتمر كبير يعقد عام تعزيزها

 ".السياحة، األديان، والحوار بين الثقافات"األمين العام لألمم المتحدة، تحت عنوان 

  

ويلحظ مع لتكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت من أثر على قطاع السياحة، لما  في تحليله لويوافقه )٦

  أن هذا األولوية أصبحت من اآلن فصاعدا مدرجة في برنامج عمل منظمة السياحة العالمية؛االرتياح
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 في التنمية  ومن أجل توليد العمالة من خالل اإلسهام باضطالع المنظمة على نحو متزايد بمكافحة الفقرويشيد )٧

 السياحية المستدامة؛
  

 بأفكار الفريق االستراتيجي واألعضاء المنتسبين حول سبل ووسائل توفير زخم جديد للشراكة بين ويحيط علما )٨

 القطاع العام والقطاع الخاص، ويكلف األمين العام بوضع تقرير عن متابعة هذه األمور؛
  

جدوى استحداث صك  اقتراح تدارس فيقرن العام لدرء المخاطر،  التدابير التي اتخذها األميويلحظ مع االهتمام )٩

 إنشاء فريق عمل مفتوح يعنى ويقررقانوني مناسب لتناول تيسير سفر السياح إزاء تكاثر القيود على القطاع، 

 بهذا الموضوع؛
  

يرات التي تحصل  بالتغييرات التي حصلت والتغييرات المرتقبة في هيكل األمانة، استجابة إلى التغيويحيط علما )١٠

  .في العالم، وتلبية لالحتياجات التي عبر عنها األعضاء
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/4(LXXIX) 

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  م عن الوضع الماليتقرير األمين العا)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ (٤د البن

  )CE/79/4 (a) Add.1 وCE/79/4 (a) يقتانثالو(
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

   لقواعد التمويل،١٤ من المادة ٦ على تقرير األمين العام عن الوضع المالي للمنظمة، الذي عرض وفقا للفقرة اطلعوقد 
  

 انة خالل السنة الجارية؛ لالشتراكات التي تلقتها األماالستثنائي بالمستوى يحيط علما )١
 
  عضوا فاعال بتسديد اشتراكاتهم المتأخرة كليا أو جزئيا؛٢٥ قام  أنه منذ تاريخ انعقاد دورته األخيرةويلحظ مع االرتياح )٢
  

، ونظرا لإليرادات والنفقات المتوقعة، سوف [(XVI)496] أنه، عمال بتوصية الجمعية الواردة في القرار ويلحظ )٣

لة التوازن المالي لهذه السنة المالية، وأن هذا التوازن يتماشى مع االنحراف المعتدل في خطة يكون باإلمكان كفا

 عن البرنامج المكثف لألنشطة التي أجريت هذه السنة؛أساسا ، الناجمة ٢٠٠٦اإلنفاق لسنة 
  

والنفقات ، وقدر اإلمكان، مع الصناديق أكثرمتماشية " خطط اإلنفاق" إلى األمين العام أن يجعل ويطلب )٤

 المخصصة في الميزانية؛
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 األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم عن ويحث )٥

  بالسرعة الممكنة، قبل إغالق حسابات السنة الجارية؛٢٠٠٦سنة 
  

 شاريع التي نفذت بواسطتها؛ بمستوى التبرعات التي تم استالمها وبالمويحيط علما مع االرتياح )٦
  

نشاء مكتب مشاريع، مقره بون، إل  حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية على مساهمتها السخيةويخص بالشكر )٧

على المعونة ) الصين(للتنمية السياحية المستدامة، يرمي إلى مساعدة البلدان المتضررة بالتسونامي، وإقليم ماكاو 

 الهزة األرضية التي ضربت إقليم يوغجاكارتا؛ها إلى إندونيسيا بعد تي قدمال
  

 البلدان األعضاء والمنظمات والمؤسسات المعنية بالسياحة على التقدم بتبرعات جديدة للتنمية السياحية ويشجع )٨

 .المستدامة ولمكافحة الفقر
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/5(LXXIX) 

  

   اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل
  

  من قواعد التمويل المرفقة به١٣والفقرة   من النظام األساسي٣٤مادة تطبيق أحكام ال) ب(
  

  من جدول األعمال) ب (٤البند 

  )CE/79/4(b) Add.1 وCE/79/4(b) تانقالوثي(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 ٢٦ على  حاليا من قواعد التمويل المرفقة به تنطبق١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤دة  أن أحكام الماإذ يالحظ

  ،عضوا فاعال
  

 األعضاء المعرضين لهذه األحكام على الوفاء بالتزاماتهم، وعلى أن يقترحوا، إذا دعت الحاجة، تسديد يحث )١

  اشتراكاتهم المتأخرة على أقساط؛
  

 من ١٣الفقرة أو /و  من النظام األساسي٣٤ المادة ن من إعفاء مؤقت من أحكام باألعضاء المستفيديوقد أحيط علما

  قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي، وهو إعفاء منحته الجمعية العامة في دورتها السادسة عشرة،
  

حكام الفقرة ، وحتى هذا التاريخ، أن العضوين الفاعلين غانا وكازاخستان لم يعودا خاضعين أليلحظ مع االرتياح )٢

 ؛، ألنهما سددا جزءا من متأخراتهما١٣
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قدم خطة  التمويل، ألنه من قواعد ١٣ أن العضو الفاعل كمبوديا لم يعد خاضعا ألحكام الفقرة ويلحظ أيضا )٣

 ؛لتسديد متأخراته
  

السداد امتثلت إلى خطط قد ونيكاراغوا  أن األعضاء الفاعلين كوستاريكا والسلفادور ومنغوليا  بارتياحويلحظ )٤

 ؛٢٠٠٦المتفق عليها لغاية 
  

 ؛٢٠٠٦ أن العضوين الفاعلين جورجيا واليمن قد نفذا جزئيا خططهما المتفق عليها للسداد لغاية ويلحظ )٥
  

إلى األمين العام أن يذكر األعضاء الذين لم يفوا باالتفاقات المبرمة، أو الذين لم يفوا بها إال جزئيا،  بأن ويطلب  )٦

 الكامل بخطط السداد المتفق عليها؛طبيق األحكام المذكورة يتوقف على التقيد اإلعفاء المؤقت من ت
  

  ،CE/DEC/7(LXXVIII))مقرره  إلى يشيروإذ 
  

 ؛عن ارتياحه ألن العراق واألمانة قد باشرا المفاوضات بشأن االشتراكات المترتبة على العراق يعرب )٧
 

، ٢٠٠٦كاته المقررة إلى منظمة السياحة العالمية لسنة  مع ذلك، أنه بما أن العراق لم يسدد بعد اشتراويلحظ، )٨

 من النظام األساسي، ٣٤ من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي والمادة ١٣فهو يبقى خاضعا ألحكام الفقرة 

 ؛ على تسوية وضعه بالسرعة الممكنةويشجعه
  

  ،٢٠٠٦قد سددت جزءا من اشتراكاتها عن عام  أن موريتانيا وإذ يدرك
  

  موريتانيا على التقدم بخطة سداد يجري بحثها في الدورة الثمانين للمجلس؛يحث )٩
  

   إلى بياني رئيسي وفدي غينيا ومالي،وقد استمع
 

التي اتفقا ا للسداد مهمن أجل تنفيذ خططتعهدهما بتسديد اشتراكاتهما بالسرعة الممكنة، على   هذين البلدين يشكر )١٠

 .عليها مع المنظمة
  

--- - ------------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -----  
CE/DEC/6(LXXIX) 

  

  طلبات العضوية
 

   من جدول األعمال٥البند 

  )CE/79/5 الوثيقة(

  إن المجلس التنفيذي،
  

  بتقرير األمين العام عن هذه المسألة،  علىاطلعوقد 
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، وبالمساعي ي أبدت اهتمامها باالنضمام إلى المنظمة باالتصاالت التي تقيمها األمانة مع البلدان التيحيط علما )١

 ؛الجارية لدى دول غير أعضاء نظرا الحتمال انضمامها
  

 .مواصلة هذه المساعي بنشاط وإفادته في الدورة القادمة عن إجراءات المتابعة المتخذة األمين العام ويكلف )٢

  

--- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -----  
CE/DEC/7(LXXIX) 

  

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة
  

 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ (٦البند 

  )ووثيقة مؤتمرCE/79/6(a) Add.1  وCE/79/6(a) الوثائق(

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،CE/79/6(a) على الوثيقة وقد اطلع
  

كة المنظمة على نحو منتظم في مختلف آليات التنسيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة، السيما  مشاريلحظ بارتياح )١

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

 ؛ منظومة األمم المتحدةومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وفي اجتماعات هيئات أخرى في، المستوى
  

 شاركة في آليات المنظومة للتنسيق؛أن يواصل إعالمه في الدورات القادمة حول الم إلى األمين العام ويطلب )٢

  

   على اإلضافة الملحقة بهذه الوثيقة،وبعد اطالعه

  

باالتساق عبر  األمين العام على تعميمه هذا التقرير الهام الصادر عن الفريق الرفيع المستوى المعني يشكر )٣

 المنظومة في مجاالت التنمية والمساعدة اإلنسانية والبيئة، كما يشكره على مالحظاته حول هذه الوثيقة؛
 
بمواصلة إعالمه بالمتابعة المحتملة لذلك من قبل  األمين العام فيكلف لهذه المالحظات، ويعرب عن تأييده )٤

 الجمعية العامة لألمم المتحدة؛
 
  .حول هذا الموضوع قد يرغب األعضاء بإبالغها إلى األمين العام بأي مساهمات ويرحب )٥

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/8(LXXIX) 
  

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة
  

   وحصاناتهاالقبول باتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة)  ب(
  

  ول األعمالمن جد) ب (٦البند 

  )CE/79/6(b)ة قالوثي(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  القبول بمشروع مرفق االتفاقية ذي الصلة بمنظمة السياحة العالمية،المتعلقة ب الوثيقة  علىاطلعوقد 
  

يوليو ودورة / أن المجلس االقتصادي واالجتماعي لم يتمكن من النظر في مشروع المرفق في دورة تموزيالحظ )١

 ؛٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
 

 في أواخر السنة الجارية أو في نهائيقتصادي واإلجتماعي سوف ينظر في مشروع قرار  أن المجلس االويلحظ )٢

 ؛أوائل السنة القادمة
  

 .ة بتقرير عن إنجاز هذه اإلجراءات إلى األمين العام أن يتقدم إليه في دورته القادمويطلب )٣
  

-- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - ------ 
CE/DEC/9(LXXIX) 

  

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة
  

 اللجنة المشتركة للمقر)  ج(
  

  من جدول األعمال) ج (٦البند 

  )CE/79/6(c)ة قالوثي(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،للمجلس بما حدث من تطورات بهذا الشأن منذ انعقاد الدورة األخيرة ُأبلغوقد 
 

 تشرين ٢٧تي تم التطرق إليها في االجتماع الذي عقد في مقر المنظمة، في  بالمواضيع المختلفة الحيط علماي )١

 ،حجمه وإلدارة مبنى المقروممثلي األمانة، السيما بالنسبة  بين ممثلي الحكومة اإلسبانية ،٢٠٠٧أكتوبر /األول

 ووضع موظفي المنظمة في إسبانيا؛
 

  . إلى األمين العام أن يواصل إعالمه بنتائج االجتماعات القادمة للجنة المقرويطلب )٢
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CE/DEC/10(LXXIX) 
  

   العامبرنامج العمل
  

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

  من جدول األعمال) أ (٧البند 

  )CE/79/7(a) الوثيقة  (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 منذ انعقاد ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ برنامج العمل العام للمنظمة للفترة  وتقييم عن تنفيذالمرحلي  األمين العامتقريري  فوقد نظر

 تشرين ٢٥ و٢٤الذي عقد يومي  الثالثينالحادي و لجنة البرنامج في اجتماعها أقرته كما دورته الثامنة والسبعين،

  ،٢٠٠٦ أكتوبر/األول
  

 خالل األشهر األربعة الماضية والنتائج أنشطة البرنامجقدم المحرز في تنفيذ الت القدر الهام من يلحظ بارتياح )١

 ؛اإليجابية التي تحققت لهذه الغاية
 

  لألمانة على هذه اإلنجازات؛ويعرب عن تقديره )٢
  

   في موضوع تقييم برنامج عمل المنظمة، بأن لجنة البرنامج قد نظرت في نفس االجتماعوقد ُأعلم
 

 من شأنه أن يساعد على تقييم النتائج التي حققها ٢٠٠٧-٢٠٠٦يما شامال ألنشطة الفترة  على أن تقييوافق )٣

 ؛البرنامج بالنسبة لألهداف التي وضعتها له الجمعية العامة على المدى المتوسط
  

وأن يقدمه إلى المجلس، بعد أن تكون لجنة البرنامج  إلى األمين العام أن يعد تقريرا عن هذا الموضوع، ويطلب )٤

 .٢٠٠٧قد بحثته في النصف الثاني من 
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -----------  
CE/DEC/11(LXXIX) 

 
   العامبرنامج العمل

  

  :٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ للفترة  والميزانيةعداد برنامج العمل العامتوجيهات إل  ) ب(

  نقاش توجيهي وإجراءات تحضيرية
  

  دول األعمالمن ج) ب (٧البند 

  )CE/79/7(b)الوثيقة (
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  إن المجلس التنفيذي،
  

، على ٢٠٠٩-٢٠٠٨من أجل إعداد برنامج المنظمة للعمل العام للفترة في التوجيهات التي قدمها األمين العام  وقد نظر

رتها لهذه أساس االقتراحات التي تقدم بها األعضاء وتوصيات مختلف األجهزة والهيئات االستشارية التي تمت استشا

  الغاية، بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل لجنة البرنامج في دورتها الحادية والثالثين،
  

 من قبل ٢٠١٠ حتى  المنظمة على المدى المتوسط أهداف وأنشطة أيضا إلى أنه قد تم إقرار إطار لبرمجةوإذ يشير

  ،)٢٠٠٥ديسمبر /ولداكار، السنغال، كانون األ(الجمعية العامة في دورتها السادسة عشرة 
 
 لألمين العام من أجل إعداد برنامج مفصل للعمل والميزانية لفترة السنتين المذكورة أعاله، على يعطي تعليماته )١

 ؛)CE/79/7(b)(أساس الوثيقة 
  

ينبغي أن تشكل الدعائم  على أن التحديات العشرة التي حددها األمين العام على أنها ماثلة أمام المنظمة، ويوافق )٢

 ؛تي ينبغي للبرنامج الجديد أن يبنى عليها، بالتناسق مع اإلصالحات الهيكلية المزمع تنفيذها على مستوى األمانةال
  

 األمين العام باستخدام شبكة األمم المتحدة للطوارئ السياحية التي استحدثت مؤخرا، من أجل تعزيز ويوصي )٣

طة منظمة السياحة العالمية وأنشطة الهيئات التعاون، وتجنب اإلزدواجية، والحرص على التناسق بين أنش

 األخرى التابعة لألمم المتحدة؛
  

يوليو /من النظام الداخلي للمجلس، من المقرر للجنة الميزانية أن تجتمع في تموز) ٣(٩ أنه وفقا للمادة ويلحظ )٤

لية وإلى المجلس في بحث مشروع البرنامج المذكور أعاله، قبل أن يقدم إلى لجنة الميزانية والما من أجل ٢٠٠٧

 دورته الثمانين؛
  

 إلى األعضاء الذين ما زالوا يرغبون في أن تؤخذ اقتراحاتهم باالعتبار أن يتقدموا بهذه االقتراحات إلى ويطلب )٥

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢١األمين العام في موعد أقصاه 
  

------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -  
CE/DEC/12(LXXIX) 

 
  برنامج العمل العام

  

  المنتدى الدولي الخامس للبرلمانيين والسلطات المحلية) ج(
  

  من جدول األعمال) ج (٧البند 

  )CE/79/7(c) Add.1و CE/79/7(c) الوثيقتان(

  

  إن المجلس التنفيذي،
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  لمانيين والسلطات المحلية، في تقرير األمين العام حول عقد المنتدى الدولي القادم للبروقد نظر
  

  اللتين قبلت حكومتاهما بقائمة المتطلبات لعقد المنتدى، الدعوتين اللتين وجهتهما الفيليبين وتونس، وقد ناقش
  

 هما؛ي هذين البلدين على عرضيشكر )١
 

ة  للفيليبين على قبولها بأن يعقد المنتدى بتونس من أجل إتاحة التضافر مع الدورويعرب عن شكره الخاص )٢

 الثمانين للمجلس التنفيذي الذي سوف يعقد في نفس الوقت؛
  

  تنظيم المنتدى الخامس للبرلمانيين والسلطات المحلية في تونس، بتاريخ يتفق عليه مع األمين العام؛ويقرر )٣
  

 في الفيليبين اجتماع للسلطات المحلية اآلسيوية، ٢٠٠٨ إلى األمين العام تدارس احتمال أن يعقد عام ويطلب )٤

 .سيما السلطات التي تقيم المنظمة عالقات تعاون معهاال
  

-------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/13(LXXIX) 

  

  تقرير عن وضع تقييم المخاطر وتدبرها
  

   من جدول األعمال٨البند 

  )CE/79/8 Add.1 و CE/79/8 الوثيقتان(
 

  ذي،إن المجلس التنفي
  

الذي أقر بموجبه خطة العمل لتقييم المخاطر وتدبرها، كما أعدها ، [CE/DEC14(LXXXVIII)] إلى مقرره يشيرإذ 

  فريق العمل،
  

   في التقرير الذي أعده األمين العام حول تنفيذ خطة العمل،وقد نظر
  

  ، من فرنسا، رئيس فريق العمل، إلى تقرير السيد فريديريك بييرياستمع أيضاوقد 
  

 بمختلف األنشطة التي تشكل جزءا من خطة العمل التي قد بدأ تنفيذها، السيما بالنسبة للتأهب لوباء يحيط علما )١

 ؛إنفلونزا الطيور
 

  بتوسيع هذه األنشطة لتشمل أنواعا أخرى من األوضاع الطارئة التي تؤثر على السياحة؛ويرحب )٢

  

 الستكمال الموارد التي تخصصها ،اكات العامة والخاصة الجهود التي بذلها األمين العام التماسا للشرويقدر )٣

 لدرء المخاطر وتدبر األزمات؛المنظمة 
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   في اإلضافة الملحقة بهذا التقرير،وقد نظر أيضا
  

 بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة بشأن أوجه االختالف بين فريق العمل واللجنة، علما أن اللجنة يحيط علما )٤

  .جهاز متفرع عن المجلس
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/14(LXXIX) 

  

  تقرير مرحلي عن برنامج

  )EP-ST(السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

   من جدول األعمال٩البند 

  )CE/79/9الوثيقة (
 

  إن المجلس التنفيذي،
  

األمانة في إطار برنامج تخفيف حدة الفقر، كما يشار إليه في تقرير األمين  باألنشطة التي قامت بها  أحاط علماوقد

  ،العام
  

 والمانحين المحتملين، بغيـة      بالتقدم المحرز في هذا المجال، السيما بالنسبة لتوعية وكاالت األمم المتحدة           يرحب )١

 ؛التماس دعمهم لبرنامج مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر
 
 ألف يورو لتنفيذ أنشطة في هـذا المجـال، علمـا أن             ٦٥٠مة إيطاليا على مساهمتها مؤخرا بمبلغ        حكو ويشكر )٢

 ؛الحكومة اإليطالية سوف تقرر كيفية توزيع هذا المبلغ
  

 بتعزيز الدوائر المعنية، مع انضمام متعاونين محترفين، واحد في إطار التعاون الجاري             ما مع االهتمام  ويحيط عل  )٣

 ؛، واآلخر بواسطة انتداب من وزارة الخارجية الفرنسية)SNV( الهولندية مع منظمة التعاون
  

   في أنشطة مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر، التي تم سردها أيضا في التقرير اآلنف الذكر،وقد نظر أيضا
  

، وكينيـا، وفيتنـام،      عن ارتياحه لتمويل ستة مشاريع تستفيد منها اإلكوادور، وإثيوبيـا، وغينيـا            يعرب مجددا  )٤

 ؛ومجموعة من تسعة بلدان في غرب أفريقيا، كما أقره مجلس مديري المؤسسة في اجتماعه األخير في كيتو
  

 مـن   جديـدة أن مجلس مديري المؤسسة سوف يقوم في اجتماعه القادم قريبا بإقرار تمويل سلسلة               ويلحظ أيضا  )٥

 ؛المشاريع
  

  يع السياحة المستدامة والقضاء على الفقر،الجزء المتعلق بتنفيذ مشار وقد بحث أيضا
  

 : النتائج المحرزة، السيما عن طريق اآلتييقدر )٦
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 إعداد توجيهات ومعايير أهلية لتنفيذ المشاريع،  )أ 
 
، حيـث سـيقوم مجلـس       الجهود المبذولة من أجل تعزيز أنشطة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر            )ب 

  وجيهات المناسبة؛مديري المؤسسة باالستناد إليها لوضع الت
  

 بلدانا أخـرى والمؤسـسات      يدعو البلدان المساهمة بمبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر، كما           ويشكر )٧

 المالية المتعددة األطراف المناسبة لإلنضمام إليها؛
 
احة المـستدامة    إلى األمين العام أن يواصل إفادته في دوراته القادمة عن التقدم المحرز في برنامج السي               ويطلب )٨

  .والقضاء على الفقر

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/15(LXXIX) 

  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير الرئيس)  أ(
  

  من جدول األعمال )أ(١٠البند 

  )CE/79/10(a)الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  عضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية،رئيس األتقرير على  وقد اطلع
  

 ؛عرضه الرئيس على يشكر )١
 

لتوطيد الهيكل الجديد ألمانة األعضاء المنتسبين، ولتحسين التنسيق على هذا األسـاس مـع               ويعرب عن ارتياحه   )٢

 سائر وحدات األمانة؛
  

ء المنتسبين، مـا يـساهم فـي         باألنشطة التي نفذت كجزء من برنامج العمل، بالتعاون مع األعضا          ويحيط علما  )٣

مراعاة برنامج العمل العام في المنظمة لوجهات نظر واحتياجات وشواغل القطاع غير الحكومي بالنسبة لمسائل تعتبـر                 

 ؛أساسية لتنمية قطاع السياحة، مثل االستدامة، والحد من الفقر، وتطوير منتجات سياحية جديدة
  

من خالل عقـد    ا لتشجيع التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص،          أمانة األعضاء المنتسبين في رغبته     ويدعم )٤

 في سياق منتدى السياحة العالمي الذي سوف يعقد في بورتو إليغري،            مؤتمر للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص      

 ؛٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠البرازيل، في 

ألهمية االقتصادية لسياحة االجتماعات، التي يجريها مجلس        للدراسة التي ستنشر قريبا حول ا      ويعبر عن ارتياحه   )٥

 ؛األعمال مع دائرة اإلحصاء والقياس االقتصادي للسياحة، وبالتعاون مع عدة أعضاء منتسبين
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حول الشراكة بين القطاع العام والقطـاع       أمانة األعضاء المنتسبين على عزمها على إجراء دراسة جديدة           ويهنئ )٦

 ؛ فعالية تسويق المقاصد السياحيةالخاص، من أجل تعزيز
  

األمانة على جهودها الرامية إلى استقطاب أعضاء جدد، وعلى تصميمها الستراتيجية سوف تتيح              ويهنئ ويشجع  )٧

 ؛األعضاء المنتسبين والمساهمة في إثراء دورهم داخل المنظمةزيادة جودة 
  

  اقترحه األعضاء المنتسبون في المنظمة، إلى التقرير الذي عرضه وفد كندا حول المشروع الذي وقد استمع
  

، وعن رئيسها، من أجل تحسين جودة المقاصد عن طريـق         بالمبادرة الهامة الصادرة عن مجلس المقاصد      يرحب )٨

إنشاء مركز المتياز المقاصد، في مونتريال، بمشاركة كيانات عامة وخاصة، وبدعم مالي من حكومة كنـدا االتحاديـة                  

  .ميةومن حكومة كيبيك اإلقلي
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
CE/DEC/16(LXXIX) 

  

  األعضاء المنتسبون
  

  الترشيح لصفة عضو منتسبتقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات ) ب(
  

  من جدول األعمال) ب (١٠البند 

  )CE/79/10(b)(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 نوفمبر/ تشرين الثاني٢٠على تقرير اللجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باالنتساب التي اجتمعت في  عوقد اطل

٢٠٠٦،  

  بتعيين سان مارينو رئيسا للجنة الفرعية؛يحيط علما )١
 

  توصيات اللجنة الفرعية؛يؤيدو )٢
 
 : للعضوية باالنتساب التقدم إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة بترشيح من تلي أسماؤهمويقرر )٣
  

- BROCK UNIVERSITY (آندا) 
- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA (إسبانيا) 
- FUNDACIÓN MUNICIPAL “TURISMO PARA CUENCA” (اإلآوادور) 
- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO (آولومبيا) 
- INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO (IMTUR) DEL AJUNTAMENT DE PALMA DE 

MALLORCA (إسبانيا) 
- INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA – ICTE (إسبانيا) 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/17(LXXIX) 
  

  هيكل الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة
  

   من جدول األعمال١١البند 

  )CE/79/11(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   على تقرير األمين العام،وقد اطلع
  

   إلى عبارات الضيافة والترحيب التي جاءت على لسان كولومبيا،وقد استمع أيضا
  

راء واألشخاص  آراء األمين العام بشأن جعل هيكل الجمعية أكثر إحكاما، لكي تتاح فرصة أفضل للوزيؤيد )١

 المرموقين للمشاركة في اجتماعات الجهاز األعلى في المنظمة؛
 
 الجزء التقني والجزء الوزاري؛:  اعتماد هذا الهيكل الجديد الذي ينقسم إلى جزأينويقرر )٢
  

 أن الدورة السابعة عشرة سوف تعقد، كما هو مقرر، في كارتاخينا دي إيندياس، كولومبيا، في الفترة ويلحظ )٣

  .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٩- ٢٢
  

-------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- 
CE/DEC/18(LXXIX) 

 
  ٢٠٠٧إنتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لعام 

    

   من جدول األعمال١٢البند 

  )CE/79/12الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  النظام الداخلي، من ٥ أحكام المادة إذ يراعي
  

  ، لوالية ثانية لتولي منصب الرئاسةتونس في الوثيقة التي تتعلق بترشيح وقد نظر
  

 ؛٢٠٠٧ لعام كنائبين للرئيس  وانتخاب األرجنتين وهنغاريا،تونس لمنصب الرئاسةانتخاب إعادة  يقرر )١
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 شخصيا، بأداء مهام الرئاسة  معالي السيد تيجاني حداد على ما أعلن عنه من عزم لكي يقوم مرة أخرى،ويشكر )٢

 ، نظرا الهتمامه الكبير بالمنظمة وبأنشطتها؛٢٠٠٧عام 

  

من نظامه الداخلي، أن تعلما األمين ) ٤(٥ إلى الدولتين المنتخبتين لنيابة الرئاسة، عمال بأحكام المادة ويطلب )٣

 العام بأسماء األشخاص الذين تم تعيينهم لممارسة هذه المهام؛

  

على جودة العمل الذي قاما به لدى أداء ) اإلكوادور والبرتغال( إلى نائبي الرئيس السالفين ةويوجه تحية خاص )٤

  .وظائفهما، لما فيه مصلحة المنظمة

  

-------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- 
CE/DEC/19(LXXIX) 

  

  

   للمجلسالثمانينكان وتاريخ انعقاد الدورة م
  

   من جدول األعمال١٣لبند ا

  )CE/79/13 الوثيقة(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   األحكام التي اعتمدها في دورته األخيرة بشأن شروط توجيه الدعوات الستضافة دوراته،إذ يدرك

  

  ، بهذا الشأنوقد تداول الستضافة دورته القادمة،  بعرض تونسوقد أحاط علما

  

دورته الثمانين في تونس، مع انعقاد المنتدى الدولي للبرلمانيين والسلطات  قبول هذا العرض السخي لعقد يقرر )١

 ؛ المذكور أعاله[CE/DEC12(XXIX)]المحلية المزمع بناء على ما ينص عليه المقرر 
 

  األمين العام بتحديد تاريخ الدورة بالتشاور مع حكومة تونس؛ويكلف )٢
  

، بغية تمكين األعضاء في تلك المناسبة ٢٠٠٨ورتيه عام بترشح جمهورية كوريا الستضافة إحدى د ويحيط علما )٣

  .من زيارة مقر مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر في سيول

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/20(LXXIX) 

  

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  في ظروف جيدة حرص البلد المضيف على توفيرها، والسبعين التاسعةأعمال دورته  بوقد قام
  

  على دعمها الذي أظهرته مجددا للمنظمة وألعضائها؛الجزائر لحكومة  عن خالص شكرهيعرب )١
 
ن حيث أ، ، لهذا االجتماعدولة رئيس الحكومة الجزائرية، السيد عبد العزيز بلخادم باالهتمام الذي أواله ويتشرف )٢

 ؛األمين العام قد أعلمه بنتائجه

  

 األمين العام، جمال قويدرات،لمعالي وزير السياحة، السيد نور الدين موسى، والسيد  ويعرب عن شكره الحار )٣

  مدير التعاون واالتصاالت، وكل من عاونهم، على كرم الضيافة للوفود الحاضرة في غوطي،والسيد عبد القادر 

 .لفرصة لها للوقوف على التقاليد الثقافية والجواذب السياحية في مدينة الجزائروإلتاحة ادورة المجلس هذه  )٤
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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    قائمة المشاركين- ٤

  

  : والسبعين للمجلس التنفيذيةتاسعحضر الدورة ال

  

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

  قطر،،البرتغالالفلبين، إيران، إيطاليا، مالي، نيجيريا، بيرو، إندونيسيا، غينيا، هنغاريا، ، إسبانيا، إثيوبيا

  تونس، وتركيا؛ ، كوريا، سان مارينو، السنغالجمهورية

  

 ؛)ريانيجي(لجنة اإلقليمية إلفريقيا رئيس ال )٢

  

 ؛)البرازيل(لجنة اإلقليمية للقارة األمريكية رئيس ال )٣

  

 ؛)الصين (شرق آسيا والمحيط الهادئلجنة اإلقليمية لرئيس ال )٤

  

 ؛)الكرسي الرسولي(المراقب الدائم لدى منظمة السياحة العالمية  )٥

  

  ؛)NORTHCOURSE /RCI GLOBAL VACATION NETWORK (RCI GVN)(  ممثل األعضاء المنتسبين )٦

  

 كازاخستان، ليتوانيا، باراغواي، ،مصر، إريتريا، فرنساكولومبيا، : ، كمراقبينممثلو الدول األعضاء التالية )٧

 .جمهورية جنوب إفريقيا ، وتنزانيا المتحدةجمهورية 

  

 ).األرجنتين(رئيس لجنة الميزانية والمالية  )٨

  

 . كمراقب،)EP-ST(المدير العام لمؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  )٩
  

 
 


