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 إعتماد جدول األعمال .١
 
 بيان الرئيس .٢

  

 تقرير األمين العام .٣

  

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي .٤

  

 تقرير األمين العام عن الوضع المالي  )أ 

   من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق المادة   )ب 
 
 أعضاء جدد .٥
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 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق  )أ 

 اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية  )ب 
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 برنامج العمل العام .٨

  

 ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤تقرير عن تنفيذ وتقويم برنامج العمل العام للفترة   )أ 

نقاش توجيهي وإجراء : ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦توجيهات لوضع لبرنامج العمل والميزانية للفترة   )ب 

 التحضير
 
 توصيات من أجل نصائح سفر مسؤولة .٩
 

 حةاللجنة العالمية آلداب السيا .١٠
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٢  

  قائمة المقررات ـ  

  

  
 

 الصفحة

 
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

٦  
 

(LXXIV)1  من جدول األعمال١البند  -إعتماد جدول األعمال  

(LXXIV)2  من جدول األعمال٢البند  - بيان الرئيس ٦

ول األعمال من جد٣البند  - تقرير األمين العام ٧  3(LXXIV)

  اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤون ٨

)أ (٤ البند  - تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  أ(  

4(LXXIV)

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  ١٠

اعد التمويل المرفقة بالنظام  من قو١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق المادة ) ب(

)ب (٤ البند –األساسي   

5(LXXIV)

)٥البند  (أعضاء جدد ١١  6(LXXIV)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ١٢

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

7(LXXIV)

  تابعة لألمم المتحدةمتابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة ١٣

)ب (٦ البند –اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية ) ب(  

8(LXXIV)

  من جدول األعمال٥البند  - طلبات العضوية ١٤

اللجنة المشتركة للمقر) ج(  

9(LXXIV)

٧ البند – من النظام األساسي ٧ و٦تقرير فريق العمل المعني بإعداد التعديالت على المادتين  ١٥  10(LXXIV)

  برنامج العمل العام ١٩

)أ (٨ البند – ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤تقرير عن تنفيذ وتقويم برنامج العمل العام للفترة ) أ(  

11(LXXIV)
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 الصفحة

 
 

 العنوان
 

 رقم المقرر

  برنامج العمل العام ٢٠

راء نقاش توجيهي وإج: ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦توجيهات لوضع لبرنامج العمل والميزانية للفترة ) ب(

 )ب (٨ البند –التحضير 

12(LXXIV)

(LXXIV)13 ٩ البند –توصيات من أجل نصائح سفر مسؤولة  ٢١

(LXXIV)14 ٩ البند –اللجنة العالمية آلداب السياحة  ٢٢

مشروع البروتوكول االختياري اإلضافي التفاقية حقوق الطفل بشأن حماية األطفال من السياحة  ٢٣

١١ البند –الجنسية   

15(LXXIV)

(LXXIV)16  ١٢ البند –) ST-EP(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  ٢٣

١٣ البند – مشروع اتفاق حول حماية الفنادق والجواذب السياحية أثناء النزاعات المسلحة ٢٥  17(LXXIV)

  األعضاء المنتسبون ٢٦

  )أ (١٤ البند –تقرير الرئيس )  أ(

18(LXXIV)

   المنتسبوناألعضاء ٢٦

 )ب (١٤ البند –تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب ) ب(

19(LXXIV)

(LXXIV)20  ١٥ البند – ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة   ٢٧

(LXXIV)21 ١٦ البند – ٢٠٠٥إنتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لعام  ٢٨

(LXXIV)22 ١٧ البند –مكان وتاريخ انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للمجلس التنفيذي   ٢٩

(LXXIV)23 الشكر للبلد المضيف ٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CE/74/DEC  6

  

  المقررات التي اتخذها المجلس ـ  ٣
  

CE/DEC/1(LXXIV) 
  

  إعتماد جدول األعمال

  

   من جدول األعمال١البند 

  ).CE/74/1 prov. annot و .CE/74/1 prov تانقالوثي(

  

  

  ،إن المجلس التنفيذي

  

  . والسبعين جدول أعمال دورته الرابعة عتمدي

  

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

  
CE/DEC/2(LXXIV) 
 

  بيان الرئيس

  

   من جدول األعمال٢البند 

  )CE/74/2الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  إلى بيان رئيسه، وقد استمع 

  

  الرئيس على بيانه؛يشكر )١
 
 ؛٢٠٠١ منذ  بعد األزمات العديدة التي واجهتها٢٠٠٤ عام  آراءه بشأن انتعاش السياحة في العالموافقهوي )٢
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إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، األمر  بشأن تعزيز المنظمة بعد تحولها  تقويمه اإليجابيويؤيد )٣

 روسيا في تحقيقه؛الذي ساهمت 

  

 لتنفيذ برنامج العمل؛ تقويمه اإليجابي ويؤيد )٤

  

  االتحاد الروسي على الدعم الذي يقدمه للمنظمة؛ويشكر )٥

  

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

  
CE/DEC/3 (LXXIV) 

 
 

  تقرير األمين العام

  

   من جدول األعمال٣البند 

  )CE/74/3 ةقالوثي(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،وقد ناقشها بها األمين العام،  إلى التقارير التي تقدموقد استمع

  

  األمين العام على عرضه؛يشكر )١
 
ة السياحة وما يمكن  بالمعلومات الواردة في التقارير، من حيث تحليل وضع صناعويحيط علما مع االهتمام )٢

 ؛احة انتعاشا قويااستخالصه من عبر في وقت تشهد فيه السي

  

 ؛ التي اتسمت بها أعمال المنظمة خالل األشهر الماضيةالرئيسيةواللقاءات  لنجاح األنشطة يبدي سرورهو )٣

  

، بأسف، أن المنظمة وجدت نفسها في موقف حال دون تنظيمها منتدى البرلمانات والسلطات حظيلإال أنه  )٤

نوفمبر الماضي، وتعرب عن رغبتها في أن /ثانيالمحلية الذي كان مقررا إجراؤه في كييف في تشرين ال

 إلى األمين العام القيام، باالتفاق مع السلطات ويعهديؤدى هدوء الوضع في أوكرانيا إلى عقد المنتدى، 

  األوكرانية، بتحديد موعد جديد لهذا اللقاء الهام؛
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 ؛٢٠٠٤ للمنظمة في عموماالحسن الوضع المالي  بارتياح يلحظ )٥

  

 مباشرة التحضيرات الحتياجات المنظمة والتزاماتها في المستقبل، وقد قبل بها المجلس ماميلحظ مع االهتو )٦

 مبدئيا في دورته األخيرة؛

  

 ٢٠٠٦ إلى األمين العام أن يتقدم إليه بنتائج هذا العمل مع مشروع الميزانية وبرنامج العمل للفترة ويطلب )٧

 .ا إلى الجمعية العامة، في دورته السادسة والسبعين، من أجل تقديمه٢٠٠٧ –

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/4 (LXXIV) 

 
 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  

  تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  أ(

  

  من جدول األعمال) أ (٤البند 

  )CE/74/4 (a) Add.1 و CE/74/4 (a) تانقالوثي(
 
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

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

  التمويل،

  

  بالمستوى الحسن لالشتراكات التي تلقتها األمانة خالل السنة الجارية؛يحيط علما )١
 
، ونظرا لإليرادات والنفقات )خامس عشر (٤٦٤دة في القرار ية الجمعية الوار أنه، عمال بتوصويلحظ )٢

المتوقعة، سوف يكون باإلمكان كفالة التوازن المالي لهذه السنة المالية، وأن هذا التوازن يتماشى مع 

ات ، الناجمة عن زيادة نفقات الموظفين بسبب جدول المرتب٢٠٠٤االنحراف المعتدل في خطة اإلنفاق لسنة 

، وعن  عمال باإلجراءات السارية في منظومة األمم المتحدةلذي طبق على موظفي الخدمة العامةالجديد ا

 البرنامج المكثف لألنشطة التي أجريت هذه السنة؛
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متماشية على نحو مضطرد، وقدر اإلمكان، مع الصناديق " خطط اإلنفاق" إلى األمين العام أن يجعل ويطلب )٣

  الميزانية؛والنفقات المخصصة في

  

، )CE/DEC/15 (LXXIII)( أن تعديالت مختلفة على النظام اإلداري للموظفين ستصبح، عمال بالمقرر وإذ يلحظ

  ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١سارية اعتبارا من 

  

 إلى أن هذه التعديالت قد أجريت بهذه الطريقة لكي تتواءم القواعد واإلجراءات التي تحكم النظام وإذ يشير

، دون أن تشكل تكلفة إضافية داري للموظفين في المنظمة مع تلك المعتمدة في النظام المشترك لألمم المتحدةاإل

  كبرى من أجل سير العمل في المؤسسة،

  

 أن األمين العام سوف يطبق ويحدث على نحو دوري، من ضمن هذه اإلجراءات، تسويات مقر يلحظ )٤

 الغات األمم المتحدة، فضال عن تحديث إعانات اإليجار لإلسكانالعمل التي تنطبق على المرتبات، وفقا لب

 للموظفين المؤهلين؛
 
 عضوا فاعال قد سددوا اشتراكاتهم المتأخرة كليا أو جزئيا، منذ انعقاد دورته ١٧ أن ويلحظ بارتياح )٥

 األخيرة؛

  

 من أجل تسديد  األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمةويحث )٦

  بالسرعة الممكنة، وفي كل األحوال قبل إغالق حسابات السنة الجارية؛٢٠٠٤اشتراكاتهم عن سنة 

  

لتوضع في  ٢٠٠٥، الذي تم بموجبه تعديل ميزانية السنة المالية )CE/DEC/4 (LXXIII)( إلى مقرره وإذ يشير

   يورو،١١٤٣٨٠٠٠حدود 

  

، آخذا هذا التخفيض في الحسبان، وبلغ ٢٠٠٥راكات لسنة  أن األمين العام راجع جدول اإلشتيلحظ

  .األعضاء الفاعلين والمشاركين بمبالغ اشتراكاتهم الجديدة
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/5 (LXXIV) 
  

  الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  

  من قواعد التمويل المرفقة به١٣والفقرة   من النظام األساس٣٤مادة تطبيق أحكام ال) د(
  

  من جدول األعمال) ب (٤البند 

  )CE/74/4(b) Add.1 وCE/74/4(b)الوثيقتان (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 ٢٤ على  حاليا به تنطبق من قواعد التمويل المرفقة١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤ أن أحكام المادة إذ يالحظ

  ،عشرين عضوا فاعال

  

 على الوفاء بالتزاماتهم، وعلى أن يقترحوا، إذا دعت الضرورة،  األعضاء المعرضين لهذه األحكاميحث

  خططا لتسديد اشتراكاتهم المتأخرة بالتقسيط؛

  

 من النظام ٣٤كام المادة من تطبيق أحمنحته الجمعية العامة،  ، باألعضاء الذين يتمتعون بإعفاء مؤقتعلموقد ُأ

   من قواعد التمويل المرفقة به،١٣أو الفقرة / واألساسي

  

 أنه حتى تاريخ انعقاد هذه الدورة لم تعد جمهورية إيران اإلسالمية، وهي عضو فاعل، يلحظ بارتياح  

فاعل، لم تعد ، ألنها قد سددت كامل ديونها واشتراكاتها، وأن جيبوتي، وهي أيضا عضو ١٣عرضة ألحكام الفقرة 

  .عرضة لألحكام المذكورة، ألنها سددت جزءا من متأخراتها

  

 باقتراحات إيطاليا ونيجيريا التي تطلب بأن تؤخذ في الحسبان األوضاع الصعبة بشكل خاص في وقد أحاط علما

  العراق وسيراليون،

  

 في ضوء  توصية إحالة هذه الشواغل على لجنة الميزانية والمالية من أجل تدارسها وإصداريقرر

المقررات التي يمكن أن تتخذ في األمم المتحدة بالنسبة لمتأخرات هذين العضوين المترتبة لمؤسسات 

 .مختلفة في المنظومة
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/6 (LXXIV) 
  

  أعضاء جدد
 

   من جدول األعمال٥البند 

  )(CE/74/5 Add.1 و CE/74/5تان الوثيق(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   بتقرير األمين العام عن هذه المسألة،وقد أحاط علما

  

 ؛٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٣ إلى منظمة السياحة العالمية، اعتبارا من أستراليا عودة يلحظ بارتياح عظيم )١
 
 وينتظر تبليغا رسميا من هذا البلد  االنضمام إلى المنظمة،تيمور ليشتي بقرار حكومة وبرلمان ويرحب )٢

 لكي يعرض طلب قبوله على الجمعية العامة في دورتها القادمة؛

  

  قريبا؛بيالروس أنه يتوقع إنجاز عملية قبول ويلحظ بارتياح )٣

  

  بالعودة إلى االنضمام إلى المنظمة؛اإلمارات العربية المتحدة باهتمام ويحيط علما )٤

  

 إزاء الدول غير األعضاء من أجل انضمامها اتخذها األمين العاموات التي  بالخطويحيط علما مع االهتمام )٥

 إلى المنظمة؛

  

 على مواصلة جهوده الرامية إلى عودة الواليات المتحدة األمريكية، عمال ويشجع األمين العام خصوصا )٦

 .الصادر عن المجلس التنفيذي) خامس عشر (١٠بالمقرر 

  

................................................................................................................ 
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CE/DEC/7 (LXXIV) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق)  أ(

  

  من جدول األعمال) أ (٦البند 

  )CE/74/6(a)ة قالوثي(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،CE/74/6(a) على الوثيقة وقد اطلع

  

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

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

 ؛لرفيعة المستوىا
 
 تشرين ٢٣ و٢٢ األمين العام على مبادرته في الدعوة إلى عقد اجتماع في المقر يومي ويهنئ )٢

، وقد حضره عدد كبير من "اجتماع األمم المتحدة التنسيقي للشؤون السياحية" بعنوان ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

 هيئات ووكاالت األمم المتحدة، حيث أجريت مناقشات موسعة ومثمرة؛

  

 على أن هذا االجتماع قد أدى وظيفة هامة تمثلت بتعزيز التكامل بين برامج منظمة السياحة ويوافق )٣

  من أجل تيسير تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛العالمية وبرامج المؤسسات األخرى، على نحو منسق،

  

 المتابعة الضرورية، ا علىعبر الالزمة من هذا االجتماع، حرص إلى األمين العام استخالص الويعهد )٤

 ؛" ٢٠١٠برنامج عمل منظمة السياحة العالمية لغاية "السيما في سياق 

  

  ،)CE/DEC/10(LXXIII( أيضا إلى المقرر وإذ يشير

  

الذي تنسقه " الفريق المشترك بين الوكاالت لتنسيق اإلحصاءات السياحية" مع االرتياح بتشكيل يحيط علما )٥

 منظمة السياحة العالمية؛
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 بأن هذه اآللية سوف تمكن منظمة السياحة العالمية من القيام بدورها القيادي المشهود له ر عن اقتناعهويعب )٦

 في مضمار اإلحصاء السياحي؛

  

  .أن يفيده في الدورات القادمة عن المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق إلى األمين العام ويطلب )٧

------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - -  
 
CE/DEC/8 (LXXIV) 
 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية) ب(
 

   من جدول األعمال )ب (٦البند 

  )CE/74/6(b) ةقالوثي(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   الذي نوقش في دورته الثالثة والسبعين؛عده األمين العام عن هذا الموضوع على التقرير التكميلي الذي أوقد اطلع

  

 األمين العام من حيث أنه يستحسن تجنب الخلط بين اسم المنظمة المختصر باإلنكليزية والروسية يؤيد رأي )١

 واسم منظمة التجارة العالمية؛
 
مة الجديدة كوكالة متخصصة تابعة  على أنه ينبغي اتخاذ مقرر بهذا الشأن في إطار صفة المنظويوافق )٢

 لألمم المتحدة؛

  

 أن كل المبادرات لتغيير اإلسم المختصر يجب أن تكون متطابقة في لغات المنظمة الرسمية، دون ويعتبر )٣

 أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغييرات في ممارسات المنظمة وأعضائها في كافة لغات المنظمة الرسمية؛

  

 األمين العام لألمم المتحدة من أجل استخدام اإلشارة إلى األمم المتحدة في اسم  بالتالي التماس إذنويقرر )٤

 .المنظمة المختصر، في حدود ما يعتبر ضروريا

................................................................................................................  
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CE/DEC/9 (LXXIV) 
  

  تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدةمتابعة 

  

  اللجنة المشتركة للمقر) ج(

  

  من جدول األعمال) ج (٦البند 

  )CE/74/6(c)(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على تقرير األمين العام عن هذه الموضوع،وقد اطلع

  

مة في مدريد، بصفتها الجديدة كوكالة متخصصة سير عمل المنظ أهمية إنشاء لجنة مشتركة للمقر تسهل وإذ يدرك

  تابعة لألمم المتحدة،

  

  إلى األمين العام متابعة هذه المبادرة مع وزارة الخارجية والتعاون اإلسبانية؛يعهد )١
 
 أن تؤدي االتصاالت التي قد بدأت مع السلطات اإلسبانية إلى إنشاء لجنة مشتركة، في القريب ويأمل )٢

 مسائل تتعلق بسير أعمال مقر المنظمة في مدريد؛العاجل، للتشاور حول 

  

  .تطورات هذا الموضوع في دورته القادمة إلى األمين العام أن يفيده عن ويطلب )٣

  

................................................................................................................  
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CE/DEC/10 (LXXIV) 
  

  ق العمل المعني بإعداد التعديالتتقرير فري

   من النظام األساسي ٧ و٦على المادتين 

  

   من جدول األعمال٧البند 

  )CE/74/7الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 مـن النظـام     ٧ و ٦ باقتراح فريق العمل المعني بإعداد التعديالت على المـادتين           إذ يرحب مع االرتياح والشكر    

  األساسي،

  

  ذ يهدف إلىوإ

  

 التأكيد على الطابع الحكومي الدولي للمنظمة وتعزيزه، •
 
 والتأكيد على دور المنظمة كأداة من أدوات التنمية االقتصادية واالجتماعية، •

  

قصر سلطة صنع القرار على الدول األعضاء دون غيرها، وهي المخولة حق الكالم والتصويت فـي                 •

 الجمعية العامة وفي المجلس التنفيذي،

  

جهـات القطـاع الخـاص،      تمكين الهيئات السياحية التابعة للكيانات التي ليـست دوال ذات سـيادة، و             •

والرابطات الدولية ذات النظم الخاصة، من المشاركة في تطبيق أفكار المنظمة ومشاريعها وأسـاليبها،              

 ما يعني اكتسابها صفة تقتصر على دور يستثني صنع القرار،

  

  امة اعتماد التعديالت اآلتية على النظام األساسي، وقد ورد نصها في مرفق هذا المقرر؛ على الجمعية العويقترح

  

أن يعد، بمساعدة المستشار القانوني، تقريرا يشرح فيه نتائج التعديالت المرتقبة على النصوص              إلى األمين    ويطلب

  .األساسية السارية حاليا، وأن يقدمه إلى المجلس في دورته القادمة
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  مرفق
CE/DEC/10 (LXXIV) 

  
  

  ١المادة 

  

وهي وكالة . في ما يلي، بصفة منظمة دولية ذات طابع حكومي دولي" المنظمة"تُنشأ منظمة السياحة العالمية، 

  .متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  ٤المادة 

  

  :تكون صفة العضو في المنظمة بمتناول  

  

  األعضاء الفاعلين؛  ) أ

 .األعضاء المشاركين  ) ب

  

  

  ٥المادة 

  

 .كون صفة العضو الفاعل في المنظمة بمتناول كل الدول ذات السيادة األعضاء في منظمة األمم المتحدةت )١
 
يمكن للدول أن تصبح أعضاء فاعلين في المنظمة إذا أقرت الجمعية العامة ترشيحها بأغلبية ثلثي األعضاء  )٢

 .اء الفاعلين في المنظمةالفاعلين الحاضرين والمصوتين، شرط أن تشمل هذه األغلبية أغلبية األعض

  

 الحق في العودة ألن تصبح عضوا فاعال في ٣٥للدولة التي تنسحب من المنظمة وفقا ألحكام المادة  )٣

المنظمة، دون حاجة إلى إجراء تصويت، بواسطة بيان رسمي تعلن فيه أنها تعتمد النظام األساسي للمنظمة وتقبل 

  .ما يقترن بذلك من موجبات لصفة العضو

  

  ٦دة الما

  

 متمتعة بصفة العضو المشارك تحتفظ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤األقاليم التي تكون حتى تاريخ  )١

 .وترفق طي هذا النظام األساسي قائمة بهذه األقاليم. بصفتها هذه
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إن األعضاء الذين لهم صفة االنتساب، حتى تاريخ نفاذ التعديالت على هذا النظام األساسي المعتمدة بتاريخ  )٢

 .، يتحولون بحكم حقوقهم المكتسبة إلى أعضاء مشاركين في ذلك التاريخ..... .
 
تكون صفة العضو المشارك في المنظمة بمتناول المنظمات الحكومية الدولية، وهيئات اإلدارة السياحية  )٣

يمات المهنية  والتي تكون تابعة لكيانات إقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والتنظ لهاالتي ال صالحيات سياسية

تجارية والرابطات التي ألنشطتها عالقة بأهداف المنظمة أو أنها تقع ضمن الوالنقابية والجامعية، والمؤسسات 

وتكون مشاركة األعضاء المشاركين في عمل المنظمة ذات طابع تقني، على أن يكون اتخاذ القرار  .صالحياتها

 .م دون غيرهن الفاعليوحق التصويت من حقوق وامتيازات األعضاء

  

 العضو ظمة، شرط أن يقدم ترشيحها إلى صفةيمكن لهذه الكيانات أن تصبح أعضاء مشاركين في المن )٤

، وأن ينال هذا الترشيح موافقة الجمعية العامة بأغلبية ثلثي األعضاء الفاعلين الحاضرين كتابة إلى األمين العام

 وباستثناء الحاالت الخاصة .ل هذه األغلبية أغلبية األعضاء الفاعلين في المنظمةوشرط أن تشم والمصوتين،

 أعاله من قبل الدولة التي يقع مقر هذه الكيانات ٣م ترشيح الكيانات المذكورة في الفقرة يقَدبالمنظمات الدولية، 

 .على أرضها

  

  ٧المادة 

  

خاص، فتقدمه إلى الجمعية من أجل إقراره تتشكل لجنة لألعضاء المشاركين تضع نظامها الداخلي ال )١

ويمكن . بأغلبية ثلثي األعضاء الفاعلين الذين يمثلون بنفس الوقت أغلبية األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصوتين

 .المنظمةألجهزة لهذه اللجنة أن تتمثل في اجتماعات 

  

 : األعضاء المشاركين من ثالثة مجالستتألف لجنة )٢

  

  د، وهو يشمل الهيئات السياحية التي ال سلطات سياسية لها تخضع لكيانات إقليمية؛ مجلس المقاص-أوال 

  

   مجلس التعليم، وهو يتشكل من مؤسسات أكاديمية وأخرى للتعليم والتدريب والبحث؛–ثانيا 

  

  . مجلس مهني، وهو يتألف من سائر األعضاء المشاركين–ثالثا 

  

  . الحكومية أن تشارك في أي من المجالس التي تتناسب مع صالحياتهاوللمنظمة الحكومية الدولية والمنظمات غير
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  الجمعية العامة

  

  ٩المادة 

  

  .الجمعية هي الجهاز األعلى في المنظمة، وهي تتألف من مندوبين يمثلون األعضاء الفاعلين )١

  

د عن يتمثل كل عضو من األعضاء الفاعلين والمشاركين في كل دورة من دورات الجمعية بما ال يزي )٢

 .خمسة مندوبين يعين العضو أحدهم رئيسا للوفد

  

 وثمة قائمة بهؤالء – ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤يتمثل من يكون عضوا مشاركا حتى تاريخ  )٣

.  بمندوبين ال يزيد عددهم عن الخمسة، يعين أحدهم رئيسا للوفد–األعضاء مرفقة بالنظام األساسي الراهن 

ولهم حق الكالم، لكن ليس لهم . ا في أعمال الجمعية، دون أن يحق لهم التصويتولهؤالء المندوبين أن يشاركو

 .حق المشاركة في اتخاذ القرارات

  

أحدهم يمثل مجلس المقاصد، وآخر يمثل المجلس . للجنة األعضاء المشاركين أن تعين ثالثة ناطقين باسمها )٤

ولكل عضو . ، دون أن يحق لهم التصويتالمهني، والثالث يمثل مجلس التعليم، يشاركون في عمل الجمعية

  .مشارك أن يعين مراقبا يجوز له حضور مداوالت الجمعية

  

  

  المجلس التنفيذي

  

   ١٤المادة 

  

يتألف المجلس من أعضاء فاعلين تنتخبهم الجمعية بنسبة عضو واحد من أصل كل خمسة أعضاء فاعلين،  )١

 . إلى توزيع جغرافي منصف ومتكافئوفقا للنظام الداخلي الذي تضعه الجمعية، بغية التوصل
 
، ناطق باسمهم يشارك في أعمال ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤تاريخ لألعضاء المشاركين حتى  )٢

 .وهو ال يشارك في اتخاذ القرارات. المجلس دون أن يكون له حق التصويت
 
.  يحق لهم التصويت في أعمال المجلس دون أن األعضاء المشاركين لجنة باسميشارك الناطقون الثالثة )٣

 .وليس لهم أن يشاركوا في اتخاذ القرارات
  

................................................................................................................  
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CE/DEC/11 (LXXIV) 
  

  برنامج العمل العام
  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤للفترة  تقرير عن تنفيذ وتقويم برنامج العمل العام ) أ(

  )أ (٨البند 

  )CE/74/8(a)Add.1وCE/74/8(a) الوثيقة  (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 – ٢٠٠٤في التقرير المرحلي الذي تقدم به األمين العام عن تنفيذ برنامج المنظمة للعمل العام للفترة  وقد نظر

 ١٧ و١٦ي اجتماعها السابع والعشرين يومي ، منذ الدورة الثالثة والسبعين، كما أقرته لجنة البرنامج ف٢٠٠٥

  ،٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني

  

 التقديم الكبير الذي أحرز في تنفيذ البرنامج خالل األشهر الخمسة الماضية والنتائج اإليجابية يلحظ بارتياح )١

 التي حققت لهذه الغاية؛
 
 لألمانة على هذه اإلنجازات؛ ويعبر عن تقديره )٢

  

لمنظمة وجدت نفسها في وضع تعذر فيه عقد منتدى البرلمانيين والسلطات المحلية  أن اويلحظ مع األسف )٣

في أن يؤدي هدوء الوضع في نوفمبر، وإذ يعرب عن رغبته /الذي كان مقررا في كييف في تشرين الثاني

كرانية،  إلى األمين العام بأن يقوم، باالتفاق مع السلطات األويعهدأوكرانيا إلى العودة إلى عقد المنتدى، 

  .بتحديد موعد جديد لهذا اللقاء الهام

  

................................................................................................................  
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CE/DEC/12 (LXXIV) 
  

  برنامج العمل العام
  

  :٢٠٠٧ – ٢٠٠٦توجيهات لوضع لبرنامج العمل والميزانية للفترة  ) ب(

  نقاش توجيهي وإجراء التحضير
  

  من جدول األعمال) ب (٨البند 

  )CE/74/8(b)الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 – ٢٠٠٦ في التوجيهات التي تقدم بها األمين العام من أجل إعداد برنامج المنظمة للعمل العام للفترة وقد نظر

ختلف األجهزة والهيئات االستشارية التي تم االتصال ، على أساس اقتراحات الدول األعضاء وتوصيات م٢٠٠٧

  بها لهذه الغاية، بعد مراجعتها وتأييدها من قبل لجنة البرنامج في اجتماعها السابع والعشرين؛

  

 إلى األمين العام من أجل إعداد مشروع مفصل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين الماليتين عطي تعليماتي )١

 ؛)CE/74/8(b)(دا إلى الوثيقة اآلنفة الذكر، استنا
 
 اللجان اإلقليمية لمواصلة أداء دورها الهام في بلورة برنامج عمل المنظمة، كجزء من عملية تحديث ويدعو )٢

  محددة؛تااحتياجما لألقاليم المختلفة من المنظمة، ولجعلها أكثر استجابة ل

  

 ٢٧المقرر أن تجتمع لجنة البرنامج يومي من النظام الداخلي للمجلس، من ) ٣ (٩ أنه وفقا للمادة ويلحظ )٣

 من أجل بحث مشروع البرنامج الذي سبق ذكره، قبل تقديمه إلى لجنة الميزانية ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨و

 والمالية وإلى المجلس في دورته الخامسة والسبعين؛

  

رسلوا اقتراحاتهم إلى في أن تؤخذ اقتراحاتهم باالعتبار أن ي إلى األعضاء الذين ال يزالون يرغبون ويطلب )٤

 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون األول١٥األمين العام قبل 

  

................................................................................................................  
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CE/DEC/13 (LXXIV) 
  

  ولةتوصيات من أجل نصائح سفر مسؤ

  

  ل من جدول األعما٩البند 

  )CE/74/9 Add.1وCE/74/9 الوثيقتان (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   في الوثائق المتعلقة بنصائح السفر،وقد نظر

  

 من المدونة العالمية آلداب السياحة، ويناشد الحكومات، مع ٦مبادئ الواردة في المادة  التأكيد على اليقرر )١

  هذه المادة؛ قرارها، العمل بالتوجيهات الواردة فياالعتراف باستقالل
 
 بمبادرة منظمة السياحة العالمية إلى الترويج لنقاش واسع النطاق حول مسألة نصائح السفر ويرحب )٢

  من المدونة؛٦الحساسة والمثيرة للجدل، وحول التوجيهات المقترحة كتفصيل إضافي للمادة 

  

 باقتراحات محتملة لتعديل  وفد فرنسا ووفود من يرغب من البلدان األخرى إلى التقدم إلى األمانةويدعو )٣

  من أجل مواصلة النظر في األمر؛)CE/74/9(النص الوارد في الوثيقة 

  

 إلى األمين العام أن يواصل المناقشات حول نصائح السفر وحول مسائل األمن والتسهيالت مع ويطلب )٤

بتقرير بهذا الشأن إلى ، وأن يتقدم الدول األعضاء ومع البلدان التي يحتمل أن تعود لإلنضمام إلى المنظمة

  .المجلس التنفيذي في دورته القادمة

  

................................................................................................................  
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CE/DEC/14 (LXXIV) 
  

  اللجنة العالمية آلداب السياحة

   من جدول األعمال١٠البند 

  )CE/74/10 يقةالوث(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على تقرير اللجنة العالمية آلداب السياحة،وقد اطلع

  

إجراءات من أجل المشاورات والمصالحة لتسوية المنازعات بالنسبة لتطبيق المدونة  في الوثيقة المعنونة وقد نظر
أكتوبر / تشرين األول٥ – ٤يد، إسبانيا، مدر(، التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الثاني العالمية آلداب السياحة

٢٠٠٤(،  

  

 بجهود وعمل رئيس وأعضاء اللجنة من أجل وضع آلية تحظى بقبول واسع النطاق من يسلم مع االرتياح )١

إجراءات من أجل المشاورات والمصالحة لتسوية المنازعات  الموافقة على ويقررأجل تسوية المنازعات، 
  اللجنة على تنفيذها؛ويشجع، ية آلداب السياحةبالنسبة لتطبيق المدونة العالم

 
  بالنص النهائي للنظام الداخلي، كما اعتمدته اللجنة؛ويحيط علما )٢

  

 كل اللجان اإلقليمية ولجنة ويدعو كل أعضاء المنظمة على المشاركة في استطالع تنفيذ المدونة، ويحث )٣

لجنة على الترويج للمدونة وتعميمها في ومجلس األعمال ومجلس التعليم لمساعدة الاألعضاء المنتسبين 

 العالم أجمع؛

  

 ويعهد لحكومة إيطاليا على عرضها السخي الستضافة األمانة الدائمة للجنة في روما، ويعرب عن شكره )٤

 إلى األمين العام أن يوقع مع السلطات اإليطالية اتفاقا مشتركا بهذا الشأن؛

  

مايو /أبريل أو أيار/جتماع الثالث للجنة في تونس في نيسان الحكومة التونسية على دعوتها لعقد االويشكر )٥

٢٠٠٥.  
 

................................................................................................................  
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CE/DEC/15 (LXXIV) 
  

  مشروع البروتوكول اإلضافي اإلختياري التفاقية حقوق الطفل

  ن حماية األطفال من السياحة الجنسيةبشأ

  

   من جدول األعمال١١البند 

  ) CE/74/11الوثيقة(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   البرازيل بهذا الشأن؛ على المعلومات التي تقدمت بهاوقد اطلع

  

  . تأجيل النظر في هذا البند إلى دورته القادمةيقرر

  

................................................................................................................ 
 
CE/DEC/16 (LXXIV) 

  

  )EP-ST(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

  

   من جدول األعمال٩البند 

  )CE/74/12الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   إلى تقرير األمين العام عن هذا الموضوع،وقد استمع

  

  األمين العام على عرضه؛يشكر )١
 
  التطورات األخيرة المؤاتية عموما لمبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر؛ويلحظ بارتياح )٢
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  إن المبادرة تركز بثبات على أفقر بلدان العالم وأقاليمه؛ويكرر قوله )٣

  

ى الجمعية العامة لكي تقره      بالنظام األساسي المؤقت للمؤسسة الجديدة، وهو سوف يعرض عل         ويحيط علما  )٤

 ، وبإنشاء مقرها في سيول؛في دورتها القادمة

  

 باالتفاقات التي أبرمت بهذا الشأن مع جمهورية كوريا وهولندا، وبالـدعم المـالي مـن العـضو                  ويرحب )٥

  هذه البلدان وإقليم ماكاو على دعمهم للمبادرة؛ويشكرالمشارك ماكاو، الصين، 

  

قديم الدعم السياسي والدبلوماسي لمبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقـر،            البلدان األعضاء ت   ويناشد )٦

 درين منهم على المساهمة ماليا فيها؛اكما يناشد الق

  

 وبالتالي تقديم منتج نهائي أفضل مـن أجـل           مساهمة أعضاء المجلس التنفيذي في تحسين المبادرة       ويقدر )٧

 ة العامة؛النظر فيه في الدورة السادسة عشرة للجمعي

  

هـا المهنيـة    دامة والقضاء على الفقر، على جهود      جمهورية كوريا، في سياق مبادرة السياحة المست       ويشكر )٨

 واإلنسانية لوضع هذه البرامج؛

  

 :إنشاء فريق عمل يتألف من األعضاء التالية أسماؤهم، ، بناء على هذا االهتمامويقرر )٩

  

  البرازيل

  إندونيسيا

  إيطاليا

  األردن

  نيجيريا

  مهورية كورياج

  

 . إلى األمين العام بمهمة اتخاذ التدابير من أجل التعاون في العمل التقني لفريق العمل المذكورويعهد )١٠

  

................................................................................................................  
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CE/DEC/17 (LXXIV) 
  

  ق حول حماية الفنادق والجواذب السياحية أثناء النزاعات المسلحةمشروع اتفا

  

   من جدول األعمال١٣البند 

  )CE/74/13الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  بهذا الشأن،) CE/74/13( على الوثيقة وقد اطلع

  

ة األمريكية، الذي ال شك  عن اهتمامه باقتراح كولومبيا، وقد قدم بدعم من اللجنة اإلقليمية للقاروإذ يعرب مجددا

  في أنه يقع ضمن صالحيات منظمة السياحة العالمية،

  

   اقتراح البرازيل الرامي إلى أن تدرج في الدراسة مسألة حماية التراث العالمي أثناء النزاعات المسلحة،وإذ يقر

  

لليونيسكو، واللجنة  على التماس المشورة الرسمية من األمين العام لألمم المتحدة، والمدير العام يوافق )١

الدولية للصليب األحمر، بالنسبة الستحسان اتخاذ إجراء كهذا وبالنسبة الهتمام هذا المؤسسات الثالث بقيام 

 منظمة السياحة العالمية باتخاذ إجراء كهذا في ذلك المضمار؛
 
 عن  دراسة معمقةدا إلى األمين العام، إذا أسفرت استشارة المؤسسات الثالث عن نتيجة إيجابية، إعدويعهد )٢

 .لتقديمها إلى المجلس في دورته القادمة، بمساعدة المستشار القانوني، هذا الموضوع

  

................................................................................................................  
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CE/DEC/18 (LXXIV) 
  

  األعضاء المنتسبون

  

  تقرير الرئيس)  أ(

  

   من جدول األعمال)أ (١٤البند 

  )CE/74/14(a)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  رئيس األعضاء المنتسبين، إلى تقرير وقد استمع

  

  . على مواصلة اتخاذ الخطوات الرامية إلى تعزيز العضوية في المنظمةويشجعه على معلوماته، يشكره

  

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

  
CE/DEC/19 (LXXIV) 

  

  األعضاء المنتسبون

  

  تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات العضوية باالنتساب) ب(

  

  )ب (١٤البند 

  )CE/74/14(b)(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

ديسمبر / كانون األول٢ لمراجعة طلبات العضوية باالنتساب، وقد اجتمعت في قرير اللجنة الفرعيةعلى ت وقد اطلع

٢٠٠٤،  
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  توصيات اللجنة الفرعية؛يؤيد )١
 
 :بترشيح من تلي أسماءهم للعضوية باالنتساب التقدم إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة ويقرر )٢

  

  : طلبات كاملة–) أ
 
1. BUNDESFORUM KINDER-UND JUGENDREISEN e.V. (ألمانيا) 
2. ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE )إسبانيا(  
3. DESTINATION MARKETING ORGANIZATION – CAPE TOWN AND WESTERN 

CAPE (جنوب أفريقيا) 
4. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (البرازيل) 

  

  :ى اللجنة الفرعية لدى استالم الوثائق الضرورية طلبات تقدم إل–) ب

  

1. BEYOGLU MUNICIPALITY, ISTANBUL (تركيا) 

2. BISCORDINT TRAVEL AGENCY AND TOURS (نيجيريا) 

3. CORPORATION DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC-CITQ )كندا(  
4. EUROPEAN CITIES TOURISM 
5. EXPO MUNDIAL DE TURISMO (المكسيك) 
6. FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) 
7. MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL 

  

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

  
CE/DEC/20 (LXXIV) 

  

  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦منظمة للفترة اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام لل

  

   من جدول األعمال١٥البند 

  )CE/74/15الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   في الوثيقة التي تقدم بها األمين العام حول هذا الموضوع،وقد نظر

  



CE/74/DEC  28

 - ٢٠٠٦ من هو المرشح لمنصب األمين العام للفترة  أنه سوف يقرر في دورته الخامسة والسبعينيؤكد )١

  سيوصي به إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة؛ الذي٢٠٠٩
 
 ١٩٨٤مايو / أن القواعد واإلجراءات التي اعتمدها المجلس في دورته الثالثة والسبعين في أيارويعتبر )٢

 ١٩٨٨نوفمبر /، كما أنجزت في دورته الرابعة والثالثين في تشرين الثاني))ثالث وخمسون (١٧المقرر (

 ١١المقرر  (١٩٩٢نوفمبر /، وفي دورته الرابعة واألربعين في تشرين الثاني))ونرابع وست (١٩المقرر (

نوفمبر / في تشرين الثانيالثالثة والستين والرابعة والستينالمجتمعتين ، وفي دورتيه ))رابع وخمسون(

ة ، يجب أن يستمر التقيد بها كليا في الدورة الخامس)) رابع وستون– ثالث وستون (١٩المقرر  (٢٠٠٠

 والسبعين للمجلس؛

  

 ١ أن تفسر قواعد النظام األساسي التي تحكم انتخاب األمين العام والمقررات الواردة في الفقرة ويقرر )٣

 ؛)CE/74/15(استنادا إلى الوثيقة 

  

 يدعمونهم لمنصب األمين العام للفترة ناقتراح المرشحين الذيإلى   من يرغب من الدول األعضاءويدعو )٤

 ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١الحرص على أن تصل الترشيحات  إلى مقر المنظمة قبل ، مع ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦

  

 إلى هذه الحكومات أن تتقدم، باإلضافة إلى السيرة الذاتية والمهنية لكل مرشح، ببيان عن نواياه ويطلب )٥

مين وبرنامجه اإلداري، مع التعبير عن آرائه بشأن الطريقة التي يعتزم انتهاجها من أجل أداء مهامه كأ

 عام؛

  

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

  
CE/DEC/21 (LXXIV) 

  

  ٢٠٠٥إنتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لعام 

    

   من جدول األعمال١٦البند 

  )CE/74/16الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   من النظام الداخلي،٥ أحكام المادة ذ يراعيإ



CE/74/DEC 29

  

 إلى استحسان التناوب على منصب رئيس المجلس بين األقاليم التي تتشكل منها المنظمة، وإذا يأخذ في وإذ يشير

  ، مبدئيا، إلى بلد من إقليم آسيا والمحيط الهادئ،٢٠٠٥الحسبان أن هذا المنصب يؤول في 

  

   بترشيح جمهورية كوريا لتولي منصب الرئاسة، في الوثيقة التي تتعلقوقد نظر

  

 نائب أول للرئيس وفرنسا ، وإكوادور لمنصب٢٠٠٥ انتخاب جمهورية كوريا لمنصب الرئاسة في يقرر )١

 ثاني للرئيس؛لمنصب نائب 
 
من نظامه الداخلي، بإبالغ ) ٤ (٥ إلى هؤالء األعضاء الفاعلين أن يقوموا، عمال بأحكام المادة ويطلب )٢

 معينين ألداء هذه المهام؛العام بأسماء األشخاص الاألمين 

  

 الممتازة التي أبداها الرؤساء الثالثة الذين مثلوا روسيا الخصال باالتحاد الروسي على ويشيد إشادة خاصة )٣

 في هذا المنصب؛

  

 لدى ا بهيجيريا، على جودة العمل الذي قام بنائبي الرئيس اللذين انتهت واليتهما، األردن ونويشيد أيضا )٤

  .أداء وظائفهما، لما فيه مصلحة المنظمة

  

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

  
CE/DEC/22 (LXXIV) 

  

   والسبعين للمجلسكان وتاريخ انعقاد الدورة الخامسةم

  

   من جدول األعمال١٧البند 

  )CE/74/17وثيقة ال(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

تاريخ  والسبعين في بلغاريا من أجل استضافة دورته الخامسة قبول العرض السخي الذي تقدمت به يقرر )١

  يحدده األمين العام بعد التشاور مع حكومة بلغاريا؛
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 التداول بشأنها في يقرر  والسبعين، كمااإلكوادور الستضافة الدورة الثامنة بدعوة ويحيط علما مع االرتياح )٢

 .السابعة والسبعيندورته 

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

  
CE/DEC/23 (LXXIV) 

  

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

بنجاح وفي ظروف ممتازة من الفعالية والراحة، بفضل المرافق التي بعين  بأعمال دورته الرابعة والسوقد قام

  قدمتها بسخاء حكومة البرزايل،
  

 على هذا التعبير الجديد عن دعمها لمنظمة السياحة العالمية  لحكومة البرازيليعرب عن خالص شكره )١

 وأعضائها؛
 
السالم والتنمية المستدامة، في ن أجل  على مبادرتها إلى تنظيم منتدى السياحة العالمي مويشكرها أيضا )٢

السياق الذي عقد فيه المجلس دورته هذه، ويتشرف بحضور فخامة الرئيس إينياسيو لوال دا سيلفا، رئيس 

 جمهورية البرازيل في حفل االفتتاح؛

  

 إلى صاحب السعادة السيد والفريدو دوس ماريس غيا نيتو، وزير السياحة البرازيلية، أن يبلغ ويطلب )٣

خامة الرئيس لوال دا سيلفا بالغ ارتياح أعضاء المجلس الذين تمكنوا من االستمتاع بالضيافة البرازيلية ف

 وتقدير جودة المقصد السياحي الذي استضيفوا فيه؛

  

 إلى صاحب السعادة السيد والفريدو دوس ماريس غيا نيتو، وزير السياحة البرازيلية، ويتقدم ببالغ شكره )٤

 فافيال، األمين التنفيذي لوزارة السياحة، وإلى مساعديهما على كرم الضيافة التي أبدوها وإلى السيد مارسيو

 في سلفادور دي باهيا، وعلى أعطائها فرصة الوقوف على العادات للوفود التي حضرت دورة المجلس

 .الثقافية والجواذب السياحية في هذه المدينة البديعة

  
 
 
  

  

  



CE/74/DEC 31

   ـ  قائمة المشاركين٤

  

  :دورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذيحضر ال

  

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

، المكسيك، المغرب، نيجيريادونيسيا، إيطاليا، األردن، لبنان، مالي،  فرنسا، الهند، إن إكوادور،كرواتيا،

   إسبانيا، تونس، وتركيا؛،ة الدومينيكية، اإلتحاد الروسي، السنغال كوريا، الجمهوريجمهورية

  

 ؛)كمبوديا(لجنة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ رئيس ال )٢

  

  )الكرسي الرسولي(المراقب الدائم لدى منظمة السياحة العالمية  )٣

  

  ؛)Tourisme Montreal) (سياحة مونتريال(ممثل األعضاء المنتسبين  )٤

  

األرجنتين، بوليفيا، كمبوديا، مصر، ألمانيا، هايتي، هنغاريا، :  كمراقبين،عضاء التاليةممثلو الدول األ )٥

  .إيران، جامايكا، ماليزيا، باراغواي، بيرو، بولندا، صربيا ومونتينيغرو، وأوكرانيا


