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  المقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي

  والسبعينلث في اجتماعه الثا
  

)٢٠٠٤يوليو /  تموز٩ ـ ٨حيدر أباد، الهند، (  
  

  

  

  

  المحتويات
  

  

  الصفحة                      

  

  ٢      ..............................................................................جدول األعمال  .١

  

  ٤       .............................................................................قررات قائمة الم .٢

  

  ٧       ..............................................................المقررات التي اتخذها المجلس  .٣

  

 ٣٥      .............................................................................قائمة المشاركين  .٤
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  جدول األعمال ـ ١
  

  

  اعتماد جدول األعمال )١

  

  بيان الرئيس )٢

  

  تقرير األمين العام )٣

  

  شؤون إدارية ومالية وأخرى متصلة بالنظام األساسي )٤
  

  تقرير لجنة الميزانية والمالية  )أ 
  

  ٢٠٠٤تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لعام   )ب 
  

  ٢٠٠٣راجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية تقرير م  )ج 
  

  من اللوائح المالية المرفقة بالنظام األساسي١٣ من النظام األساسي والفقرة ٣٤تطبيق المادة   )د 
  

  التنوع اللغوي  )ه 

  

  طلبات العضوية )٥

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة )٦
  

  منظومة األمم المتحدة للتنسيقالمشاركة في آليات  )أ 
 

  التصديقات التي أعقبت االتفاق بين منظمة السياحة العالمية واألمم المتحدة  )ب 

  االنضمام إلى اتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها  )ج 
  

 اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية  )د 
  

 تحديث النظام اإلداري للموظفين  )ه 
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  برنامج العمل العام )٧
  

  ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٤ر عن تنفيذ وتقويم برنامج العمل العام للفترة تقري  )أ 
  

  ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٦إعداد برنامج العمل العام للفترة   )ب 

  

  اللجنة العالمية آلداب السياحة )٨

  

   ST-EPمبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  )٩

  

  تحرير االتجار بالخدمات السياحية )١٠

  

  لنزاعات المسلحةحماية الفنادق والجواذب السياحية أثناء ا )١١

  

   من النظام األساسي٧ و٦تقرير فريق العمل المعني بإعداد التعديالت على المادتين  )١٢

  

  إعداد برنامج المؤتمرات )١٣

  

  األعضاء المنتسبون )١٤
  

  تقرير الرئيس  )أ 
  

  تقرير اللجنة الفرعية المعنية بمراجعة طلبات العضوية باالنتساب  )ب 

  

 جغرافي يذي على أساساقتراح مبدأ التناوب على رئاسة المجلس التنف )١٥

  

  مكان وتاريخ انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي )١٦

  

  استعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي )١٧
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  قائمة المقررات ـ  ٢
  
 

 رقم المقرر العنوان الصفحة
(LXXIII)1   من جدول األعمال١البند  -  إعتماد جدول األعمال 

(LXXIII)2  من جدول األعمال٢البند  - بيان الرئيس 

(LXXIII)3   من جدول األعمال٣البند  - تقرير األمين العام 

 المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 

تقرير لجنة الميزانية والمالية)  أ(  من جدول األعمال) أ (٤البند  -    
 

4(LXXIII)

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  

٢٠٠٤تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة )  ب(  

من جدول األعمال) ب (٤البند   
 

5(LXXIII)

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 

٢٠٠٣لمنظمة للسنة المالية تقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدارة ا)  ج(  

من جدول األعمال) ج (٤البند   

6(LXXIII)

 الشؤون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 

  من قواعد التمويل المرفقة به  البند١٣والفقرة   من النظام األساسي٣٤تطبيق أحكام المادة ) د(

من جدول األعمال) د (٤البند   
 

7(LXXIII)

ون اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤ   

من جدول األعمال) ه (٤البند   - التنوع اللغوي)  ه(   
 

8(LXXIII)

  من جدول األعمال٥البند  - طلبات العضوية 
 

9(LXXIII)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 

من جدول األعمال) أ (٦البند   -  للتنسيقالمشاركة في آليات المنظومة)  أ(  
 

10(LXXIII)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 

تشكيل لجنة مشتركة للمقر - المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق)  أ(  

  من جدول األعمال ٦البند 
 

11(LXXIII)
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  تابعة لألمم المتحدةمتابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة 

  االتفاق المبرم بين المنظمة واألمم المتحدةالتصديقات المتوقعة على أثر)  ب(

من جدول األعمال) ب (٦البند   

 

12(LXXIII)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 

االنضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة)  ج(  

من جدول األعمال) ج (٦البند   

 

13(LXXIII)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 

من جدول األعمال) د (٦البند   اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية)  د(   

 

14(LXXIII)

 متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 

من جدول األعمال) ه (٦البند  - لنظام اإلداري للموظفينتحديث ا)  ه(   

 

15(LXXIII)

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

من جدول األعمال) أ (٧البند   

 

16(LXXIII)

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦إعداد برنامج العمل العام للفترة )  ب( - برنامج العمل العام 

من جدول األعمال ) ب (٧البند    

 

17(LXXIII)

  من جدول األعمال٨البند  - اللجنة العالمية آلداب السياحة 

 

18(LXXIII)

 اللجنة العالمية آلداب السياحة 

 السياحة بشأن حماية األطفال من مشروع البروتوكول اإلضافي اإلختياري التفاقية حقوق الطفل

   من جدول األعمال٨ند الب - الجنسية

 

19(LXXIII)

  -   (ST-EP)  مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

  من جدول األعمال٩البند 

 

20(LXXIII)

  من جدول األعمال١٠البند  - تحرير االتجار بالخدمات السياحية 

 

21(LXXIII)

  من جدول األعمال١١البند  - لمسلحةحماية الفنادق واألماكن السياحية أثناء النزاعات ا 

 

22(LXXIII)
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  من النظام األساسي٧ و٦على المادتين  تقرير فريق العمل المكلف بتحضير التعديالت 

  من جدول األعمال١٢البند 

 

23(LXXIII)

 برنامج المؤتمرات 

  من جدول األعمال١٣البند 

 

24(LXXIII)

من جدول األعمال) أ (١٤البند   - لرئيستقرير ا) أ(  - األعضاء المنتسبون    

 

25(LXXIII)

إلى صفة  تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بالنظر في طلبات الترشيح) ب( - األعضاء المنتسبون 

من جدول األعمال) ب (١٤البند  -  عضو منتسب  

 

26(LXXIII)

رافي على أساس جغاقتراح يرمي إلى تناوب منصب رئيس المجلس التنفيذي   

  من جدول األعمال١٥البند   

 

27(LXXIII)

  من جدول األعمال١٦البند  - مكان وتاريخ انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للمجلس 

 

28(LXXIII)

(LXXIII)29 الشكر للبلد المضيف 
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  المقررات التي اتخذها المجلس ـ  ٣
  

CE/DEC/1(LXXIII) 
  

  إعتماد جدول األعمال

  

  دول األعمال من ج١البند 

 CE/73/1 prov. Add.1 و .CE/73/1 provالوثائق (

  ).CE/73/1 prov. annotو.CE/73/1 prov. Comp و

  

  

  إن المجلس التنفيذي

  

  : اعتماد جدول أعمال دورته الثالثة والسبعين مع إضافة البند التالييقرر

  

  ." جغرافياقتراح يرمي إلى تناوب منصب رئيس المجلس التنفيذي على أساس   ـ١٥"  

  

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

  
CE/DEC/2(LXXIII) 
 

  بيان الرئيس

  

   من جدول األعمال٢البند 

  )CE/73/2الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

ية البدنية والرياضة والسياحة في إلى بيان رئيسه، السيد فياشيسالف فيتيسوف، رئيس الوكالة االتحادية للتربوقد استمع 

  االتحاد الروسي،

  

  الرئيس على بيانه؛يشكر )١
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  آراءه بشأن انتعاش السياحة في العالم بعد األزمات العديدة التي واجهتها؛ويؤيد )٢

  

  موقفه من تنفيذ برنامج العمل؛ويتبنى )٣

  

  االتحاد الروسي على الدعم الذي يقدمه للمنظمة؛ويشكر )٤

  

 . لنواب الرئيس على مساهمتهم القيمة في أعمال المجلسهويعرب أيضا عن شكر )٥

  

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

  
CE/DEC/3 (LXXIII) 

  

  تقرير األمين العام

  

   من جدول األعمال٣البند 

  )CE/73/3 Add.1 و .CE/73/3 Corr و CE/73/3الوثائق (

  

  

  ،إن المجلس التنفيذي

  

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

  

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

  نحو االنتعاش؛استخالصه من تطور الوضع خالل السنوات الثالث الماضية وبوادر االتجاه

  

  إزاء األنشطة الجارية وإزاء الجهود المبذولة لزيادة عدد األعضاء؛ويبدي سروره )٣

  

  بالتدابير التي اتخذت في األمانة استجابة للتطور وللتنوع المتزايد في أنشطة التعاون التقني؛ويحيط علما )٤

  

، ويطلب إليه أن يتقدم إلى المجلس في "رنصائح السف" ما تحقق من تقدم في معالجة مشكلة تكاثر ويلحظ باهتمام )٥

 الدورة القادمة باقتراح يرمي إلى نبذ هذه الظاهرة والتخفيف من العوائق التي تسببها لعدد من المقاصد؛
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  نتائج المحاسبة اإليجابية التي تحققت وإلى الوضع المالي الجيد للمنظمة؛ويلحظ بارتياح )٦

  

يام بمراجعة لتوقعات تطور السياحة العالمية في األجل البعيد، وبرمجة األنشطة  اقتراحات األمين العام بشأن القويقر )٧

جديد يسمح بالتخطيط ألنشطة المنظمة في " كتاب أبيض"على فترة أربع سنوات تغطي دورتين للميزانية، وإعداد 

ائج أعماله في  أن يتقدم بنتويطلب إليه، "٢٠١٠جدول أعمال لغاية " على شكل ٢٠٠٩األجل المتوسط حتى عام 

  .الدورة السادسة والسبعين للمجلس، كي يتسنى رفعها إلى الجمعية العامة

  

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

  
CE/DEC/4 (XXIII) 

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي

  

  ماليةتقرير لجنة الميزانية وال)  أ(

  

  من جدول األعمال) أ (٤البند 

  )CE/73/4 (a)الوثيقة (
 
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   في تقرير لجنة الميزانية والمالية،وقد نظر

  

، من أجل استقرار [A/RES/463(XV)] إلى التوصية الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة وإذ يشير

 أو خفضها مع مراعاة معدل الزيادة في مؤشر أسعار االستهالك في مدريد خالل ٢٠٠٤ عند مستوى ميزانية ٢٠٠٥ميزانية 

   واحتمال انضمام أعضاء فاعلين جدد؛٢٠٠٣

  

     في المئة، أي٢,٦ كانت ٢٠٠٣ بارتياح أن الزيادة في مؤشر أسعار االستهالك المسجلة في إسبانيا سنة يلحظ )١

 ؛٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٤ إلعداد ميزانية  في المئة المستخدمة٣,١ في المئة دون نسبة ٠,٥
 
 يورو، ما يمثل ١١٤٣٨٠٠٠ عند ٢٠٠٥ واقعيا اقتراح األمين العام تحديد مبلغ الميزانية للسنة المالية ويعتبر )٢

  يورو بالنسبة للميزانية التي كانت مرتقبة؛٦١٠٠٠انخفاضا بمقدار 

 التي سوف يسددها األعضاء الفاعلون  المبلغ اآلنف الذكر، ويقرر خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكاتويعتمد )٣

 . يورو٩٣٨٩٠٠٠ إلى ٩٤٥٠٠٠٠ بمقدار انخفاض الميزانية، أي من ٢٠٠٥والمشاركون للسنة المالية 
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 بأن لجنة الميزانية والمالية قد تدارست بعناية الجوانب المالية والقانونية لعودة أعضاء فاعلين ومشاركين لإلنضمام وقد ُأعلم

  سيما ما تمارسه في هذا الصدد الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة؛إلى المنظمة، ال

  

 بتوصية لجنة الميزانية والمالية بالنسبة لألعضاء الفاعلين والمشاركين السابقين الراغبين في العودة، كي يبلغوا يقبل )٤

 .دم بخطط سداد ديونهم المستحقةبسرعة بمتأخراتهم وكي يمنحوا، في إطار سياسة المرونة، فترة زمنية معقولة للتق
 
على تقريرهم وعلى العمل ) الهند وإسبانيا(ومراجعي الحسابات ) األرجنتين( رئيس لجنة الميزانية والمالية ويشكر )٥

 .الهام الذي قاموا به

  

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

  
CE/DEC/5 (LXXIII) 

  

  دارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤون اإل

  

  ٢٠٠٤تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة )  ب( 

  

  من جدول األعمال) ب (٤البند 

  )Add.1  CE/73/4(b) و CE/73/4(b)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ظمة، تقرير األمين العام حول الوضع المالي للمنوقد اطلع على

  

   في تقرير لجنة الميزانية والمالية،بعد أن نظر إلى بيانات األمانة، وقد استمع

  

، وفقا لمستوى اإليرادات المتوقع، ٢٠٠٤ بالتقرير عن خطة اإلنفاق من أجل تنفيذ برنامج العمل لسنة يحيط علما )١

خيا للحرص في اإلدارة ولجعل النفقات وبالتدابير التي اتخذها األمين العام في المسائل المالية وشؤون الموظفين تو

 متناسبة مع اإليرادات الفعلية التي تُحصل في مجرى العام؛

  

 في المئة من االعتمادات التي تم إقرارها، وذلك ٨٤ أن النفقات المتوقعة للسنة المالية الجارية تقتصر على ويالحظ )٢

 ؛)خامس عشر (٤٦٣امة في قرارها لصون التوازن المطلوب في الميزانية، عمال بتوصية الجمعية الع
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 األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسديد اشتراكاتهم عن سنة ويحث )٣

 ، وبالتالي تجنب التأخير الذي من شأنه أن يعرقل تنفيذ البرنامج؛٢٠٠٤

  

بشأن تراكم االشتراكات المتأخرة، كما يحيط علما  لجنة الميزانية والمالية على الدراسة التي قامت بها ويشكر )٤

 .بالتوصيات التي صدرت
 

 على المعلومات المتوافرة بشأن مسح المرتبات لموظفي الخدمات العامة المستقرين في مدريد، الذي جرى في وقد اطلع

   بالتعاون مع موظفين من لجنة الخدمة المدنية الدولية،٢٠٠٤أبريل /نيسان

  

 من أجل احتمال ٢٠٠٣ يورو للسنة المالية ١٠٧٥٦٣,٤٠ين العام قد خصص بندا في الحسابات بمقدار  ألن األمونظرا

  ،٢٠٠٤زيادة المرتبات نتيجة المسح، دون أن يخصص ذلك في ميزانية 

  

، جداول المرتبات الجديدة ٢٠٠٤أبريل / األمين العام أن يطبق على موظفي الخدمات العامة، اعتبارا من نيسانيخول )٥

تي وضعتها األمم المتحدة، حالما تعتمد لجنة الخدمة المدنية الدولية المقرر ذي الصلة في دورتها القادمة في ال

 . في مقر األمم المتحدة٢٠٠٤يوليو /تموز

  

   الوضع المالي الحسن والزيادة في أنشطة التمثيل اإلقليمي والتعاون التقني،وإذ يأخذ في الحسبان
 
        موظفين اثنين من فئة الخدمات العامة على مجموع الوظائف التي أقرت لميزانية  األمين العام زيادةيخول )٦

  .٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٥ إدراج هاتين الوظيفتين في مشروع ميزانية يطلب، كما ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ 

  

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

  
CE/DEC/6 (LXXIII) 

  

  ارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤون اإلد

  

 ٢٠٠٣تقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدارة المنظمة للسنة المالية )  ج(

  

  من جدول األعمال) ج (٤البند 

  )CE/73/4(c)الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،٢٠٠٣ المالية  على تقرير مراجعي الحسابات وعلى الحسابات اإلدارية للمنظمة للسنةوقد اطلع
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  ،)األرجنتين( في تقرير لجنة الميزانية والمالية الذي تقدم به رئيس اللجنة ونظر إلى شرح األمانة وقد استمع

  

 تم الحفاظ في حدود االعتمادات المقررة على مستوى اإلنفاق في الميزانية، أال وهو ٢٠٠٣ أنه في السنة المالية يلحظ )١

  يورو؛٩٤٢٣١١٢,٨٩
 
يعزى إلى ارتفاع مستوى االشتراكات المتأخرة )  يورو٦٢٥١٨٤,٤٥ (٢٠٠٣ أن المبلغ الفائض في احويلحظ بارتي )٢

 التي تم تحصيلها وإلى التدابير التي اعتمدها األمين العام للحد من النفقات؛

  

  في المئة من الميزانية التي ُأقرت؛٨٨,٩ أتاح تنفيذ ٢٠٠٣ أن مستوى إيرادات الميزانية في ويالحظ )٣

  

 تحويل االعتمادات الذي تم بإذن مسبق من رئيس لجنة الميزانية والمالية ورئيس المجلس التنفيذي، وفقا للمادة قروي )٤

  من األحكام المالية المفصلة؛٠٧ ـ٣من النظام المالي والبند ) أ)(٣(٥

  

، حرصا على  مقاربته لألعضاء المدينين باشتراكات للمنظمة٢٠٠٤ إلى األمين العام بأن يواصل في ويوصي )٥

 تسديدها؛

  

 إلى األمين العام أن يتقدم إلى الدورة القادمة للجمعية العامة، بتأييد من المجلس، بالحسابات اإلدارية للسنة ويطلب )٦

 .٢٠٠٣المالية 
  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/7 (LXXIII) 

  

  لية وما اتصل منها بالنظام األساسيالشؤون اإلدارية والما

  

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

  من جدول األعمال) د (٤البند 

  )CE/73/4(d) Add.1 وCE/73/4(d)الوثيقتان (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 عشرين عضوا ٢٦ من قواعد التمويل المرفقة به تنطبق على ١٣ والفقرة  من النظام األساسي٣٤ أن أحكام المادة إذ يالحظ

   عضوا منتسبا،٣٣فاعال وعلى عضو مشارك واحد و
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 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي، وهو ١٣ باألعضاء المستفيدين من إعفاء مؤقت من أحكام الفقرة وقد أحيط علما

  ا الخامسة عشرة،إعفاء منحته الجمعية العامة في دورته

  

  لألعضاء ما بذلوه من جهود ضرورية للوفاء بالتزاماتهم المالية بالرغم من مصاعبهم الداخلية؛يقدر )١
 
 
 بأن األعضاء الفاعلين كازاخستان وكوستاريكا وغينيا قد احترموا خطط السداد المتفق عليها ويحيط علما مع االرتياح )٢

 ؛٢٠٠٤لغاية 
 
ن كال من العضوين الفاعلين أوروغواي ونيكاراغوا قد تقدم بخطة لتسديد اشتراكاته ابتداء  بأويحيط علما مع االرتياح )٣

 ؛٢٠٠٤من 

  

 أن األعضاء الفاعلين بوليفيا والسلفادور ومالي ونيكاراغوا واليمن قد وفوا جزئيا بخطط السداد المتفق عليها ويلحظ )٤

 ؛٢٠٠٤لغاية 

  

الذين لم ينفذوا بعد خطط السداد المتفق عليها، أو الذين نفذوها جزئيا، بأن  إلى األمين العام أن يذَِكر األعضاء ويطلب )٥

  اإلعفاء المؤقت من األحكام اآلنفة الذكر مرهون بتنفيذ هذه الخطط تنفيذا كامال؛

 إلى األمين العام أن يبلغه في الدورة القادمة بامتثال األعضاء إلى االتفاقات المبرمة بغية مواصلة ويطلب أيضا )٦

، كما قررت الجمعية العامة، أو من أجل إعادة تطبيق هذه ١٣عفاء المؤقت، حسب االقتضاء، من أحكام الفقرة اإل

 .األحكام إذا لم يِف األعضاء بالتزاماتهم
  

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

CE/DEC/8 (LXXIII) 
  

   اتصل منها بالنظام األساسيالشؤون اإلدارية والمالية وما
  

  التنوع اللغوي)  ه(
 

  من جدول األعمال) ه (٤البند 

  )CE/73/4(a) و CE/73/4(e)الوثيقتان (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 في تقرير األمين العام بهذا الشأن، وفي رأي لجنة الميزانية والمالية بالنسبة للنتائج المالية المترتبة على تطور اللغة وقد نظر

  البرتغالية واحتمال إضافتها في المستقبل كلغة عمل في منظمة السياحة العالمية؛



CE/73/DEC 14

  

  رأي األمين العام الداعي إلى حذوِ حذو المنظمات األخرى في هذا المجال؛يؤيد )١
 
ويقرر االستمرار بشكل مرن في تطوير سياسة المنظمة الرامية إلى ترجمة بعض منشوراتها إلى البرتغالية، بما فيها  )٢

 النصوص األساسية، دون أن يشكل ذلك نفقات كبيرة للمنظمة؛

  

ويطلب إلى األمين العام أن يتشاور مع البلدان الناطقة بالبرتغالية بشأن إمكانية تمويل نفقات الترجمة الفورية أثناء  )٣

 .الجمعية العامة أو غيرها من االجتماعات الهامة

  

------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------- - -  
 
CE/DEC/9 (LXXIII) 

  

  طلبات العضوية

  

   من جدول األعمال٥البند 

  )CE/73/5الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   بتقرير األمين العام عن هذه المسألة،وقد أحاط علما

  

 العضوية الذي تقدمت به ، بناء على تفويض من الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، قبول طلبيقر مع االرتياح )١

 عمان؛
 
  انضمام بيالروس قريبا؛ويلحظ باهتمام )٢

  

  بالمساعي التي يبذلها األمين العام لدى دول غير أعضاء من أجل انضمامها إلى المنظمة؛ويحيط علما مع االرتياح )٣

  

 ١٠ر المجلس التنفيذي  األمين العام على مواصلة جهوده بغية عودة الواليات المتحدة األمريكية، وفقا لمقرويشجع )٤

 ).سبعين(

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/10 (LXXIII) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق)  أ(

  

  من جدول األعمال) أ (٦البند 

  )CE/73/6(a), CE/73/6(a) Add.1, CE/73/6(a) Add.1 Rev., CE/73/6(a)(b) Add.2ئق الوثا(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،CE/73/6(a) على الوثيقة وقد اطلع

  

 بالفوائد الناجمة من تعاون أوثق بين منظمة السياحة العالمية، بصفتها وكالة متخصصة جديدة، وغيرها من واقتناعا منه

  المتحدة وبرامجها،وكاالت األمم 

  

 أن آلليات التنسيق وظيفة هامة تتمثل على وجه الخصوص بالقضاء على االزدواجية والحرص على التكامل بين وإذ يدرك

  برامج منظمة السياحة العالمية وبرامج المؤسسات األخرى،

  

مم المتحدة للتنسيق  األمين العام على المشاركة بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى في آليات منظومة األيشجع )١

برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي، وعلى إعالم المجلس التنفيذي باستمرار بكامل الدروس المستخلصة من هذه 

 .٢٠٠٠السياسة، السيما ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية لأللفية التي اعتمدها المجتمع الدولي عام 

  

  ، CE/73/6(a) Add.1 على الوثيقة وقد اطلع

  

   ما للمنظمة من دور تنسيقي قيادي مركزي في مجال اإلحصاء السياحي،وإذ يدرك

  

 في إنشاء إطار جديد للتعاون والتنسيق الدوليين بشكل يعكس على نحو كاف ما للمنظمة من مسؤوليات جديدة في ورغبة منه

  منظومة األمم المتحدة،

  

ومسؤوليات لجنة اإلحصاء وتحليل االقتصاد الكلي للسياحة  اقتراحات األمين العام الرامية إلى مراجعة والية يؤيد )٢

 التابعة للمنظمة على نحو تتجلى فيه مكانة المنظمة كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة،
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توصيات ( على أنه من المستحسن تأجيل عملية تحديث التوصيات الدولية الراهنة بشأن اإلحصاء السياحي ويوافق )٣

، ريثما ينجز ما يجري حاليا من )إطار منهجي موضع توصية: ي وحساب السياحة الفرعيبشأن اإلحصاء السياح

عمليات لمراجعة مقاييس أخرى مثل التصنيف الصناعي الدولي الموحد، والتصنيف المركزي للمنتجات، ونظام 

 ،)BPM5(، وميزان المدفوعات )SNA93(الحسابات الوطنية 

  

 .لى الدورة الرابعة والسبعين للمجلس بتقرير عن التقدم المحرز في هذا المجال إلى األمين العام أن يتقدم إويطلب )٤

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
 
CE/DEC/11 (LXXIII) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  لتنسيقالمشاركة في آليات المنظومة ل)  أ(

  تشكيل لجنة مشتركة للمقر
 

   من جدول األعمال ٦البند 

  )CE/73/6(a)(b) Add.2و CE/73/6(a) Add.1  وCE/73/6(a)الوثائق (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 بمساعي األمين العام لدى وزارة الخارجية اإلسبانية من أجل تشكيل لجنة مشتركة للمقر بهدف تسهيل عمل وقد ُأحيط علما

  مة في مدريد انطالقا من صفتها الجديدة كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة،المنظ

  

   للموافقة المبدئية التي أبدتها الحكومة اإلسبانية،يعرب عن سروره )١

  

 . إلى األمين العام أن يواصل إعالمه بما يسفر عنه هذا الطلبويطلب )٢

  

  

 - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - --------  
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CE/DEC/12 (LXXIII) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  التصديقات المتوقعة على أثر)  ب(

  االتفاق المبرم بين المنظمة واألمم المتحدة
 

  من جدول األعمال) ب (٦البند 

  )CE/73/6(b)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 بين ٢٠٠٣ديسمبر / كانون األول٢٣ من الواجب على المنظمة أن تتقيد ببعض أحكام االتفاق المبرم في  ألنه أصبحنظرا

منظمة األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية، بعد دخول هذا االتفاق حيز النفاذ، السيما األحكام التي تفرض عليها اتخاذ 

  إجراءات محددة،

  

  ،CE/73/6(b)على الوثيقة وقد اطلع 

  

 بإعالم األمين العام لمنظمة األمم المتحدة بقبول منظمة السياحة ٢٠٠٤مايو / أيار١٤ أن األمين العام قام في يلحظ بارتياح

العالمية بالنظام األساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية، وبالنظام األساسي لوحدة التفتيش المشتركة، وبقبوله بصالحيات 

حدة في حالة اإلدعاء بعدم التقيد بالنظام األساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي المحكمة اإلدارية لألمم المت

  . الذي تلقاه من منظمة األمم المتحدة٢٠٠٤يونيو / حزيران١٠األمم المتحدة، ويحيط علما بالجواب المؤرخ 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/13 (LXXIII) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  االنضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة)  ج(
 

  من جدول األعمال) ج (٦البند 

  )CE/73/6(c)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

إلمكان االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها األمم المتحدة ووكالتها  بأن من المناسب أن توحد قدر ااقتناعا منه

  المتخصصة،

  

ديسمبر، يثير قضية / كانون األول٢٣ أن تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، اعتبارا من وإذ يدرك

  ،١٩٤٧نوفمبر /رين الثاني تش٢١انضمامها إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة المبرمة في 

  

   منه في أن يسمح للمنظمة باإلفادة من مجموعة متناسقة من أحكام راسخة برهنت على فعاليتها،ورغبة

  

 من النظام األساسي تحديدا دقيقا، مع الحرص على تطبيق اتفاق المقر المبرم ٣٢ منه بضرورة تحديد فحوى المادة واقتناعا

  بين إسبانيا والمنظمة فقط في إطار عالقات المنظمة مع البلد المضيف،

  

لوثيقة أن من مصلحة منظمة السياحة العالمية أن تطبق االتفاقية بناء على الطرائق الموصوفة في ايرى  )١

CE/73/6(c)؛ 
 
 أن أحكام االتفاقية ال تسمو على أحكام اتفاق المقر مع إسبانيا التي سوف تبقى سارية بشكل حصري بموجب ويعتبر )٢

  من االتفاقية،٣٩الجزء 

  

 إلى األمين العام أن يعد، بمساعدة المستشار القانوني، مشروع مرفق بناء على التوجيهات الواردة في المرفق ويطلب )٣

، وبأن يقدمه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة لكي ينظر فيه وفقا CE/73/6(c)الوثيقة  ب٢

  من االتفاقية،٣٥ألحكام المادة 
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ويدعو األمين العام إلى إبالغه بتوصية المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة قبل أن تنظر فيها الجمعية  )٤

 .من النظام األساسي) ل (١٢العالمية، وفقا للمادة العامة لمنظمة السياحة 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/14 (LXXIII) 

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  اإلسم المختصر لمنظمة السياحة العالمية)  د(
 

  جدول األعمالمن ) د (٦البند 

  )CE/73/6(d)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على تقرير األمين العام بشأن االسم المختصر للمنظمة،وقد اطلع

  

 رأي األمين العام بأن من المناسب تجنب الخلط بين اإلسم المختصر للمنظمة باللغتين اإلنكليزية والروسية يؤيد )١

 مية؛واإلسم المختصر لمنظمة التجارة العال
 
 أنه ينبغي اتخاذ مقرر بهذا الشأن في إطار الصفة الجديدة لمنظمة السياحة العالمية كوكالة متخصصة تابعة ويرى )٢

 لألمم المتحدة؛

  

 برأي المستشار القانوني لألمم المتحدة في هذا الموضوع وبما عبرت عنه منظمة التجارة العالمية من ويحيط علما )٣

 ن أجل تجنب اإلزعاج الناجم من الخلط الحاصل حاليا بين اإلسمين؛تقدير لمبادرة األمين العام م

  

  أن من المستحسن تجنب حلول يختلف تطبيقها باللغات الرسمية للمنظمة؛ويعتبر )٤

  

األمين العام أن يقدم له تقريرا تكميليا عن الموضوع في الدورة كما يطلب  أن يبقي هذه المسألة قيد النظر، ويقرر )٥

  .القادمة للمجلس

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/15 (LXXIII) 

  

  

  متابعة تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

  

  تحديث النظام اإلداري للموظفين)  ه(

  

  من جدول األعمال) ه (٦البند 

  )CE/73/6(e) Add.1 و CE/73/6(e)الوثيقتان (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   التي تحتوى على المراجعة المقترحة لتحديث النظام اإلداري للموظفين،CE/73/6(e)في الوثيقة وقد نظر 

  

 أنه نتيجة لتحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، كما أقرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة وإذ يدرك

  لت المنظمة بالنظام األساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية،، قب)RES/453(XV)(عشرة 

  

 بضرورة مواءمة القواعد واإلجراءات التي تحكم شؤون الموظفين في المنظمة مع تلك المرعية في منظومة األمم وإذ يسلم

  المتحدة دون أن يسفر عن ذلك تكلفة إضافية كبيرة لسير المؤسسة،

  

 لمقترحة هي جزء من استعراض أولي ال يستثني مراجعات إضافية، علما بأن هذه التعديالت ايحيط )١
 
يناير / كانون الثاني١ التعديالت المقترحة على النظام اإلداري للموظفين، على أن تصبح سارية اعتبارا من ويقر )٢

٢٠٠٥. 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/16 (LXXIII) 

  

  برنامج العمل العام

  

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

  

  من جدول األعمال) أ (٧البند 

  )CE/73/6(a)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

البرنامج في اجتماعها ، كما قُِدم إلى لجنة ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٤ في التقرير عن تنفيذ برنامج العمل العام للمنظمة للفترة وقد نظر

   وكما حِدث من قبل األمانة لكي يعكس النشاطات التي جرت منذ ذلك االجتماع،٢٠٠٤مايو /السادس والعشرين في أيار

  

لوجود طائفة واسعة من األنشطة التشغيلية التي قامت بها منظمة السياحة العالمية، ويشكر األمين العام يعرب عن تقديره 

  . العمل الضخم الذي قاموا بهوموظفي المنظمة على
  

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

CE/DEC/17 (LXXIII) 
  

  برنامج العمل العام
  

  ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٦إعداد برنامج العمل العام للفترة )  ب(
  

  من جدول األعمال) ب (٧البند 

  )CE/73/7(b)الوثيقة (
  

  

  ذي،إن المجلس التنفي

  

 التي قدمها األمين العام، ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٦ في المعلومات األساسية عن إجراءات إعداد برنامج العمل العام للفترة وقد نظر

 ـ ٢٥مدريد، (باإلضافة إلى التعليقات واالقتراحات األولية التي صدرت عن لجنة البرنامج في اجتماعها السادس والعشرين 

  ادئ وضع البرنامج والمسائل االستراتيجية ذات األولوية،بالنسبة لمب) ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦
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  توصيات لجنة البرنامج؛يقر )١
 
 أن لجنة البرنامج سوف تواصل النظر في هذه المسألة في اجتماعها السابع والعشرين المزمع عقده في ويلحظ )٢

ا اللجان اإلقليمية، ولجان ، في ضوء المعلومات اإلضافية التي ستقدمه٢٠٠٤نوفمبر /النصف األول من تشرين الثاني

التسيير التقنية، والفريق االستراتيجي واألعضاء المنتسبين، ومنتدى السياسات التابع لمجلس التعليم، ومنتدى القيادة 

 التابع لمجلس األعمال؛

  

ل العام  إلى األمين العام بأن يأخذ هذه التوصيات في الحسبان لدى تحضير التوجيهات المقترحة لبرنامج العمويعهد )٣

 .، من أجل تقديمها إلى المجلس في دورته الرابعة والسبعين٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٦للمنظمة للفترة 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/18 (LXXIII) 

  

  اللجنة العالمية آلداب السياحة

   من جدول األعمال٨البند 

  ) CE/73/8الوثيقة(

  

  المجلس التنفيذي،إن 

  

   على تقرير اللجنة العالمية آلداب السياحة،وقد اطلع

  

 مع االرتياح بقيام أعضاء اللجنة العالمية آلداب السياحة، بناء على اقتراح األمين العام، بانتخاب السيد يحيط علما )١

 دييغو كوردوفيز رئيسا للجنة؛
 
ويعرب عن طلب اهتماما أولويا في برنامج عملها الحالي،  بمختلف المسائل التي ترى اللجنة أنها تتويحيط علما )٢

  إزاء قرارها بمباشرة حملة دولية ترمي إلى التعريف على نحو أفضل بالمدونة العالمية آلداب السياحة؛سروره

  

 أعضاء المنظمة ـ فاعلين ومشاركين ومنتسبين ـ على المشاركة في استطالع المنظمة بشأن تطبيق المدونة، ويحث )٣

  إلى مساعدة اللجنة على تعميم المدونة على العالم أجمع؛عوهمويد

  

 بمشروع النظام الداخلي للجنة الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها األول، ويطلب إلى اللجنة أن ويحيط علما مع االهتمام )٤

 تبلغه نص النسخة النهائية للنظام الداخلي حين تصبح ناجزة؛
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دورتها القادمة، بعد مشاورة األمين العام بهذا الشأن، نسخة منقحة من مشروع آلية  إلى اللجنة أن تقدم له في ويطلب )٥

 تسوية المنازعات؛

  

 ويشكر الحكومة اإليطالية على استقبالها الحار وضيافتها للجنة خالل اجتماعها األول الذي عقد في روما؛ )٦

  

دائمة للجنة في إيطاليا، ويطلب إلى األمين العام ويرحب بامتنان باقتراح الحكومة اإليطالية الرامي إلى إنشاء أمانة  )٧

 بأن يفيده في دورته القادمة بما ينجم من ذلك من تدابير إدارية ومالية؛

  

 إزاء اقتراح الحكومة التونسية باستضافة االجتماع القادم للجنة، مع اعتماد مدونة وطنية آلداب ويعرب عن سروره )٨

 .السياحة مستوحاة من المدونة العالمية
 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
 
CE/DEC/19 (LXXIII) 

  

  اللجنة العالمية آلداب السياحة

  

  مشروع البروتوكول اإلضافي اإلختياري التفاقية حقوق الطفل

  بشأن حماية األطفال من السياحة الجنسية

  

   من جدول األعمال٨البند 

  ) CE/73/8الوثيقة(

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على اقتراح البرازيل بهذا الشأن؛وقد اطلع

  

 بما تقوم به منظمة السياحة العالمية من نشاط في مكافحة السياحة الجنسية، السيما مكافحة االستغالل الجنسي وإذ يذِكر

بالنسبة لدرء السياحة الجنسية ) لقاهرةا(لألطفال في إطار السياحة، ويشير خصوصا إلى قرار الجمعية العامة الحادية عشرة 

، وإلى مساهمة المنظمة في صياغة إعالن ستوكهولم ضد ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٢المنظمة الصادر بتاريخ 

  ؛١٩٩٦أغسطس / آب٢٨االستغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجارية بتاريخ 

  

  :، وهي تنص على ما يلي٢ من المادة ٣ة  إلى المدونة العالمية آلداب السياحة، السيما الفقروإذ يشير
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 االستغالل الجنسي، مع األهداف األساسـية للـسياحة،          خصوصا  بأي شكل من األشكال،    بشريتعارض استغالل ال  "

 محاربة هذا االستغالل بكل قـوة مـن         ، وفقا للقانون الدولي   نبغي،وي.  األطفال استهدف إذا   ال سيما ويعد إنكارا لها    

 وأن تعاقب عليه التشريعات الوطنية لكل من الدول المضيفة والدول التـي             ،ميع الدول المعنية  خالل التعاون بين ج   

  ،" كانت قد حدثت بالخارجلو حتى عمالينتمي إليها مرتكبو هذه األ

  

 باقتراح البرازيل الرامي إلى صياغة بروتوكول إضافي اختياري إلى اتفاقيـة حقـوق              يحيط علما مع االهتمام الشديد     )١

 بشأن حماية األطفال من السياحة الجنسية؛الطفل 
 
 األمين العام إلى مشاورة اللجنة العالمية آلداب السياحة حول هذه المسألة خالل اجتماعها القادم، وإلى إعـداد                  ويدعو )٢

 .تقرير بهذا الشأن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته القادمة

  

- - -------- - -------- - -------- - -------- - ------------- - -------- - -------  
 
CE/DEC/20 (LXXIII) 

  

  

  )EP-ST(مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

  

   من جدول األعمال٩البند 

  ).CE/73/9 Corr و CE/73/9الوثائق (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،A/RES/471(XV) إلى قرار الجمعية العامة بالنظر

  

مين العام حول هذا الموضوع، وقد استمع إلى عرض مستشاره الخـاص الـذي يقتـرح                في التقرير الذي قدمه األ    وقد نظر   

  تعرض على الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة كي تتخذ إجراء بشأنها،" خريطة طريق"

  

  ،)ST-EP( بعرض جمهورية كوريا لتقديم مساهمة مبدئية لمبادرة وقد ُأعلم

  

 ؛)ST-EP( التطور اإليجابي عموما لمبادرة يلحظ )١
 
  لجمهورية كوريا على مساهمتها الحاسمة والسخية في هذه القضية الكبرى؛ويوجه شكرا حارا )٢

  



CE/73/DEC 25

 بين منظمـة الـسياحة العالميـة        ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٥ أدناه، االتفاق المؤقت الذي أبرم في        ٦، رهنا بالفقرة    ويقر )٣

 دوالر أمريكي على مدى أربع سـنوات،         ماليين ٥بمبلغ  ) ST-EP(وجمهورية كوريا بشأن التمويل األولي لمؤسسة       

وإنشاء مقر للمؤسسة يتمتع بصفة دولية مناسبة في ذلك البلد، إضافة إلى إنشاء لجنة تحضيرية يرأسها بشكل مشترك                  

 ممثل عن جمهورية كوريا واألمين العام؛

  

، وقيمتـه   )ST-EP(ؤسـسة    األمين العام القبول بالقسط األول من التمويل الذي تقدمه جمهورية كوريا إلى م             ويخول )٤

  من النظام المالي؛٣ ـ ١٠مليونا دوالر، على أن تكون هذه األموال متوافرة على شكل تبرعات وفقا للمادة 

  

 إزاء االهتمام الذي أبدته بعض الحكومات األوروبية الراغبة في المساهمة في وقف المؤسـسة،               ويعرب عن سروره   )٥

  أخرى؛ويشجع األمين العام على التماس مساهمات

  

 من فائض تنفيذ المشاريع التقنية      ٢٠٠٤ ألف دوالر أمريكي في      ٥٠٠ اقتراح األمين العام الرامي إلى تخصيص        ويقر )٦

 .إلى مشاريع جديدة تتسم بطابع االستدامة وتخفيف حدة الفقر، وهي األنشطة المتوقعة للمؤسسة

  

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

  
CE/DEC/21 (LXXIII) 

  

  تحرير االتجار بالخدمات السياحية

  

   من جدول األعمال١٠البند 

  )CE/73/10الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   بشأن تحرير االتجار بالخدمات السياحية،A/RES/455(XV) إلى قرار الجمعية العامة بالنظر

  

  ة اللذين تقدم بهما األمين العام حول هذا الموضوع، في التقرير وفي ورقة الموقف المحدثوقد نظر

  

إلى بيانات المستشار الخاص لألمين العام حول مساهمة منظمة السياحة العالمية في مؤتمر األمم المتحدة الحادي                وقد استمع   

  ،)٢٠٠٤يونيو / حزيران١٨ ـ ١٤ساو باولو، البرازيل، (عشر للتجارة والتنمية 

  

 كورة؛ ورقة الموقف المذيؤيد )١
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، السيما من خالل الدعوة إلى الندوة       A/RES/455(XV) باإلجراءات التي اتخذها األمين العام لتنفيذ القرار         ويرحب )٢

مارس، والمساهمة في الندوة العمومية التي عقدتها منظمة التجارة العالمية في           /الدولية التي عقدت في مدريد في آذار      

التحـرر علـى   "ة عشرة ألونكتاد، وهي إجراءات ترمي إلى تنفيذ استراتيجية مايو، والمساهمة في الدورة الحادي /أيار

في األنشطة السياحية، باإلضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن توسيع خـدمات               " وجه إنساني 

 الطيران في البلدان الفقيرة؛

  

لى التنسيق والرشد على الصعيد الوطني بين ذوي         األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين على الحرص ع       ويحث )٣

المصالح في التنمية السياحية وممثلي القطاعات التجارية من أجل التوصل إلى أكبر قدر من الفـرص فـي التوسـع            

 السياحي، وتخفيف حدة الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية لأللفية بالنسبة لبرنامج الدوحة اإلنمائي؛

  

لى األمين العام أن يواصل اضطالعه في المفاوضات متعددة األطراف الجارية حاليا بشأن     ، إضافة إلى ذلك، إ    ويطلب )٤

  . إليه أن يعلمه بحال التقدم التي وصلت إليه المفاوضات وبتطور هذه  المسألة كما يطلباإلتجار بالخدمات السياحية،

  

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

  
CE/DEC/22 (LXXIII) 

  

  حماية الفنادق واألماكن السياحية أثناء النزاعات المسلحة

  

   من جدول األعمال١١البند 

  )CE/73/11الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

   على اقتراح كولومبيا، بتأييد من لجنة القارة األمريكية، بهذا الشأن،وقد اطلع

  

  أصدرها المستشار القانوني حول هذه المسألة، في المذكرة التمهيدية التي وقد نظر

  

 أن اقتراح كولومبيا يرمي إلى سد ثغرة في القانون الدولي في قطاع الصناعة السياحية كما في القانون اإلنـساني                    وإذ يدرك 

  الدولي،
  

  .القادمة األمين العام بأن يجري، بمساعدة المستشار القانوني، دراسة أولية تعرض على المجلس في دورته يكلف
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CE/DEC/23 (LXXIII) 

  

   من النظام األساسي٧ و٦على المادتين  تقرير فريق العمل المكلف بتحضير التعديالت
  

   من جدول األعمال١٢البند 

  )CE/73/12الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 ٢٧تمـع فـي      قد اج  CE/DEC/4(LXX11) بأن فريق العمل المشكل بموجب مقرر المجلس التنفيذي          يحيط علما  )١

  في حيدر أباد، مباشرة قبل الدورة الراهنة للمجلس؛٢٠٠٤يوليو / تموز٨ في مدريد وفي ٢٠٠٤يناير /كانون الثاني
 
  التوجهات العامة الواردة في التقرير الذي قدمه إليه رئيس الفريق؛ويقر )٢
  

 :لمبادئ اآلتية الفريق ألن يتقدم إليه بتقرير نهائي في الدورة القادمة، استنادا إلى اويدعو )٣
  

ـ التأكيد على دور منظمة السياحة العالمية كأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية بفضل التـزام أعـضائها، بكافـة                  

  فئاتهم، على نحو نشط وملموس؛
  

ـ تأكيد وتعزيز الطابع الحكومي الدولي للمنظمة وما تؤديه فيها الدول ذات السيادة من دور في اتخـاذ القـرارات                    

  صر عليها فقط؛يقت
  

ـ حصر القدرة على اتخاذ القرارات بالدول األعضاء عن طريق التصويت وحق الكالم في الجمعية العامـة وفـي                   

  المجلس التنفيذي؛
  

ـ الحفاظ على إمكانية مشاركة الهيئات والكيانات السياحية غير الدول ذات السيادة، واألطراف الفاعلة في القطـاع                 

الخاص الدولية في إعالء مثُل السياحة وتنفيذ مشاريعها، األمر الذي يعطيها صفة تقتـصر              الخاص، وجمعية القانون    

  على دور ال يسمح باتخاذ قرارات؛
  

  ـ التقدم خطيا بترشيح الهيئات التي ليست لها صفة دولة من قبل الدول التي تنتمي إليها؛
  

  لقادم إلنجاز اقتراحاته على هذه األسس،أكتوبر ا/ تشرين األول١٥ الفريق إلى االجتماع قبل ويدعو أيضا )٤
  

 . فرنسا على حرصها على تنسيق أعمال الفريق، كما يشكر البلدان التي تقدمت بمساهمات خطية في أعمالهويشكر )٥
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CE/DEC/24 (LXXIII) 

  

  برنامج المؤتمرات

  

   من جدول األعمال١٣البند 

  )CE/73/13الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،٢٠٠٥ و٢٠٠٤لى تقرير األمين العام عن برنامج المؤتمرات لـ إوقد استمع 

  

 ؛٢٠٠٥ و٢٠٠٤ بالجدول الزمني لإلجتماعات األساسية والتقنية المرتقبة لـ يحيط علما )١
 
 :، إضافة إلى االجتماعات األساسية والتقنية الدورية، الوقائع الكبرى اآلتية٢٠٠٥ على أن تنظم في ويوافق )٢
  

، وقد أبدت األردن ونيجيريا     )توركوم(تمر العالمي األول لالتصاالت في مجال السياحة        وقائع متابعة المؤ    ـ

  اهتمامهما بها، وهي سوف تجري وفقا لإلمكانيات المادية المتاحة للمنظمة،
  

  الدورة الرابعة للمؤتمرات العالمية لسياحة الثلج والرياضة الشتوية،  ـ
  

مل حول اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي، ومن المـرجح أن          المؤتمر العالمي الملحوظ في برنامج الع       ـ

 في إيغواسو بدعوة مشتركة من حكومتي األرجنتين والبرازيل وبدعم من           ٢٠٠٥سبتمبر  /يجري في أيلول  

  باراغواي؛
  

، فـي إطـار الـسنة الدوليـة         ٢٠٠٥مؤتمران حول الرياضة والسياحة في تونس واالتحاد الروسي في            ـ

  بدنية؛للرياضة والتربية ال
  

اجتماع حول دور السياحة في االقتصادات االنتقالية في أوروبـا الوسـطى والـشرقية، وفـي صـربيا                    ـ

  .ومونتينيغرو
  

ويشكر الدول التي ترشحت الستضافة أعمال هذه المؤتمرات، ويطلب إلى البلدان األعضاء التي ترغب باستـضافة                 )٣

ن أجل التوصل في الوقت المناسب إلى برنامج متوازن يظهر في           وقائع كهذه أن تتقدم باقتراحاتها بالسرعة الممكنة م       

 .برنامج العمل العام
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CE/DEC/25 (LXXIII) 

  

  األعضاء المنتسبون

  

  تقرير الرئيس) أ(

  

  من جدول األعمال) أ (١٤البند 

  )CE/73/14(a)الوثيقة (

  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ا جرى من أنشطة منذ انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة،على تقرير رئيس األعضاء المنتسبين حول موقد اطلع 

  

   بالعروض التي قدمها الرئيس،وقد أحاط علما

  

  الرئيس على تقريره،يشكر )١
 
  لألنشطة التي تم القيام بها ولنموها من حيث الحجم والتنوع،ويعرب عن ارتياحه )٢

  

لدولية التي تدعو إليها منظمات وجمعيات بارزة أخرى من  بحضور األعضاء المنتسبين المتزايد في المحافل اويشيد )٣

 القطاع الخاص،

  

  بمشاركته القيمة أيضا في المؤتمرات واالجتماعات التي تنظمها الدول األعضاء،ويسلم )٤

  

 : لسير الدراسات والندوات الهامة التاليةويعرب عن سروره )٥

  

   مع دائرة السياحة المستدامة،ـ دليل تدبر االزدحام في األماكن ذات االهتمام، بالتعاون

  

ـ دراسة حول رحالت األعمال وسياحة االجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع     

  والرابطة الدولية لالجتماعات والمؤتمرات وغيرها من األعضاء المنتسبين،" معارض ريد"

  

  ،ـ برنامج التقويم المقارن للصفحات اإللكترونية السياحية
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ـ خطة عمل استراتيجية بشأن االنتساب بالتعاون مع إدارة سياحة مونتريال وجامعة كيبيك في مونتريال 

)CIFORT(،  
  

  ،٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١سبتمبر و/ أيلول٣٠، يومي )األرجنتين(ـ منتدى القيادة في بوينوس أيريس 
  

  ،٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢١ ـ ١٩، )األمريكيةالواليات المتحدة (ـ منتدى السياسات السياحية في واشنطن 
  

أكتوبر / تشرين األول٢٢ و٢١ـ مؤتمر حول النماذج الجديدة لهياكل إدارة المقاصد والتسويق في قبرص، يومي 

٢٠٠٤،  
  

في " النتائج للشركات والمقاصد: تغيرات في سلوك األسواق" المجلس على نجاح الندوات التي جرت حول ويهنئ )٦

جمعيات القطاع السياحي في "في رودوس، اليونان، و" المنتدى العالمي األول للجمعيات السياحية"لصين، وبيجين، ا

الطريق إلى : السياحة اإللكترونية"في غيلين، الصين، بالتعاون مع الممثلية اإلقليمية آلسيا، و" تنمية المقاصد وإدارتها

رية، بالتعاون مع الممثلية اإلقليمية للشرق األوسط، في دمشق، الجمهورية العربية السو" النجاح التنافسي

 ،)كولومبيا(في بوغوتا " التكنولوجيا الجديدة المطبقة على السياحة"و
 
القطاع المهني، :  األعضاء المنتسبين على مواصلة التفكير بالهياكل الجديدة لمواضع االهتمام الثالثة التاليةويشجع )٧

 لجنة واحدة لألعضاء المنتسبين، وعلى متابعة التحضير لتنظيم ندوة محتملة والتعليم، والمقاصد، وقد انضوت في

 .حول األمن والنقل الجوي بتعاون محتمل مع اتحاد النقل الجوي الدولي
  

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

CE/DEC/26 (LXXIII) 
  

  األعضاء المنتسبون
  

  للجنة الفرعية المكلفة بالنظر في طلبات الترشيحتقرير ا) ب(

  إلى صفة عضو منتسب
  

  من جدول األعمال) ب (١٤البند 

  )CE/73/13(b)الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 تشرين ٣على تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بالنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب، التي اجتمعت في وقد اطلع 

  ،٢٠٠٢ أكتوبر/األول
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   توصيات اللجنة الفرعية،يتبنى )١

  

 : التقدم إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة بطلبات الترشيح التالية إلى صفة عضو منتسبويقرر )٢
 
  

1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS DE TURISMO 
(AECIT) (SPAIN) 

 
2. AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO CURA E TURISMO DI NAPOLI 

(ITALIA) 
 
3. CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI SUL TURISMO E SULLA 

PROMOZIONE TURISTICA DI ASSISI (CST) (ITALY) 
 
4. ECONOMIC UNIVERSITY IN WARSAW (POLAND) 
 
5. EUROGITES – EUROPEAN FEDERATION OF FARM AND VILLAGE 

TOURISM 
 
6. DELUXE VISION, S.L.  (SPAIN) 
 
7. INTERNACIONAL CONGRESS & CONVENTION ASSOCIATION - ICCA 
 
8. MASTER IN TOURISM  AND ECONOMICS – UNIVERSITÁ  L. BOCCONI 

(ITALY) 
 
9. PROVINCE OF AVELLINO (ITALY) 
 
10. RISING STAR EXHIBITIONS (UNITED KINGDOM) 
 
11. RUSSIAN INTERNACIONAL ACADEMY FOR TOURISM(RIAT) 
 
12. SERGAT ESPAÑA S. L. (SPAIN) 
 
13. TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA 
 
14. TOURISM ENTERPRISES AND MANAGEMENT (TEAM) (UNITED 

KINGDOM) 
 
15. WORLD LEISURE AND RECREATION ASSOCIATION 
 

  

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  
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CE/DEC/27 (LXXIII) 

  

  اقتراح يرمي إلى تناوب منصب رئيس المجلس التنفيذي

  على أساس جغرافي

  

   من جدول األعمال١٥البند 

  )CE/73/15الوثيقة (
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

   على الوثيقة التي وضعت حول هذا الشأن استنادا إلى بيان أمينة السياحة الهندية،وقد اطلع

  

تولت رئاسة المجلس منذ تأسيس المنظمة بطريقة منصفة نسبيا، مع مراعاة اختالف عدد  أن األقاليم المختلفة قد وإذ يدرك

  البلدان في كل إقليم،
  

 مبدأ التناوب الجغرافي المستحب لمنصب رئيسه بين األقاليم، األمر الذي ينبغي تطبيقه بما يلزم من مرونة يؤكد )١

  حرصا على حسن عمل هذا الجهاز؛
  

  . الدائم الذي تبديه باالضطالع بعمل أجهزة منظمة السياحة العالمية الهند على االهتمامويشكر )٢

  

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

  
CE/DEC/28 (LXXIII) 

  

  مكان وتاريخ انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للمجلس

  

   من جدول األعمال١٥البند 

  )CE/73/15الوثيقة (
  

  

  لمجلس التنفيذي،إن ا

  

 ٣ و٢ قبول العرض السخي الذي تقدمت به حكومة البرازيل من أجل استضافة دورته الرابعة والسبعين في يقرر )١

ديسمبر في إطار المنتدى الدولي للسياحة في سبيل السالم والتنمية المستدامة، حيث أن منظمة السياحة /كانون األول

  العالمية تؤيده كجزء من برنامج عملها،
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 بدعوة بلغاريا الستضافة الدورة السادسة والسبعين، كما يقرر التداول بشأنها في دورته ويحيط علما مع االرتياح )٢

 .القادمة

  

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

CE/DEC/29 (LXXIII) 
  

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  بأعمال دورته الرابعة والسبعين في ظروف مؤاتية وفرها له البلد المضيف، وقد قام
  

  لحكومة الهند على هذا التعبير الجديد عن دعمها لمنظمة السياحة العالمية وأعضائها؛يعرب عن خالص شكره )١
 
يدة غيتا ريدي،  صاحبة السعادة السيدة رينوكا شوداري، وزيرة السياحة الهندية، وصاحبة السعادة السويخص بالشكر )٢

وزيرة السياحة في والية أندرا براديش، ومعاونيهما على حسن الضيافة تجاه الوفود التي حضرت دورة المجلس هذه 

 في حيدر أباد، األمر الذي أتاح لها التعرف على ما في هذه الوالية من تقاليد ثقافية وجواذب سياحية؛

  

درا براديش، الدكتور راجاسيكارا ريدي، ألنه شرف بحضوره ويوجه شكرا حارا لصاحب السعادة رئيس والية أن )٣

  .حفل افتتاح الدورة
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   ـ  قائمة المشاركين٤

  

  :حضر الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي

  

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

د، إتدونيسيا، إيطاليا، األردن، لبنان، مالي، المكسيك، المغرب، نيجيريا، بكستان، جمهورية كوريا، فرنسا، الهن

   إسبانيا، تونس، وتركيا؛ السيشيل،اإلتحاد الروسي، السنغال،

  

 ؛)أنغوال(رئيس اللجنة اإلقليمية ألفريقيا  )٢

  

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

  

  ؛)ماكاو، الصين(ل األعضاء المشتركين ممث )٤

  

  ؛)Tourisme Montreal) (سياحة مونتريال(ممثل األعضاء المنتسبين  )٥

  

 صريبا ومونتينيغرو، كمراقبين؛ و  النيبال،،الجمهورية التشيكية  أوكرانيا،،أنغوال: ممثلو الدول األعضاء التالية )٦

  

  سلطنة عمان، بصفة عضو جديد في المنظمة  )٧
 
 

 
 

  


