
 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 الرجاءإعادةاستعمال الورق

 

لإلعالم
 

A/23/8 
Madrid, 2 August 2019 
Original: English 

8البند   

 إقرار مقررات المجلس التنفيذي وأنشطته

(110 – 107)الدورات   

  إجراء من قبل الجمعية العامة

مشروع قرار
1

 

 إن الجمعية العامة،

 في التقرير، توقد نظر

بالمعلومات المقّدمة بشأن أنشطة المجلس، السيما بالمقّررات الصادرة عن دوراته العادية  حيط علما  ت .1

 ؛110و 109و 108و 107

، 2019-2018بالمسائل األساسية التي نظر فيها المجلس، مثل تنفيذ برنامج العمل للفترة  حيط علماوت .2

 والوضع المالي والموارد البشرية في المنظمة؛، 2021-2020ومشروع برنامج العمل للفترة 

من تفان  2019في  وزامبيا 2018في  األرجنتينو 2017في ما أظهرته كل من أذربيجان  ويحيي .3

 وكفاءة في رئاسة المجلس؛

                                            
1
  لإلطالع على القرار النهائي الذي تعتمده الجمعية، يرجى مراجعة وثيقة القرارات التي تصدر بنهاية دورة الجمعية. قرار.مشروع  هذا 

 

 ملخص تنفيذي

 

المجلس التنفيذي رفع تقرير عن أنشطته إلى الجمعية العامة،  وفقا لما تنص عليه أحكام النظام األساسي، يتعين على 

يتناول كال من المقرارات التي اتخذها تنفيذا  لقرارات الجمعية العامة والمقررات اإلدارية والتقنية التي اتخذها بين 

 .بين دورة وأخرى للجمعية العامة

وأحاط علما بالهيكل التنظيمي الجديد، ونظر ، 2019-2018رؤية اإلدارة لتي قدمها األمين العام للفترة  أقر المجلس

 مارس/آذار 31وللفترة المنتهية في  ،2018و 2017كانون األول/ديسمبر  31في التقارير المالية للسنة المنتهية  في

ضا مشروع برنامج عمل وميزانية المنظمة للفترة وأقر المجلس أي .، فأوصى إلى الجمعية العامة بإقرارها2019

بأن الواليات المتحدة األمريكية تستكشف احتماالت للعودة إلى اإلنضمام  110ورحب في دورته    . 2020-2021

 .إلى المنظمة

وناشد المجلس الدول األعضاء بذل ما في وسعها للتصديق على التعديالت على النظام األساسي وعلى قواعد 

التمويل، مع اإلنتباه بصورة خاصة لهدف اعتماد الصينية كلغة رسمية لمنظمة السياحة العالمية. وانتخب أيضا 

 .أعضاء جددا لهيئاته الفرعية، وأقر عدة تعديالت على النظام اإلداري لموظفي منظمة السياحة العالمية
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مل الذي على جودة الع2019واألرجنتين وتايلند في ، 2018زامبيا والهند في ، نائبي الرئيس ويشكر .4

 قاموا به في أداء مهامهم.
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 قّدمةم .أوال

من النظام األساسي للمنظمة، يتعين على المجلس التنفيذي  20)أ( والمادة 19بناء على ما تنص عليه المادة  .1

المقرارات التي اتخذها تنفيذا  لقرارات الجمعية  تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن أنشطته، يتناول كال من

 العامة والمقررات اإلدارية والتقنية التي اتخذها بين جمعية عامة وأخرى.

 

بحكم الوظائف المسندة إليه قرارات التي اتخذها المجلس الم التي شملتهاتقدم هذه الوثيقة تقريرا عن المسائل  .2

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، منذ الدورة  29األساسين والمادة بموجب األحكام اآلنفة الذكر من النظام 

 .2017أيلول/سبتمبر  16-11الثانية والعشرين للجمعية العامة التي عقدت في تشنغدو، الصين، في الفترة 

 دورات المجلس .ثانيا

لمجلس التنفيذي أربع ، عقد ا2017منذ انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة في تشنغدو، الصين، في  .3

 دورات عادية تذكر تواريخها وأماكنها في ما يلي:

 

  في تشنغدو؛2017أيلول/سبتمبر  16، في 107الدورة ، 
 

  إسبانيا؛، في سان سباستيان، 2018أيّار/مايو  25-23،  108الدورة 
 

  البحرين؛ ، في المنامة،2018تشرين الثاني/نوفمبر  1تشرين األول/أكتوبر إلى  30، 109الدورة 
 

  أذربيجان.، في باكو، 2019حزيران/يونيو  18-16،  110الدورة 
 

 
 .غير ورقيةتان األخيرتان للمجلس ، كانت الدورفي ضوء والية األمم المتحدة لتعزيز االستدامة البيئية .4

 

استعراض تم أيضا في الدورتين األخيرتين للمجلس تعديل لجعل إجراءات المجلس أكثر كفاءة وفعالية،   .5

 عمال.ألاتخذت على الفور بعد النظر في كل بند من بنود جدول ا التي قراراتمواعتماد ال

 

ا:م 57التي عقدت، اعتمد المجلس التنفيذي ما مجموعه  األربعفي هذه الدورات العادية   .6  قرر 

 

  مقررات 9 107الدورة 

  مقررا 20 108الدورة 

  مقررا 14 109الدورة 

  مقررا 14 110الدورة 
 

 

 الجمعية العامة إلى المجلس التنفيذي التي أسندتهاالمهام  -ثالثا

 

يشمل هذا القسم إجراءات المتابعة التي قام بها المجلس التنفيذي من اجل تنفيذ المهام والتوصيات الصريحة  .7

 الصادرة عن الجمعية العامة.

 اإلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة

أيلول/سبتمبر  16-11الثانية والعشرين التي عقدت في تشنغدو، الصين، أقرت الجمعية العامة في دورتها  .8

(، وطلبت من (XXII) 707، النسخة اإلنكليزية لإلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة، وذلك بموجب القرار )2017

 األمانة اتخاذ كل الخطوات لالزمة العتماد اإلتفاقية بكل اللغات الرسمية للمنظمة.

ترجمات اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة إلى كل اللغات  110دورته وأقر المجلس في  .9

الرسمية في المنظمة، وعبر عن دعمه العتماد اإلتفاقية، وشجع الدول األعضاء على اإلضطالع بنشاط في 

 (.CE/DEC/10(CX)تحقيق هذا الهدف المميز للمنظمة في الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة )
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 الصينية كلغة رسمية في منظمة السياحة العالمية

طلبت الجمعية العامة إلى المجلس التنفيذي إعداد وتنفيذ خطة إلدخال اللغة الصينية تدريجيا إلى المنظمة، 1 .10

في إدخال لغات جديدة إلى المنظمة، وذلك بهدف تثبيت الصينية كلغة رسمية في  المتبعةالممارسة ب عمال

من  33، رهنا بسريان ذلك وفقا للمادة نظمة السياحة العالمية خالل الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامةم

 (.A/RES/694(XXII)النظام األساسي )

الدول  109في دورته  المجلس دعا، 2017إلى المجلس عام  إلى الوالية التي أوكلتها الجمعية العامة وإشارة .11

األعضاء إلى بذل قصارى جهدها للتصديق على جميع التعديالت التي أجريت على النظام األساسي وقواعد 

، مع اإلنتباه بصورة خاصة لهدف اعتماد الصينية كلغة رسمية لمنظمة يز النفاذحوالتي لم تدخل بعد  التمويل

 CE/DEC/9 (CVIX.)لجمعية العامة )السياحة العالمية في الدورة الثالثة والعشرين ل

 المجلس ، طلب1947أيضا إلى انخفاض مستوى االنضمام إلى المرفق الثامن عشر في اتفاقية عام  وباإلشارة .12

في المقرر نفسه إلى الدول األعضاء التصديق عليه وإخطار األمين العام لألمم المتحدة صراحة بتطبيق المرفق 

المذكور، وكذلك إلدراج إشارة محددة إلى ذلك في جميع االتفاقات المبرمة مع المنظمة لتنفيذ مشاريع المساعدة 

 التقنية في أراضيها.

 

 اديةالع لمجلس التنفيذيامهام  -رابعا

 

 إنتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس

، انتخب المجلس األرجنتين رئيسا، وزامبيا كنائب أول للرئيس والهند كنائب ثان لرئيس 107في دورته  .13

ا للمجلس لعام 2018المجلس التنفيذي لعام  ا زامبيا رئيس   (CE/DEC/8 (CVII.)) 2019. وانتخب المجلس أيض 

 

األرجنتين نائبا أوال للرئيس وتايلند نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي لعام  ، انتخب المجلس109وفي دورته  .14

2019 (CE/DEC/13 (CVIX.)) 

 الهيئات المتفرعة عن المجلس التنفيذي

 ، انتخب المجلس التنفيذي أعضاء جددا في هيئاته الفرعية.107في دورته  .15

البرنامج والميزانية هم الهند وزمبابوي حتى أعضاء المجلس التنفيذي الذين تم انتخابهم في لجنة  )أ(

الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة. كما تم انتخاب بيرو لعضوية لجنة البرنامج والميزانية من قبل 

المجلس انتخاب  وأقرحتى الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.  ،اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية

ضاء المنتسبين ومعهد جودة السياحة اإلسبانية كرئيس مجلس األعضاء المنتسبين فالندرز كممثل لألع

 حتى الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

انتخب المجلس األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة مراجعة طلبات االنضمام للعضوية باإلنتساب  )ب(

صر، الهند، ومعهد جودة السياحة اإلسبانية : تونس، المكسيك، تايلند، كرواتيا، م2019-2017للفترة 

 كممثل لألعضاء المنتسبين.

 حتى الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة: .16

( للجنة السياحة والتنافسية، انتخب المجلس ماكاو، الصين، ممثال  لألعضاء المشاركين ومعهد 1)

 (CE/DEC/5 (CVII.)جودة السياحة اإلسبانية كممثل لألعضاء المنتسبين )

( للجنة السياحة واالستدامة، انتخب المجلس بورتوريكو ممثال  لألعضاء المشاركين ومعهد 2)

 (CE/DEC/6 (CVII.)جودة السياحة اإلسبانية كممثل لألعضاء المنتسبين )

( للجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي، انتخب المجلس ماكاو، الصين، ممثال  لألعضاء 3)

 (CE/DEC/7 (CVII.)ودة السياحة اإلسبانية كممثل لألعضاء المنتسبين )المشاركين ومعهد ج
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لعضوية ا من طلبات 102قرر المجلس  أن يقبل مؤقت ا منذ الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي، و .17

 عامة في دورتها الثالثة والعشرين:تصديق الجمعية الباإلنتساب، بانتظار 

 طلبا 45  108الدورة 

 طلبا 19  109الدورة 

 طلبا 38  110الدورة 

 

 تقارير األمين العام عن أنشطة المنظمة   -خامسا

 

 برنامج العمل 

 

في ما يتعلق ببرنامج العمل، أحاط المجلس علما  باألنشطة الموجزة في تقارير األمين العام  .18

(CE/DEC/6(CVIII) ،(CE/DEC/7(CVIII)و ،(CE/DEC/3(CVIX))و ،(CE/DEC/2(CX)). 

 

، وأحاط علما 2019-2018أقر المجلس األولويات التي عرضها األمين العام في تصوره لإلدارة للفترة  .19

 (CE/DEC/6 (CVIII)بالهيكل التنظيمي الجديد ))

 

 

ا مبادرة  .20 بشأن  عبر اإلنترنت وشبكة المنظمة لمراكز اإلبتكار، وأيد توصيات المنظمةأكاديمية  إنشاءودعم أيض 

 (CE/DEC/3 (CX.))لتي سوف تقدم إلى الجمعية العامة بغية إقرارها السياحة الحضرية ا

 

وفي نفس القرار، شجع أعضاء المنظمة على دعم عملية التوافق الدولي لكي تقر األمم المتحدة اإلطار  .21

، وقرر عدم اإلنضمام إلى مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة خالل اإلحصائي لقياس استدامة السياحة

 فترة السنتين القادمتين.

 

 

 – 2030، مبادرة األمين العام "خطة منظمة السياحة العالمية ألفريقيا 110ودعم المجلس أيضا، في دورته  .22

 (CE/DEC/7(CX.)السياحة من أجل نمو شامل )

 

ة ت الرسمية بيوم السياحواقترح المجلس على الجمعية العامة السوق الجنوبية المشتركة كمضيف لإلحتفاال .23

إلى  ، وذلك بتوصية من اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية. ودعا اللجنة اإلقليمية ألفريقيا2020في سنة  العالمي

 (CE/DEC/11(CX.)) 2021لسنة  عامة بمضيف ليوم السياحة العالميالتوصية إلى الجمعية ال

 

 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

تلقى المجلس تقارير األمين العام بشأن المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي، وهي تتناول  .24

 .المالي للمنظمة والعضويةمواضيع مثل الوضع 
 

 31 في المنتهية للسنة الُمراجعة المالية والبيانات للمنظمة المالي في التقرير 108نظر المجلس في دورته و .25

وأحاط علما  بالرأي اإليجابي لمراجعي الحسابات الخارجيين الذي  ، تعاطفا.2018و 2017كانون األول/ديسمبر 

تعكس بأمانة الوضع المالي  2018و  2017يفيد بأن البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية 

 2017بإقرار البيانات المالية للمنظمة للسنة المنتهية فأوصى إلى الجمعية العامة  الحقيقي للمنظمة وألدائها،

 (CE/DEC/4(CX.))و (CE/DEC/12(CVIII)) 2018و

 

 

(CE/DEC/5(CVIX )) 2018التصحيحات التي أجراها األمين العام على هيكل ميزانية واعتمادات  أقر المجلس .26

في الميزانية العادية ومن تحويالت  النقديواإلقتراح اآلخر لألمين العام باستخدام ما توفر مما بقي من الفائض 
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-5اعتمادات الميزانية العادية التي أوصت بها لجنة البرنامج والميزانية عن طريق استشارة خطية وفقا للمادة 

 (CE/DEC/4(CX.))ب( من النظام المالي )3-5)أ( والمادة 3

 

صندوق رأس المال  إلعادة السلفة منلتكاليف دعم المشاريع  المتوافراقتراح األمين العام باستخدام الرصيد  أقر .27

الصندوق العام من أجل التعويض في  زيادةوجزئيا ل ،2017و  2014المتداول إلى الصندوق العام في عامي 

 (CE/DEC/5 (CVIX.)متغيرة لدعم المنظمة وأولوياتها )التكاليف ال عن غير المباشر

 

 العادية الميزانية في يراداتاإلع كوسيلة لزيادة يراصندوق احتياطي المش في المتوافراستخدام الرصيد  أقر .28

وأقر استراتيجية التمويل التي اقترحها األمين العام لتمويل خصوم  ،CE/DEC/5 (CVIX)))حسب الضرورة 

 .CE/DEC/4 (CX))مستحقات موظفي المنظمة بعد نهاية الخدمة )

 

( من النظام 1) 33األمم المتحدة والتي طبقها األمين العام وفقا للقاعدة  أقرتهاأحاط علما بجداول المرتبات التي  .29

 .CE/DEC/5 (CX))و ) (CE/DEC/11 (CVIII)اإلداري للموظفين )

 

المبادئ التوجيهية للسفر التي دخلت حيز  -التعديالت التي أدخلت على القواعد المالية، المرفق األول  وأقر .30

 .CE/DEC/5 (CX))و) (CE/DEC/11 (CVIII)للمجلس التنفيذي ) 108التنفيذ بعد الدورة 

 

برنامج العمل  ، وخول األمين العام تنفيذ2021-2020أقر المجلس مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة  .31

 2021يرادات الميزانية التي أقرت لسنة اس إوفقا للمبالغ المستوفاة على أس 2021-2020والميزانية للفترة 

((CE/DEC/2 (CX). 

 

بأن الواليات المتحدة األمريكية تستكشف احتماالت للعودة إلى اإلنضمام  110ورحب المجلس أيضا في دورته  .32

 .CE/DEC/2 (CX)))إلى المنظمة 

 

 الموارد البشرية

عن وضع الموارد البشرية في المنظمة  ، أحاط المجلس علما بالتقارير110و 109و 108 الدوراتفي  .33

(CE/DEC/15 (CVIII و )CE/DEC/8 (CVIX) و ))((CE/DEC/6 (CX). 

 

ديوتاليفي بقرار األمين العام تعيين السيدة مارينا  108عالوة على ذلك، أحاط المجلس علما  في دورته  .34

 الجاري حاليا ستعراضاال((، وطلب منها وضع تقرير عن نتائج CVIII) CE/DEC/15كمسؤولة األخالقيات )

 .CE/DEC/6 (CX)))سياسات اإلبالغ عن المخالفات والحماية من اإلنتقام ل

 

 

الفنيين المبتدئين شجع المجلس التنفيذي الدول األعضاء على إرسال مقترحات إلى األمانة لتمويل الموظفين  .35

(CE/DEC/15 (CVIII و )(CE/DEC/8 (CVIX )) و((CE/DEC/6 (CX) إلعارة إلى اوعلى إرسال موظفين ب

 .CE/DEC/6 (CX)))(( و CVIX) CE/DEC/8األمانة )

 

من النظام األساسي للموظفين لتقديمه إلى الجمعية  28)ز( و 15وأقر كذلك التعديل الذي أدخل على المادة  .36

( )ب( من النظام 3) 14(( والمادة CVIII) CE/DEC/15) 30التعديالت التالية: المادة العامة بغية إقراره. وأقر 

( من النظام اإلداري 1( )أ( )2) 31(، المادة 18) 24( )ب( و3) 24( )أ(، 3) 24اإلداري للموظفين، والمواد 

بالنظام األساسي واإلداري للموظفين بشأن قواعد لجنة  2)ب( و )ج( من المرفق  21للموظفين والفقرتين 

()د(، 1)17()ج(، 6)15(، 1)15واقر أيضا التعديالت التاية:  (CE/DEC/8 (CVIX.)الطعون المشتركة )

 اإلداري للموظفين.( على النظام 4)24()أ(، و11)24

*** 
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