
 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

لقرار 
 

A/24/7 
Madrid, 28 August 2021 
Original: English 

 7البند 
 الجمعیة العامة تقریر المجلس التنفیذي إلى 

 )113-111(الدورات 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار 

 إن الجمعیة العامة،

 في التقریر،  وقد نظرت

ً ت .1 العادیة   حیط علما بالمقّررات الصادرة عن دوراتھ  المجلس، السیما  المقدّمة بشأن أنشطة  بالمعلومات 
 ؛113و 112و 111

، 2020-2019بالمسائل األساسیة التي نظر فیھا المجلس، مثل تنفیذ برنامج العمل للفترة    وتحیط علما .2
، والسیما ریة في المنظمة، والوضع المالي والموارد البش2021-2020ومشروع برنامج العمل للفترة  

 ؛ 19-الجھود الكبیرة التي بذلت في مواجھة أزمة كوفید 

 من تفان وكفاءة في رئاسة المجلس؛  2021في  وشیلي 2020في  كینیاما أظھرتھ كل من  حیيتو .3

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 
التنفیذي   المجلس  على  یتعین  األساسي،  النظام  أحكام  علیھ  تنص  لما  یوفقا  العامةأن  الجمعیة  إلى  عن   رفع  تقریرا 

التي    أنشطتھ والتقنیة  اإلداریة  والمقررات  العامة  الجمعیة  لقرارات  تنفیذاً  اتخذھا  التي  المقرارات  من  كال  یتناول 
للجمعیة وأخرى  دورة  بین  الدورات   .اتخذھا  التنفیذي  المجلس  عقد  العامة،  للجمعیة  والعشرین  الثالثة  الدورة  ومنذ 

 .113و 112و 111العادیة 

، وأحاط علما بالھیكل التنظیمي الجدید، ونظر 2019-2018لتي قدمھا األمین العام للفترة  اأقر المجلس رؤیة اإلدارة  
المالیة   التقاریر  أیلول/سبتمبر    2020  یونیو/حزیران  30  في  المنتھیة  للفترةفي  في  المنتھیة  ف2020وللفترة  شكر ، 

أوصى إلى الجمعیة  المالي للمنظمة في غضون سنة واحدة من والیتھ، واألمین العام على حرصھ على االستقرار  
للفترة    التقاریر.  باعتماد العامة   ورحب   .2021-2020وأقر المجلس أیضا مشروع برنامج عمل ومیزانیة المنظمة 

 الوالیات المتحدة األمریكیة تستكشف احتماالت للعودة إلى اإلنضمام إلى المنظمة. بكون 110في دورتھ 

قواعد  و وعلى  األساسي  النظام  على  التعدیالت  على  للتصدیق  وسعھا  في  ما  بذل  األعضاء  الدول  المجلس  ناشد 
أیضا  وانتخب  العالمیة.  السیاحة  لمنظمة  رسمیة  كلغة  الصینیة  اعتماد  لھدف  خاصة  بصورة  اإلنتباه  مع  التمویل، 

 .منظمةالي لموظفي أعضاء جددا لھیئاتھ الفرعیة، وأقر عدة تعدیالت على النظام اإلدار
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 ، على2021في    والسنغال والمملكة العربیة السعودیة،  2020في    إیطالیا والھند نائبي الرئیس،    شكرتو .4
 جودة العمل الذي قاموا بھ في أداء مھامھم. 
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 مقدمة  -أوال

أن من النظام األساسي للمنظمة، یتعین على المجلس التنفیذي    20(أ) والمادة  19بناء على ما تنص علیھ المادة   .1
أنشطتھ   عن  تقریرا  العامة  الجمعیة  إلى  الجمعیة یرفع  لقرارات  تنفیذاً  اتخذھا  التي  المقرارات  من  كال  یتناول 

 یة عامة وأخرى.العامة والمقررات اإلداریة والتقنیة التي اتخذھا بین جمع
 

إلیھ   .2 المسندة  الوظائف  المجلس بحكم  التي اتخذھا  المقرارات  التي شملتھا  المسائل  تقریرا عن  الوثیقة  تقدم ھذه 
من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، منذ الدورة    29بموجب األحكام اآلنفة الذكر من النظام األساسي والمادة  

في  لثالثا عقدت  التي  العامة  للجمعیة  والعشرین  بطرسبرغة  الروسي،  سانت  الفترة  اإلتحاد  في   ،9-13 
 .2019أیلول/سبتمبر 

 
 

 دورات المجلس  -ثانیا

 
التنفیذي ثالث دورات عادیة تذكر تواریخھا  .3 الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، عقد المجلس  منذ انعقاد الدورة 

 وأماكنھا في ما یلي:
 
 ؛ سانت بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي، في  2019أیلول/سبتمبر  13، في 111الدورة  •

 
 ؛ تبلیسي، جورجیا، في 2020أیلول/سبتمبر  17-15، في 112الدورة  •

 
 ، في مدرید، إسبانیا؛ 2021كانون الثاني/ینایر  19-18، 113الدورة  •

 
 

وعلى تجمعات الناس وتنقالتھم، قررت    والقیود العالمیة على السفر  19-نظرا لمباعث القلق بشأن وباء كوفید  .4
الدورة   تأجیل  التنفیذي،  المجلس  رئیس  مع  بالتشاور  للفترة    112األمانة،  مقررة أصال  كانت  والتي  للمجلس، 

 . 2020أیلول/سبتمبر  17-15حزیران/یونیو، في تبلیسي، جورجیا، إلى  10-12
 

والوكاالت المتخصصة األخرى، وافق رئیس المجلس التنفیذي الممارسة التي اعتمدتھا األمم المتحدة    مع  تماشیا .5
أیضا على توصیة األمین العام باعتماد مجموعة من الترتیبات االستثنائیة واإلجراءات الخاصة    2020في عام  

وباء  خالل  المجلس  جلسات  عقد  تحكم  استمراریة    19-كوفید   التي  ضمان  أجل  تنظیم   العملمن  وتسھیل 
 اإلجراءات وتسییرھا في الوقت المناسب.

 
كانت   .6 البیئیة،  االستدامة  لتعزیز  المتحدة  األمم  والیة  ضوء  المجلس في  ورقیة  دورات  استعراض  غیر  وتم   ،

 واعتماد المقررات فور بحث كل بند من بنود جدول األعمال. 
 
 مقرًرا:  27التنفیذي ما مجموعھ  التي عقدت، اعتمد المجلس  الثالثفي ھذه الدورات العادیة   .7
 

 مقررات  4 111الدورة  •
 مقررا  15 112الدورة  •
 ت مقررا 8 113الدورة  •
 
 

 الجمعیة العامة إلى المجلس أسندتھاالمھام التي   -ثالثا

الوالیات والتوصیات الصریحة   .8 تنفیذ  التنفیذي بھدف  المجلس  بھا  قام  التي  المتابعة  القسم إجراءات  یغطي ھذا 
 الصادرة عن الجمعیة العامة.

 
 إنشاء مكتب إقلیمي لمنظمة السیاحة العالمیة للشرق األوسط

 
مبادرة المملكة العربیة السعودیة التي قدمھا وزیر السیاحة في المملكة العربیة  112أقر المجلس التنفیذي دورتھ  .9

ة السیاحة العالمیة للشرق األوسط السعودیة، معالي السید أحمد بن عقیل الخطیب، إلنشاء مكتب إقلیمي لمنظم
 ). CE/DEC/5(CXII)في الریاض بھدف تعزیز تعاون ودعم منظمة السیاحة العالمیة إلقلیم الشرق األوسط (
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 2025-2022توصیة المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامة بمرشح لمنصب األمین العام للفترة 
 

وفقاً    2025-2022عملیة التوصیة بمرشح لمنصب األمین العام للفترة    113أجرى المجلس التنفیذي في دورتھ   .10
إلى أن معالي الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة (مملكة البحرین) حصلت على    8للقواعد واإلجراءات، مشیراً 

على   حصل  (جورجیا)  بولولیكاشفیلي  ُزراب  السید  وأن  وأ  25أصوات،  العامة صوتا،  الجمعیة  إلى  وصى 
من   تمتد  لوالیة  للمنظمة  عاما  أمینا  بولولیكاشفیلي  ُزراب  السید  الثاني/ینایر    1بتعیین    31إلى    2022كانون 

 ). CE/DEC/4(CXIII)(  2025كانون األول/دیسمبر 
 

 یوم السیاحة العالمي
 

التنفیذي في دورتھ   .11 المجلس  العامة    113اقترح  الجمعیة  العالمي:  على  السیاحة  لیوم  التالیة  :  2022الشعارات 
 ). CE/DEC/7(CXIII)" األخضر: "السیاحة واالستثمار 2023"،  مفھوم جدید للسیاحة"

 
 

 العادیة لمجلس التنفیذيامھام  -رابعا

 المجلس ونوابھ انتخاب رئیس 
 

. كما انتخب إیطالیا 2021لعام    اوشیلي رئیس  2020للمجلس لعام    اكینیا رئیس  111في دورتھ  انتخب المجلس   .12
ثانیاً    والرأس األخضر  ،2021والسنغال لعام    2020نائباً أول للرئیس لعام   والمملكة   2020لرئیس لعام  لنائباً 
 ).CE/DEC/3(CXI)(  2021العربیة السعودیة لعام 

 
 لمجلس التنفیذيا المتفرعة عنالھیئات 

 
 لھیئاتھ الفرعیة.  اأعضاء جدد  111المجلس التنفیذي في دورتھ انتخب  .13

أعضاء المجلس التنفیذي المنتخبون في لجنة البرنامج والمیزانیة ھم الھند وزمبابوي حتى الدورة الرابعة  )أ(
العامة.   للجمعیة  المجلسوالعشرین  و  واقر  المنتسبین  لألعضاء  كممثل  فیتورفالندرز  رئیس  ك  معرض 

 ). CE/DEC/2(CXI)(لمنتسبین مجلس األعضاء ال
 

لجنة )ب ( في  أسماؤھم  التالیة  األعضاء  المجلس  في  انتخب  باإلنتساب   النظر  العضویة  -2019للفترة    طلبات 
فیتور 2023 ومعرض  السعودیة،  العربیة  المملكة  أذربیجان،  إیران،  الصین،  جامایكا،  دیفوار،  كوت   :

 ).CE/DEC/2(CXI)كممثل عن األعضاء المنتسبین (

 حتى الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة: .14

والنمسا   )1( ونیبال  والفلبین  وباراغواي  وجامایكا  وسیشیل  المغرب  المجلس  انتخب  اإلحصاء،  للجنة  بالنسبة 
وماكاو   السعودیة  العربیة  والمملكة  مولدوفا  فیتوروالصین،  وجمھوریة  لألعضاء   ومعرض  كممثل 

 ). CE/DEC/2(CXI)( المنتسبین
 

المجلس كینیا والسنغال وجزر الباھاما والبرازیل وفیجي والھند  التنافسیة، انتخب  وبالنسبة للجنة السیاحة   )2(
فیتور كممثل عن األعضاء 2021وإسرائیل وجمھوریة مولدوفا والبحرین وماكاو حتى عام   ، ومعرض 

 ). CE/DEC/2(CXI)المنتسبین (
 

الفلبین وبوتان بالنسبة للجنة السیاحة واالستدامة، انتخب المجلس الجزائر وأنغوال وھندوراس والسلفادور و )3(
 ). CE/DEC/2(CXI)ندرز كممثل عن األعضاء المنتسبین (ال، وفوكرواتیا وصربیا ومصر

 
لجنة   )4( إلى  فيبالنسبة  العضویة    النظر  والصین  باإلنتسابطلبات  دیفوار وجامایكا  المجلس كوت  انتخب   ،

السعودیة العربیة  والمملكة  وأذربیجان  اوإیران  األعضاء  عن  كممثل  فیتور  ومعرض  لمنتسبین ، 
)CE/DEC/2(CXI).( 
 

لالنضمام   مرشحا  36منذ الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، قرر المجلس أن یقبل مؤقتا ما مجموعھ   .15
 في دورتھا الرابعة والعشرین: ذلك علىإلى العضویة، ریثما تصدق الجمعیة العامة 
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 مرشحا 29: 112• الدورة 
 مرشحین 7: 113• الدورة 

 

 تقاریر األمین العام عن أنشطة المنظمة -خامسا

 برنامج العمل

العام   في .16 األمین  تقریري  في  الموجزة  باألنشطة  علما  المجلس  أحاط  العام،  العمل  ببرنامج  یتعلق  ما 
)CE/DEC/4(CXII)و ()CE/DEC/3(CXII)( قرارات التالیة. مواتخذ ال 
 

المنتسبین   فریق إنشاء    أقر .17 الحالیة لألعضاء  لقواعد اإلجراءات  متكامل  اقتراح إلصالح  إعداد  عمل مھمتھ 
 ). CE/DEC/4(CXII)(ووضع األساس إلنشاء وتشغیل لجنة لألعضاء المنتسبین 

 
 ).CE/DEC/4(CXII)(طریقة العمل وتشكیل اللجنة الفنیة للتعلیم السیاحي عبر اإلنترنت (  أقر .18

 
 لجنة وضع مدونة دولیة لحمایة السیاح. مھام وصالحیاتقرر، أقر موفي نفس ال .19

 
مع المؤسسات   مواصلة تعزیز التعاون، أشاد المجلس التنفیذي أیضا بجھود األمین العام في  112في دورتھ   .20

 األوروبیة وتحقیق اإلدماج الصریح للسیاحة في سیاق اتفاقیة االتحاد األوروبي الخضراء.
 

، أحاط المجلس التنفیذي علما بالتطورات المتعلقة بقرار الجمعیة العامة باالنسحاب مؤقتا من  112في دورتھ   .21
الناجم عن وطلب من األمین   ،19-وباء كوفید   مجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة في الوضع غیر المسبوق 

 ). CE/DEC/3(CXII)(العام إطالعھ على التقدم المحرز في دورتھ الرابعة والعشرین 

 المسائل اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي
 

التي تتناول مواضیع    وما اتصل منھا بالنظام األساسيتلقى المجلس تقاریر األمین العام عن المسائل اإلداریة   .22
 للمنظمة.  والعضویة في المالي  الوضعمثل 

 
التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة التي   113و  112المجل في دورتیھ    بحث .23

. وأحاط تعاطفا،  2020أیلول/سبتمبر    30و  2020حزیران/یونیو    30  لغایةتحتوي على معلومات محدثة  
بتقد  البیان  علما  المراجع    المرحليیم  غیر  العامة   ىوأوص  ،للمنظمة  المالي  للوضعالمؤقت  الجمعیة 
مقرری  بالمصادقة وCE/DEC/4(CX)(  ھعلى   ()CE/DEC/6(CXII)  (  المالي    إقراربشأن التقریر 

المالیة  لل والبیانات  في    المراجعةمنظمة  المنتھیتین  األول/  31للسنتین   ، 2019و  2018دیسمبر  كانون 
)،  2019-2018منظمة للفترة المالیة الثانیة والعشرین (لل  المراجعةالبیانات المالیة    إغالق  وإقرار  تعاطفا،

العادیةو للمیزانیة  النقدي  المال  و  ،الرصید  رأس  وصندوق  المیزانیة  الفترة   المتداول وضع  لنفس 
)CE/DEC/6(CXII)و ()CE/DEC/3(CXIII) .( 

 
في دورتھ    أقر .24 التنفیذي  رابعا    التعدیالت على  112المجلس  المفصلة    (ج) من  32  –المادة  المالیة  القواعد 

)CE/DEC/6(CXII) .( 
 

الخارجیة  .25 المراجعة  إلجراء  الخارجي  الحسابات  مراجع  لمنصب  ترشیحاتھم  تقدیم  على  األعضاء  وشجع 
منظمة للسنتین المنتھیتین في  لات المالیة لللمراجعة الخارجیة للبیان  2023-2022لحسابات المنظمة للفترة  

 ). CE/DEC/3(CXII)( 2022و  2021كانون األول/دیسمبر  31
 

النقدي    أقر .26 الفائض   1،932،645البالغ    2019لمیزانیة العادیة لعام  لالمجلس اقتراح األمین العام باستخدام 
من   ، وذلكأعضاء لجنة البرنامج والمیزانیةیورو، وتحویالت اعتمادات المیزانیة العادیة التي أوصى بھا  

 ).CE/DEC/6(CXII)(ب) من النظام المالي (3-5(أ) و 3-5تین خالل استشارة خطیة وفقاً للماد 

 الموارد البشریة

دورتیھ   .27 في  علما  المجلس  عن    113و  112أحاط  المنظمة   وضعبالتقریرین  في  البشریة  الموارد 
)CE/DEC/7(CXII)و ()CE/DEC/3(CXIII) .( 
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ف    أقر .28 من  البشریة  الموارد  إدارة  رئیس  وظیفة  تصنیف  إعادة  التنفیذي  ف    5المجلس   4إلى 
)CE/DEC/6(CXII) .( 
 

المادة    وصادق على .29 من  للتقاعد   28االستثناء  اإللزامیة  السن  بشأن  للموظفین،  اإلداري  النظام  إلحالة   ،من 
 ). CE/DEC/7(CXII)وإقراره (إلى الجمعیة العامة  ذلك

 
الفنیین   .30 الموظفین  لتمویل  األمانة  إلى  مقترحات محددة  إرسال  األعضاء على  الدول  التنفیذي  المجلس  شجع 

 ). CE/DEC/7(CXII)(المبتدئین 
 

 مسائل أخرى

أن یواصل   .31 العام  إلى األمین  التنفیذي  المجلس  تأثیر  عن كثب  طلب  الدولیة،    19-كوفید رصد  السیاحة  على 
السیاحة   استطالعاتفضال عن دعم الدول األعضاء والقطاع بوجھ عام في الجھود التي تبذل لتحسین نظم  

 وإدارتھا باإلستناد إلى األدلة. باإلضافة إلى تخطیط السیاحة  ،المرونةلدیھا كوسیلة لتسریع االنتعاش وبناء 
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