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وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  - منظمة السیاحة العالمیة    

 
 

CE/DEC/1(CXIV) 
 
 

 مقّرر 

 إعتماد جدول األعمال
 1البند 

 ) .CE/114/1 prov.suppو   .CE/114/1 prov الوثیقتان(
 

 
 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 التكمیلي مع جدول أعمالھ المؤقّت، جدول األعمال المؤقّت وقد تدارَس 

 ؛ كما ھو ُمقتَرح  114جدول أعمال دورتھ یعتمد  .1
 
 اعتبار المسألة اإلضافیة المتعلّقة بـ"تمكین المرأة في السیاحة" التي اقترحتھا إسبانیا كبند خامس في جدول أعمالھ. یقّرر و .2
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CE/DEC/2(CXIV) 
 

 مقّرر 

 2023-2022والفترة  2021-2020للفترة   تنفیذ برنامج العمل العام
 (أ)  2البند 

 ) .(A/24/5(a) rev.3(الوثیقة  
 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 وقد تدارس تقریر األمین العام عن برنامج العمل ومرفقاتھ المختلفة،

 باألنشطة المنفذة والتقدم المحرز؛ علما  یحیط .1
 

 السیاحة من أجل التنمیة الریفیة، على النحو الوارد في المرفق الثامن؛توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن  یقر .2
 

بالتقریر عن عمل لجنة السیاحة والتنافسیة الملخص في المرفق العاشر، ولجنة السیاحة واإلستدامة في المرفق  علما    یحیط .3
 اصلة العمل في خططھا المختلفة؛ شجع كل اللجان على مویالثاني عشر، ولجنة إحصاءات السیاحة في المرفق الخامس عشر، و

 
  A/RES/714(XXIII)الضرورة السیاسیة الحاسمة لقیاس استدامة السیاحة (بناء على قراري الجمعیة العامة للمنظمة    یكرر .4

)، وتدعم جھود لجنة اإلحصاء وفریق الخبراء العامل لقیاس استدامة السیاحة من أجل إنجاز اإلطار  A/RES/684(XXII)و
 اإلحصائي الضروري جدا لقیاس استدامة السیاحة؛

 
كمشروع تجریبي كما یرد في المرفق   2021مبادرة منظمة السیاحة العالمیة ألفضل القرى السیاحیة التي أطلقت في عام   یؤید  .5

 شجع الدول األعضاء على القیام بدور نشط في المبادرة؛ یالحادي عشر، و 
 

بشراكة مع برنامج األمم    2020المبادرة العالمیة للحد من البالستیك في السیاحة التي أطلقتھا المنظمة في عام    أیضا یؤید  .6
 شجع الدول األعضاء على القیام بدور نشط فیھا؛ یالمتحدة للبیئة، وبالتعاون مع مؤسسة ألن ماكآرثر، و

 
یع التعدیالت على النظام األساسي وقواعد التمویل، مع إیالء الدول األعضاء إلى بذل كل ما في وسعھا للموافقة على جم  یدعو .7

 من النظام األساسي؛  33اعتبار خاص لتعدیل المادة 
 

الدول األعضاء إلى االنضمام إلى اتفاقیة امتیازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتھا واإلبالغ صراحة عن نیتھا أیضا  یدعو .8
 العالمیة؛ تطبیق المرفق الثامن عشر على منظمة السیاحة

 
 قائمة االتفاقات، على النحو المبین في المرفق السادس؛ یقر .9

 
، وھي تستند إلى رؤیة الكوكب الواحد من  بتوصیات المنظمة من أجل اإلنتقال نحو اقتصاد أخضر للسفر والسیاحة  یرحبو .10

 المرفق السادس عشر؛، كما ھو وارد في 19- أجل انتعاش مسؤول من كوفید 
 

توضیحات األمین العام بشأن اآلثار المترتّبة على منّظمة السیاحة العالمیة في إطار عملیة إصالح األمم المتّحدة، وال وقد استمع إلى  
 ،لعالمیة في مجموعة األمم المتّحدة للتنمیة المستدامة سیّما عضویة منّظمة السیاحة ا 

 ، A/RES/714(XXIII)في القرار   كما یبین الجمعیة العامة موقف إلى یشیروإذ 

 وضع مدونة دولیة لحمایة السیاح ومشروع نص المدونة على النحو الوارد في المرفق السادس عشر،المعنیة بلجنة التقریر وقد قرأ 
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األعضاء والمراقبین وأعضاء فریق الخبراء االستشاري الذین شاركوا في أعمال اللجنة وأسھموا في صیاغة  الدول  ر  یشك .11

 المدونة الدولیة لحمایة السیاح؛
 

 المدونة الدولیة لحمایة السیاح الواردة في المرفق السادس عشر؛یقر  .12
 

 كأداة غیر ملزمة قانوناً؛ السیاح توصیة اللجنة باإلبقاء على المدونة الدولیة لحمایة یؤید  .13
 

 المدونة الدولیة لحمایة السیاح. بإقرارالجمعیة العامة إلى یوصي  .14
 

بالمدونة، ویدعوھا إلى    الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة والدول األعضاء في األمم المتحدة إلى اإللتزامیدعو  و .15
تقدیم إخطار خطي إلى األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة فیما یتعلق بنیتھا اإللتزام بھا وبأي أنشطة محددة بعد ذلك في ھذا  

 الصدد؛ 
 

 ، 2023-2022على مشروع برنامج العمل للفترة وقد اطلع 

 وأولویاتھ ونتائجھ ومخرجاتھ. یقر أھداف المشروع .16

بإعادة تصمیم السیاحة من أجل  "بند جدول األعمال الخاص    لتدارسإلى طلب المملكة العربیة السعودیة في الدورة الحالیة    وقد استمع
 كما اقترحتھ المملكة العربیة السعودیة على الجمعیة العامة،  "المستقبل

ة مقبلة، لتمكین األمین العام من تقدیم التقریر الالزم عن آثاره التقنیة واإلداریة  إرجاء النظر في ھذا االقتراح إلى دور  یقرر .17
 للمجلس التنفیذي أن یقدم توصیة إلى الجمعیة العامة؛ ولكي یتاحوالمالیة، 

 إلى الرئیس أن یقدم تقریرا عن ھذا القرار إلى الجمعیة العامة؛  ویطلب .18

 إلى طلب البرازیل في الدورة الحالیة لبحث مسألة إنشاء مكتب إقلیمي في البرازیل،  وقد استمع

 نشاء مكتب إقلیمي في البرازیل. إلباقتراح البرازیل  یحیط علما .19
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CE/DEC/3(CXIV) 

 

 مقّرر 

 2023-2022والفترة   2021-2020للفترة  الوضع المالي للمنظمة
 (ب)2البند 

 ) .(A/24/5(b) rev.1(الوثیقة  
 
 

 التنفیذيإنَّ المجلس 

 ،2020كانون األول/دیسمبر  31التقریر الذي یتضمن آخر المعلومات لغایة   تدارسوقد 

 مع التقدیر بالمعلومات الوافیة الواردة في الوثائق ومرفقاتھا؛  علما یحیط
 

 )2019- 2018إغالق البیانات المالیة المراجعة للمنظمة للفترة المالیة الثانیة والعشرین (  -أوال

العامة    یوصي .1 التنفیذي    بتصدیق الجمعیة  المجلس  و(CE/DEC/4(CX)(مقرري   (CE/DEC/6(CXII) (   إقرار بشأن 
 ا؛معلیھ بالمصادقة) بناء على توصیة CE/DEC/3 (CXIII) و 2019و 2018البیانات المالیة للمنظمة للسنتین 

 
  31التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنتین المنتھیتین في    بإقراریوصي الجمعیة العامة   .2

البیانات المالیة المراجعة للمنظمة للفترة المالیة الثانیة والعشرین    وإقرار إغالق،  ، تعاطفا2019و  2018كانون األول/دیسمبر  
 یة وصندوق رأس المال المتداول لنفس الفترة؛)، والرصید النقدي في المیزانیة العاد 2018-2019(

 2020كانون األول/دیسمبر  31التقریر المالي للمنظمة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  - ثانیا
 

ً   یحیط .3   2020مع االرتیاح برأي مراجع الحسابات الخارجي غیر المشروط بأن البیانات المالیة للمنظمة للسنة المنتھیة في    علما
وعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغیرات    2020كانون األول/دیسمبر    31تعطي صورة حقیقیة عن الوضع المالي للمنظمة في  

، وفقًا للنظام المالي والقواعد المالیة للمنظمة والمعاییر 2020كانون األول/دیسمبر    31في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في  
مع التقدیر بأن إصدار البیانات المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھو    یسلمالعام، و  المحاسبیة الدولیة للقطاع

 إنجاز كبیر لمنظمة من حجم منظمة السیاحة العالمیة؛ 
 

 ؛2020كانون األول/دیسمبر  1البیانات المالیة المراجعة للفترة المنتھیة في   ریق .4
 

، بما في ذلك 2020كانون األول/دیسمبر    31بالتقریر المالي الذي أصدره األمین العام عن السنة المنتھیة في    علمایحیط   .5
تحلیل األصول/حقوق الملكیة الصافیة، واإلجراءات التخفیفیة التي یمكن اتخاذھا تحسبا لسیناریو انحداري شدید محتمل، مع  

 قر التقریر كما ھو مقدم:یومرفقاتھا، ف غیر ذلك من المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة
 

البالغ    2020) تخصیص الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لسنة  1: (اقتراحات األمین العام من أجل )أ(
یورو في صندوق راس المال المتداول، من أصل الفائض   1،788،645بمبلغ    ) اإلحتفاظ2یورو، (  1،563،733

 ، نظرا الستمرار انعدام الیقین في االفاق المالیة بسب الوباء؛ 2019النقدي في المیزانیة العادیة لسنة  
 
الموظفین بعد نھایة الخدمة، كما أوصى بھ فریق  مستحقات  تحدیث احتساب اإلفتراضات اإلكتواریة ل ) ب(

 المتحدة المھتم بمعاییر المحاسبة، عن طریق اإلرشاد في سبیل التنسیق؛ األمم
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 (ب) من النظام المالي؛3-5(أ) و3-5تحویالت مخصصات المیزانیة العادیة وفقا للمادة  ) ج(
 
 ؛ 2020-2014مشاریع التمویل المشترك بواسطة مساھمات من المنظمة ومن مانحین للفترة  )د (
 

أن یقدم إلى المجلس التنفیذي في دورة قادمة نسبا مفصلة للرسوم المطلوبة على بیانات الرواتب، إلى األمین العام    یطلب .6
علما بأنھ سیتواصل اعتماد مخصصات   یحیطمحتسبة من قبل مؤسسة یعمل فیھا إكتواریون محترفون، بغیة إقرارھا، و

الموظفین بعد نھایة الخدمة على أساس الدفع أوال بأول، مستحقات  من    منفصلة من المیزانیة العادیة سنویا لتغطیة حد أدنى
 ریثما یتم اعتماد الرسوم على بیانات الرواتب؛

 
اتصاالتھ مع األعضاء الذین تترتب علیھم اشتراكات    2023-2022وفي    2021إلى األمین العام بأن یواصل في    یوصي .7

 إلى المنظمة، حرصا على استیفائھا؛ 
 

شكره إلى رئیس لجنة البرنامج والمیزانیة ونائب الرئیس (بیرو وسویسرا، تعاطفا) وإلى مراجع الحسابات عن   یعربو .8
 (إسبانیا) على العمل الذي قاموا بھ؛

 
 2021 حزیران/یونیو 30التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للفترة المنتھیة في   - ثالثا 

 
 30والفترة المنتھیة في    2021آذار/مارس    31لألمین العام عن الفترة المنتھیة في    بالتقریر المالي  علما مع التقدیر  یحیط .9

 قر التالي مما ورد في ھذه الوثیقة: یوالمعلومات الواردة في الوثیقة ومرفقاتھا، و 2021 حزیران/یونیو
 

 .2021حزیران/یونیو  30و 2021آذار/مارس  31االعتمادات المنقحة للمیزانیة العادیة بتاریخ  )أ(
 

 31التي قدمھا األمین العام في  2021إلیرادات والنفقات للمیزانیة العادیة للسنة المالیة ل الخطة المحدثة   ) ب(
 ،2021حزیران/یونیو  30وفي  2021آذار/مارس 

 
مقترحات األمین العام بشأن احتیاطي االستبدال، كما أذن بھ رئیس المجلس التنفیذي ورھنا بتأكید الحق  ) ج(

یورو لمشروع جدید   200،000) تخصیص مبلغ  1من قبل لجنة البرنامج والمیزانیة والمجلس التنفیذي، من أجل:  
البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات   یورو من مشروع  144،000) استخدام  2لتحسین البنیة التحتیة في المقر،  

السحابة،   على  قائم  البشریة  للموارد  رقمي  حل  أجل  من  إنشاؤه  سبق  الذي  بعض 3واإلتصاالت  مواصلة   (
للمنظمة،   والمصمم خصیًصا  المعلومات  تكنولوجیا  على  القائم  المالیة  اإلدارة  معلومات  نظام  على  التحسینات 

  ) Athenaیورو من أصل مشروع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام/(  200،000باستخدام مبلغ یقدر بحوالي  
 القائم بالفعل؛ 

 
 ؛2021 حزیران/یونیو 30مشاریع المنظمة ومساھمات المانحین للفترة المنتھیة في  )د (

 
المؤقت   )ه( بنسبة  اإلستقطاع  لتمویل  10لرسوم  العادیة  المیزانیة  الخارجة عن  المشاریع  بیانات رواتب  % من 

 .2021حزیران/یونیو  1قات الموظفین بعد نھایة الخدمة اعتباًرا من مستح
 

  حزیران/یونیو   30مع االرتیاح بتقدیم بیان الوضع المالي المرحلي غیر المراجع المؤقت للمنظمة بتاریخ    علما أیضا  ویحیط .10
 ؛2021 حزیران/یونیو 30وبیان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في  2021

 
األعضاء الذین بذلوا الجھود الالزمة للوفاء بالتزاماتھم المالیة، ویحث األعضاء الذین لم یفوا بعد بالتزاماتھم المالیة   یشكر .11

ویذكر األعضاء بتسدید اشتراكاتھم في غضون اآلجال  ،  2021على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسدید اشتراكاتھم عن عام  
 ) من النظام المالي؛ 2( 7التي تنص علیھا المادة 

 
النھج االستباقي الذي یتبعھ األمین العام لتسویة االشتراكات المتأخرة عن السنة الجاریة من أجل المساھمة في برنامج   ویؤید  .12

على المتزایدة  الطلبات  في ضوء  سیما  ال  المنظمة،  بموارد   عمل  التعافي،  على  السیاحة  قطاع  مساعدة  أجل  من  المنظمة 
على القطاع؛19- محدودة، من التحدیات الناجمة من تأثیر كوفید 
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 2023-2022مشروع المیزانیة للفترة   -رابعا 
 

یخول  یورو، و 30،438،000، بمبلغ إجمالي قدره 2023-2022على مشروع المیزانیة العادیة للمنظمة للفترة  یصدق .13
 األمین العام تنفیذه وفقا للمبالغ التي تستوفى؛ 

 
 على أن إیرادات المیزانیة المعتمدة لفترة السنتین المقبلة ینبغي أن توفرھا اشتراكات األعضاء الفاعلین والمشاركین  یصدق .14

، وأن الرصید الواجب تمویلھ 2023یورو لسنة    13،323،000و  2022یورو لسنة    13،317،000بالمبالغ المدورة البالغة  
ینبغي أن تغطیھ اشتراكات األعضاء المنتسبین، مع التعدیالت الالزمة الناشئة عن أي تغییرات في عدد األعضاء المنتسبین، 

 ذه الوثیقة؛ ومصادر التمویل األخرى المشار إلیھا في ھ
 

 ؛2023-2022جدول اإلشتراكات المقترح للفترة  یقر .15
 

أیضا اقتراح األمین العام بشأن تحدید االشتراكات المقررة لألعضاء المنتسبین وتطبیق االستقطاعات ألعضاء محددین    یقر .16
 على النحو الذي اقره المجلس التنفیذي؛ 

 
 2023-2022انتخاب مراجع الحسابات الخارجي للفترة  -خامسا 

 
بالمراجعة الخارجیة لحسابات المنظمة لاألعضاء على تقدیم ترشیحاتھم    یشجع .17 القیام  مراجع خارجي للحسابات من أجل 

 2021  كانون األول/دیسمبر  31والمراجعة الخارجیة لبیانات المنظمة المالیة للسنتین المنتھیتین في    2023-2022للفترة  
 ؛2022و

 
 من القواعد المالیة المفصلة  2 –تعدیل المادة الرابعة  - سادسا

دورتھ    یقرر  .18 في  الرابعة    115النظر  المادة  على  المقترح  التعدیل  تقع ضمن   2  –في  التي  المفصلة  المالیة  القواعد  من 
 صالحیاتھ.

 
  



 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 
CE/DEC/4(CXIV) 

 

 مقّرر 

 تقریر الموارد البشریة
  (ج)2 البند 

 ) (A/24/5(c)(الوثیقة 
 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 في التقریر،  وقد نظر

 بالمعلومات المقدمة حول الموارد البشریة في المنظمة؛علما  یحیط .1

یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج عملھا، ال سیّما  للعمل الذي    عن ارتیاحھ  یعربو .2
-والظروف اإلستثنائیة التي تسبب بھا وباء كوفید  المتزایدة التي تتلقاھا المنظمة في إطار مواردھا المحدودة  اتفي ظل الطلب

 ؛19

المواد    علما  یحیط .3 على  المطبقة  و1(16باإلستثناءات  و2( 12)(د)،  إلى    31)(أ)،  بالنظر  للموظفین،  اإلداري  النظام  من 
 لكي یتخذ المجلس التنفیذي مقررا بشانھا في دورتھ القادمة؛ ، 19-الظروف اإلستثنائیة الناجمة عن وباء كوفید 

من النظام األساسي للموظفین، بشأن سن التقاعد اإللزامیة، كما صادق علیھ المجلس    28المطبق على المادة    اإلستثناء   یقرو .4
 ، لما فیھ مصلحة المنظمة؛112التنفیذي في دورتھ 

  معدالت تسویة مقر العمل التي أسفرت عنھا الدراسة اإلستقصائیة التي أجرتھا  بقرار األمین العام اإلبقاء على علما ویحیط .5
لجنة الخدمة المدنیة الدولیة للموظفین العاملین في جنیف، بالنظر إلى الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریة في منظمة العمل  

 أنھ قد یكون لھذا القرار تأثیر على الموظفین العاملین في مراكز عمل أخرى؛یلحظ الدولیة، و

في  نة من أجل تمویل مناصب الموظفین الفنیّین المبتدئین  الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األما  یشجعو .6
 المنظمة؛

ال سیّما في ظل الطلبات المتزایدة التي تتلقاھا المنظمة الدول األعضاء على إرسال موظفین معارین إلى األمانة،    یشجعو .7
 ؛الریاض، المملكة العربیة السعودیةفي إطار مواردھا المحدودة، وللمكتب اإلقلیمي الجدید الذي أنشأتھ المنظمة في 

بین    ریشكو .8 الممتدة  الفترة  في  نفذت  التي  األنشطة  حول  تقریرھا  على  األخالقیات    30و  2020أیار/مایو    1مسؤولة 
 ؛2021نیسان/أبریل 

  



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/5(CXIV) 

 

 مقّرر 

 تقریر مرحلي عن إصالح اإلطار القانوني
 للعضویة باإلنتساب في منظمة السیاحة العالمیة 

   3 البند 
 ) CE/114/3(الوثیقة 

 
 

 المجلس التنفیذي،إن 

 في تقریر الفریق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب في منظمة السیاحة العالمیة،وقد نظر 
 
 
الفریق العامل على العمل الذي قام بھ لمراجعة وتحدیث النظام الداخلي للجنة العضویة باإلنتساب، ویشكر مجلس   یشكر .1

 األعضاء المنتسبین على تعاونھ؛
 
 إقرار اقتراح إصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب الذي قدمھ الفریق العامل؛ یقرر .2

 
 إلى األمین العام:ویطلب   .3

 
 اح حول إصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب إلى الجمعیة العامة في دورتھا الرابعة والعشرین؛تقدیم اإلقتر )أ(

 
 .دعم لجنة شؤون العضویة باإلنتساب خالل الفترة اإلنتقالیة  )ب (

  



 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 
CE/DEC/6(CXIV) 

 
 

 مقّرر 

 2023وسنة  2022لسنة  لیوم السیاحة العالمي تحدید البلدان المضیفة
   4 البند 

 ) .(A/24/14 rev.1(الوثیقة 
 

 إنَّ المجلس التنفیذي

 ؛ 2022بتقریر األمین العام حول االحتفال بیوم السیاحة العالمي في  علًما یحیط .1
 

میركوسور)، (األرجنتین والبرازیل وباراغواي  ( لحكومات الدول األعضاء في السوق الجنوبیة المشتركة    عن شكره  یعبّر .2
على استضافة االحتفاالت  وأوروغواي) باإلضافة إلى شیلي (الدولة المنتسبة إلى میركوسور)، ولحكومة كوت دیفوار،  

 ، تعاطفا؛ 2021وسنة  2020الرسمیة بیوم السیاحة العالمي لسنة 

 113في دورتھ    لمجلس التنفیذيا  اقترحھا التي   والشعاراتالمقترحة من قبل اللجان اإلقلیمیة    باقتراح البلدان المضیفة  وقد أحاط علما
 لإلحتفاالت بیوم السیاحة العالمي في السنتین التالیتین،

 ، كل مع شعاره:2023و 2022الستضافة یوم السیاحة العالمي في  ینن اآلتییالبلد  بتحدید الجمعیة العامة  یوصي .3
 

 : بالي، إندونیسیا، "مفھوم جدید للسیاحة"2022 -

 .: الریاض، المملكة العربیة السعودیة، "السیاحة واإلستثمار األخضر"2023 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/7(CXIV) 

 
 

 مقّرر 

 السیاحةتمكین المرأة في  :إسبانیااقتراح 
   5 البند 

 ) .(CE/114/1 prov.supp(الوثیقة 
 

 
 

 ،إنَّ المجلس التنفیذي

 المقدم بشأن ھذه المسألة، ذي الصلةإسبانیا حول "تمكین المرأة في السیاحة" ومشروع اإلعالن   ااقترحتھ التي المسألةفي  وقد نظر

 ؛.A/114/1 prov. suppالمرفق في الوثیقة "إعالن مدرید: تمكین المرأة في السیاحة"،  یقر )1
 

 إسبانیا على طرح ھذه المسألة الھامة على المجلس للنظر فیھا؛  یشكر )2
 

 السعي لمواءمة إجراءات منظمة السیاحة العالمیة مع ھذا اإلعالن. ویقرر )3
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