
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/115/DEC 

 
 
 

 
 المقرارات التي اعتمدھا المجلس التنفیذي

 511في دورتھ 

 2021كانون األول/دیسمبر  3مدرید، إسبانیا، 

 

 
 جدول المحتویات 

 

 
 

 2 ..................................................................................................... إعتماد جدول األعمال 
 3 .................................. (أ) من النظام األساسي للموظفین6إعالن الوالء من قبل األمین العام (المادة  

 4 ....................................................... 2022إنتخاب رئیس المجلس التنفیذي ونائبي الرئیس لسنة 
 5 ........................................................................ التنفیذيتعیین األجھزة المتفرعة عن المجلس 

 8 ................................... إنشاء مكاتب إقلیمیة لمنّظمة السیاحة العالمیة  بند صادر عن الجمعیة العامة:
 9 ................................................................................. تعدیل النظام الداخلي للمجلس التنفیذي

 10 ............................................................. من القواعد المالیة المفصلة  2 –تعدیل المادة الرابعة 
 11 ................................................................. للمجلس التنفیذي 116مكان وتاریخ انعقاد الدورة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
 
CE/DEC/1(CXV) 

 
 

 مقرر 

 جدول األعمال إعتماد
 من جدول األعمال  1البند 

(CE/1 51 /1 prov. rev.2  ( الوثیقة 

 

 

 إن المجلس التنفیذي

   .كما ھو مقترح 115جدول أعمال دورتھ   یعتمد



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/2(CXV) 

 

 للموظفین(أ) من النظام األساسي  6إعالن الوالء من قبل األمین العام (المادة 
 من جدول األعمال  2البند 

(CE/1 51 /2  ( الوثیقة
 
 

 إعالن الوالء 
 
المھام الموكلة إلّي بصفتي األمین العام لمنظمة   حي  "أتعھد رسمیًا بأن أمارس بكل والء وتقدیر وضمیر

  وبأال مصالح المنظمة وحدھا،  لسلوكي مراعاة    وأن أضبطھذه الوظائف  ب  وبأن أقومالسیاحة العالمیة،  
أي  في    ،تعلیمات فیما یتعلق بأداء واجباتي من أي حكومة أو سلطة أخرى خارج المنظمة  ألتمس أو أقبل

 النظام األساسي للمنظمة ". ب حرصا على التقید وقت كان،



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

CE/DEC/3(CXV) 
 

 

 مقرر 

 2022رئیس المجلس التنفیذي ونائبي الرئیس لسنة   إنتخاب
 من جدول األعمال  3البند 

(CE/1 51 /3  ( الوثیقة

 

 

 إن المجلس التنفیذي،
 

 ، التي تلقاھا لرئاستھ وجنوب أفریقیا  دیفوار، وكوتاألرجنتین والبحرین ترشیحات  في  وقد نظر
 

اقتراعا بالتصویت السري مع جولة اقتراع ثانیة موالیة للفصل بین المرشحین الذین ناال أكبر    وقد أجرى
 عدد من األصوات في الجولة األولى، 

 
 ؛ 2022انتخاب كوت دیفوار رئیسة لسنة  یقرر .1

 النائب األول للرئیس،  لمنصببترشیح المملكة العربیة السعودیة  وقد أحاط علما 

 ؛2022.. نائبا أوال لرئیس المجلس لسنة المملكة العربیة السعودیة انتخاب یقرر .2

 بترشیحي موریشیوس وباراغواي لمنصب النائب الثاني للرئیس،  وقد أحاط علما 

 اقتراعا سریا،  وقد أجرى 

 ؛2022یقرر انتخاب موریشیوس نائبا ثانیا لرئیس المجلس لسنة  .3

إلى األعضاء الفاعلین الذین تم انتخابھم للرئاسة ونیابة الرئاسة تعیین األشخاص الذین سوف   ویطلب  .4
 ) من النظام الداخلي للمجلس؛ 4( 5یقومون بھذه المھام وفقا للمادة 

الرئیس ونائبھ األول ونائبھ الثاني المغادرین على جودة العمل الذي قاموا بھ لما فیھ مصلحة    ویشكر .5
 أداء وظائفھم.المنظمة خالل 

 

 



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/4(CXV) 

 

 مقرر 

 تعیین األجھزة المتفرعة عن المجلس التنفیذي 
 من جدول األعمال  4البند 

(CE/115/4 rev.1 الوثیقة) 
 

 إن المجلس التنفیذي،

 التقریر حول تعیین األجھزة المتفرعة عن المجلس التنفیذي، وقد بحث 

 التعیینات التي قامت بھا اللجان اإلقلیمیة،  یالحظ وإذ 

 عضویة أجھزتھ الفرعیة على النحو اآلتي:یحدد  .1

 لجنة البرنامج والمیزانیة

 )* 2025)** والمغرب (2025تنزانیا (    أفریقیا: )أ

 )* 2023)** وبیرو (2023األرجنتین (   القارة األمریكیة: )ب

 )** 2023)* ومالیزیا (2023الیابان ( شرق أسیا والمحیط الھادئ: )ج

 ) * 2025)** والھند (2023سري النكا (    جنوب آسیا:  ) د

 )** 2023)* وسویسرا (2023إسبانیا (    أوروبا: )ه

)** والمملكة العربیة السعودیة 2023العراق (   الشرق األوسط:  )و

)2023 *( 

  (2023)1وممثل األعضاء المشاركین: بورتوریك )ز

 (2023) ممثل األعضاء المنتسبین: ................ )ح

 أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة الذین ینتخبھم المجلس التنفیذي تنتھي والیتھم بانتھاء والیتھم في المجلس  *
 2023بتوصیة من اللجان اإلقلیمیة، حتى أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة الذین ینتخبون  **

 

 
 ) 2025- 2023والیة مشتركة مع فالندرز (  1
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 لجنة الشؤون ذات الصلة بالعضویة باإلنتساب

 ) 2023كوت دیفوار (     أفریقیا: )أ

 ) 2023( 2ھندوراس   القارة األمریكیة: )ب

 ) 2023المكسیك (   القارة األمریكیة: )ج

 ) 2023الصین ( شرق أسیا والمحیط الھادئ: ) د

 )2023إیران (   جنوب آسیا:  )ه

 ) 2023أذربیجان (    أوروبا: )و

 ) 2023المملكة العربیة السعودیة (   الشرق األوسط:  )ز

 ) 2023(  ..........ممثل األعضاء المشاركین: .... )ح

 ) 2023........... (  ممثل األعضاء المنتسبین: )ط 
 

 لجنة اإلحصاء
 

 ) 2023المغرب وسیشیل (    أفریقیا: )أ

 )2023وباراغواي (جامایكا    القارة األمریكیة: )ب

 ) 2023الفلیبین ( شرق أسیا والمحیط الھادئ: )ج

 ) 2023نیبال (   جنوب آسیا:  ) د

 ) 2023النمسا وجمھوریة مولدوفا (    أوروبا: )ه

 ) 2023المملكة العربیة السعودیة (   الشرق األوسط:  )و

 2023بورتوریكو (  ممثل األعضاء المشاركین: )ي

 ) 2023........... (  ممثل األعضاء المنتسبین: )ك

 
 لجنة السیاحة والتنافسیة

 ) 2023كینیا والسنغال (    أفریقیا: )أ

 ) 2023باھاماس والبرازیل (   القارة األمریكیة: )ب

 )2023فیجي ( شرق أسیا والمحیط الھادئ: )ج

 ) 2023الھند (   جنوب آسیا:  ) د

 ) 2023إسرائیل وجمھوریة مولدوفا (    أوروبا: )ه

 
 ) A / RES / 704 (XXII)والیة مشتركة مع جامایكا ( 2
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 ) 2023البحرین (   الشرق األوسط:  )و

 2023بورتوریكو (  ممثل األعضاء المشاركین: )ز

 ) 2023......... (  ممثل األعضاء المنتسبین: )ح

 لجنة السیاحة واإلستدامة

 ) 2023الجزائر وأنغوال (    أفریقیا: )أ

 ) 2023ھندوراس والسلفادور (   القارة األمریكیة: )ب

 ) 2023الفلیبین ( شرق أسیا والمحیط الھادئ: )ج

 )2023(بوتان    جنوب آسیا:  ) د

 ) 2023كرواتیا وصربیا (    أوروبا: )ه

 )2023مصر (   الشرق األوسط:  )و

 (2023) فالندرز. ممثل األعضاء المشاركین: )ز

 (2023) ..........   ممثل األعضاء المنتسبین: )ح

 لجنة التعلیم عبر اإلنترنت 

 ) 2025( أفریقیا الوسطى المغرب وجمھوریة     أفریقیا: )أ

 ) 2025والبرازیل (شیلي    القارة األمریكیة: )ب

 ) 2025جمھوریة كوریا ( شرق أسیا والمحیط الھادئ: )ج

 )2025إیران (   جنوب آسیا:  ) د

 ) 2025الیونان والبرتغال (    أوروبا: )ه

 ) 2025المملكة العربیة السعودیة (   الشرق األوسط:  )و

 (2023) فالندرز. ممثل األعضاء المشاركین: )ز

 (2023) ..........   :ممثل األعضاء المنتسبین )ح

.األعضاء السابقین في مختلف اللجان على عملھم القیمویشكر  .2



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/5(CXV) 

 

 مقرر 
 

 بند صادر عن الجمعیة العامة: 
 السیاحة العالمیة إنشاء مكاتب إقلیمیة لمنّظمة 

 من جدول األعمال  5البند 
(A/24/10 rev.1 الوثیقة) 

 

 إن المجلس التنفیذي،

) الذي اعتمدت الجمعیة العامة  (RES/A/740/XXIV(  10إلى قرار الجمعیة العامة في ظل البند    إذ یشیر
كما عرض في الوثیقة  بموجبھ اإلطار القانوني والتشغیلي الختیار وإنشاء مكاتب إقلیمیة/فنیة/موضوعیة،  

A/24/10 rev.1  وحیث طلبت إلى المجلس التنفیذي تحسین ھذا اإلطار في الموعد المناسب وعلى أساس ،
 التوجیھات التي قدمتھا الجمعیة، 

 إلى مالحظات أعضاء المجلس حول إنشاء مكاتب إقلیمیة محتملة، وقد استمع 

بمصادقة الجمعیة العامة، إنشاء مكاتب إقلیمیة في البرازیل والمغرب واألرجنتین، شریطة أن    ، رھنا یقر
لجمعیة العامة. تمتثل ھذه البلدان إلى اإلطار القانوني والتشغیلي الذي اعتمدتھ ا



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/6(CXV) 

 

 مقرر 

 تعدیل النظام الداخلي للمجلس التنفیذي
 من جدول األعمال  6البند 

(A/24/17  ( الوثیقة
 

 

 إن المجلس التنفیذي،
 

في دورات    2019إلى أن التصویت اإللكتروني في الموقع، الذي تم اختبار استخدامھ بنجاح منذ عام    إذ یشیر
الجمعیة العامة وأجھزتھا الفرعیة، یقلل بشكل كبیر من عملیة فرز األصوات التي تستغرق وقتًا طویالً عن 

الورقي  واالقتراع  باألسماء  النداء  یتماشىطریق  وھو  المتبعة  ،  الممارسة  في  ا  سیرفي    مع  الجتماعات 
 مؤسسات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة، 

 
یشیر التدابیر    وإذ  بسبب  وتنقلھم  وتجمعاتھم  األشخاص  سفر  على  المفروضة  المسبوقة  غیر  القیود  إلى 

 )، 19-االحترازیة الھادفة إلى احتواء انتشار مرض فیروس كورونا (كوفید 
 

للمنظمة واستمراریة    الرئاسیةم وتسییر مداوالت اجتماعات األجھزة  بتأثیر ھذه القیود على تنظی  قریوإذ  
 وظائفھا األساسیة، ال سیما عند االجتماع خارج مدینة مدرید،

 
التي عقدت    112إلى اإلجراءات الخاصة التي اعتمدھا المجلس التنفیذي بشكل استثنائي قبل دورتھ    وإذ یشیر

 )، 12-(د  2، والتي أحاط المجلس علماً بھا في مقرره 2021سبتمبر  17-15في تبلیسي، جورجیا، في 
 

جدیدیوإذ   من  لألجھزة    ؤكد  الشخصیة  االجتماعات  استثناء  یجوز  ال  أكثر  للمن   الرئاسیةأنھ  في  إال  ظمة 
 الظروف استثنائیة، 

 
 على التقریر،   وبعد االطالع

 
 توصیة الجمعیة العامة إلى المجلس بشأن ھذه المسألة،  وإذ یالحظ 

 
  المرفق، التي تقع في نطاق اختصاصھ، على النحو المبین في  نظامھ الداخليالتعدیالت المقترحة على    یعتمد

 الثاني المرفق بالتقریر. 
 

 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/7(CXV) 

 

 مقرر 

من القواعد المالیة المفصلة  2 –تعدیل المادة الرابعة   
 من جدول األعمال  7البند 

(CE/115/7  ( الوثیقة
 

 إن المجلس التنفیذي،
 

 A/RES/747(XXIVفي توصیة الجمعیة العامة في قراراھا   وقد نظر
 
 من القواعد المالیة المفصلة،  2 –إقرار تعدیل المادة الرابعة  یقرر -1

 
 إلى األمین العام إنفاذ ھذا التعدیل. ویطلب  -2

 
 

 



 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
CE/DEC/8(CXV) 

 

 مقرر 

 للمجلس التنفیذي 116مكان وتاریخ انعقاد الدورة  
 من جدول األعمال  8البند 

(CE/1 51 /8  ( الوثیقة
 

 إن المجلس التنفیذي،
 
 ) للمجلس التنفیذي،116إلى اھتمام المملكة العربیة السعودیة باستضافة الدورة (  استمعقد  
 
 اقتراح المملكة العربیة السعودیة،ب  للقبولإلى استعداد إسبانیا   استمعقد  
 
العربیة  اقتراح  یقر   .1 من    116الدورة    الستضافة  السعودیة المملكة  األول  (النصف  التنفیذي  للمجلس 

2022،( 
 

للمجلس    116یوما على األقل من الدورة    90الدول األعضاء إلى تقدیم الترشیحات إلى األمانة قبل    ویدعو .2
 التنفیذي. 
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