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Madrid, 3 July 2013 
Original: English 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42،  زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا

 من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 
 
 

ة  تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامَّ
 
 

مة أوالً.   مقدِّ

"مهام المجلس، إضافة إلى تلك المولجة إليه  تتمثل ،السياحة العالمية منظمةام األساسي ل)أ( من النظ02ة للماد   وفقا   .1

 التالية:باألمور في موضع آخر من هذا النظام األساسي، 

وإفادة اتخاذ كل التدابير الالزمة، بالتشاور مع األمين العام، من أجل تنفيذ مقررات الجمعية وتوصياتها  (أ 
 ؛الجمعية بذلك

 

 :ما يليمن النظام األساسي على  41لى ذلك، تنص المادة إضافة إ

 

في الفترات الواقعة بين دورات الجمعية، وإذا لم يكن في هذا النظام األساسي أي حكم مخالف، يتخذ المجلس 
ويفيد الجمعية المقررات اإلدارية والتقنية التي قد تكون ضرورية، في نطاق مهام المنظمة ومواردها المالية. 

 .قررات التي اتخذها كي توافق عليها في دورتها القادمةبالم
 

يتناول فيه  تقريرا  الجمعية العامة  يرفع إلىعلى المجلس أن يتعي ن بموجب أحكام النظام األساسي اآلنفة الذكر،  .2

اإلداري والتقني المقررات ذات الطابع لقرارات الجمعية العامة، و ا  تطبيق يصدرهارات التي المقركل من ب أنشطته المتصلة

 التي يعتمدها بين دورات الجمعية.

، حد د المجلس شكل ومضمون 0282كانكون، المكسيك، أيار/مايو في دورته الخامسة والثالثين، المعقودة في  .3

ر   بهذا الخصوص، الذي ينّص على ما يلي: [(XXXV)21]تقريره إلى الجمعية العاّمة، واعتمد المقر 

 إن المجلس التنفيذي،"
 

من النظام  41)أ( والمادة  02لمادة ، بموجب ار عن أنشطته إلى الجمعية العامةتقديم تقريب أن ه ُملَزم نظرا  إلى
 األساسي للمنظمة،

 
 خطوطه العريضة ومضمونه العام؛ ويوافق علىاألمين العام على مشروع هذا التقرير  يشكر" (0

 

الدورة يتقدم به إلى و، الحالية للمجلس قررات الدورةتقريره في ضوء م يستكملإلى األمين العام أن  ويطلب (4
 ."للمجلس بغية إقراره السادسة والثالثين

 

رات سبق واُتِخَذت من قبل المجلس التنفيذي، فهي ُتحال من  .4  بابوبما أنَّ هذه الوثيقة تتناول مسائل مشمولة في مقرَّ
، 2113آب/أغسطس  22ي شالالت فيكتوريا، زمبابوي، في اإلعالم إلى الدورة السادسة والتسعين للمجلس، التي سُتعقد ف

ة.  أي مباشرة قبل انعقاد الجمعية العامَّ
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 دورات المجلس ثانياً. 

لمجلس عقد ا ،4100جمهورية كوريا، في  ،غيونغجوعشرة للجمعية العامة التي عقدت في  التاسعةمنذ الدورة  .5

 يخ المذكورة أدناه:التوارو البلدان ، وذلك فيالتنفيذي أربع دورات عادية

 

  برئاسة  جمهورية كوريا، غيونغجو، في 4100تشرين األول/أكتوبر،  02 :الثانية والتسعونالدورة(

 (إيطاليا

  (كينيا)برئاسة  إسبانيا ،مدريدفي  ،4104حزيران/يونيو،  02 :الثالثة والتسعونالدورة 

  (كينيا)برئاسة  المكسيك، امبتشيك، في 4104أكتوبر، تشرين األول/ 45 :الرابعة والتسعونالدورة 

  (رومانيا)برئاسة  صربيا، بلغراد، في 4102أيّار/مايو  42 :الخامسة والتسعونالدورة 

 

 .4102آب/أغسطس  45في  زمبابوي، ،شالالت فيكتورياوالتسعين في  السادسةوسيعقد المجلس التنفيذي دورته 

 

 :مقّررا ، توزعت كما يلي 66 تنفيذياعتمد المجلس ال ،الدورات العادية األربع هذه فيو .6

  مقّررات 2 :الثانية والتسعونالدورة 

  مقّررا   02 :الثالثة والتسعونالدورة 

  مقّررا   40 :الرابعة والتسعونالدورة 

  مقّررا   42 :الخامسة والتسعونالدورة 

 
 

رات المجلس التنفيذي ثالثاً.   تحليل مقرَّ

: تنظيم دورات المجلس؛ مسائل تتعلق بالنظام التاليةلعناوين ل وفقا   سالمقررات التي اتخذها المجل تصنيفيمكن  .6

األعضاء المنتسبون.  مشاريع ودراسات جارية وقادمة؛ األساسي واالنتخابات؛ شؤون إدارية ومالية؛ برنامج العمل العام؛

المقررات ذات الطابع و )أ(،02توصيات الجمعية العامة، بموجب المادة  لتطبيقما هو ضروري هذه المقررات تشمل و

 من النظام األساسي. 41ل المجلس اتخاذها بين دورات الجمعية، وفقا للمادة خو  اإلداري والتقني التي يُ 

ع و .8   والتسعينوالثالثة  والتسعين الثانيةته االمقررات التي اتخذها المجلس في دوربحسب هذا التصنيف، تتوز 

 :أعاله، على الشكل التاليالعناوين المذكورة  باالستناد إلى ،والتسعينوالخامسة   والتسعينوالرابعة 

 :شكر(التنظيم دورات المجلس )جدول األعمال، تواريخ االجتماعات القادمة،  (أ )
 

- CE/DEC/1(XCII) 
- CE/DEC/4(XCII) 
- CE/DEC/1(XCIII) 
- CE/DEC/18(XCIII) 
- CE/DEC/19(XCIII) 
 

- CE/DEC/1(XCIV) 
- CE/DEC/19(XCIV) 
- CE/DEC/21(XCIV) 
- CE/DEC/1(XCV) 
- CE/DEC/23(XCV) 
 

جراءات والجدول الممني اإل مسائل تتعلق بالنظام األساسي واالنتخابات )تقارير الرئيس واألمين العام، (ب )

، العضوية في المنظمة، التراخيص الممنوحة الستعمال 4102-4102النتخاب أمين عام للمنظمة للفترة 

ية للمنظمة، أنشطة منظومة األمم المتحدة، توصيات وحدة المؤسَّس سياحة العالمية، الصورةشعار منظمة ال

ة، بشأن، توجيهات المشتركةالتفتيش    اختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفيذي والجمعية العامَّ

ة،  فين(تقرير رابطة الموظانتخاب هيئة المكتب،  التحضيرات للدورة العشرين للجمعية العامَّ
 
- CE/DEC/2(XCII) 
- CE/DEC/3(XCII) 
- CE/DEC/2(XCIII) 
- CE/DEC/3(XCIII) 

- CE/DEC/10(XCIV) 
- CE/DEC/11(XCIV) 
- CE/DEC/17(XCIV) 
- CE/DEC/18(XCIV) 
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- CE/DEC/4(XCIII) 
- CE/DEC/10(XCIII) 
- CE/DEC/11(XCIII) 
- CE/DEC/12(XCIII) 
- CE/DEC/17(XCIII) 
- CE/DEC/2(XCIV) 
- CE/DEC/3(XCIV) 
- CE/DEC/6(XCIV) 
- CE/DEC/7(XCIV) 

- CE/DEC/2(XCV) 
- CE/DEC/3(XCV) 
- CE/DEC/4(XCV) 
- CE/DEC/6(XCV) 
- CE/DEC/12(XCV) 
- CE/DEC/14(XCV) 
- CE/DEC/16(XCV) 
- CE/DEC/22(XCV) 

 
 :(، شؤون الموارد البشريةداريةمسائل إدارية ومالية )الوضع المالي، الحسابات، االشتراكات والمسائل اإل (ج )

 
- CE/DEC/6(XCIII) 
- CE/DEC/7(XCIII) 
- CE/DEC/8(XCIII) 
- CE/DEC/9(XCIII) 
- CE/DEC/8(XCIV) 
- CE/DEC/9(XCIV) 

- CE/DEC/8/(XCV) 
- CE/DEC/9(XCV) 
- CE/DEC/10(XCV) 
- CE/DEC/11(XCV) 
- CE/DEC/13(XCV) 

 
الكتاب األبيض  ،والميمانية )برنامج العمل، لجنة البرنامج لصلةوالمسائل ذات ا برنامج العمل العام (د )

اعتماد وظيفة معنية بالشؤون األخالقية، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  يوم السياحة العالمي، للمنظمة،

 :(تسهيل تأشيرات الدخول وإجراءات السفر دراسة حول حماية السائح/المستهلك، في األمانة،
 

- CE/DEC/5(XCIII) 
- CE/DEC/13(XCIII) 
- CE/DEC/14(XCIII) 
- CE/DEC/4(XCIV) 
- CE/DEC/5(XCIV) 
- CE/DEC/12(XCIV) 
- CE/DEC/13(XCIV) 
 

- CE/DEC/14(XCIV) 
- CE/DEC/20(XCIV) 
- CE/DEC/5(XCV) 
- CE/DEC/7(XCV) 
- CE/DEC/15(XCV) 
- CE/DEC/17(XCV) 
- CE/DEC/21(XCV) 
 

 :األعضاء المنتسبون (ه )
 
- CE/DEC/15(XCIII) 
- CE/DEC/16(XCIII) 
- CE/DEC/15(XCIV) 
- CE/DEC/16(XCIV) 
 

- CE/DEC/18(XCV) 
- CE/DEC/19(XCV) 
- CE/DEC/20(XCV) 
 

المقررات الـ  التي اتخذها من ضمن المهمةالجمعية إلى المقررات  انتباهالمجلس التنفيذي  يلفتفي الفقرات التالية،  .2

 المذكورة أعاله. 66

 
ة 4102-4102لمنصب األمين العام للفترة  لمرشَّح التنفيذي المجلستزكية  رابعاً.   أمام الجمعية العامَّ

بعد اإلحاطة بتقرير وحدة التفتيش المشتركة وتوصياتها بشأن اختيار الرؤساء التنفيذيين في منظمات منظومة األمم  .01

أن يقدِّموا طلبات ترشيحهم مرفقة  بكل المعلومات األخرى، كما المتحدة وظروف عملهم، طلب المجلس التنفيذي من المرش حين 

 .(CE/DEC/17(XCIV))هو ُمحد د في اإلجراءات المعتمدة ضمن المهلة الزمنية المقّررة 

وبعد االمتثال لكل اإلجراءات المعتمدة، نظ م المجلس اقتراعا  سريا  خالل دورته الخامسة والتسعين، وفقا  للمبادئ  .00

صوتا  لصالح السيِّد طالب الرفاعي  48ة التي تقضي بإجراء االنتخابات باالقتراع السري، وقد أسفر االقتراع عن التوجيهي

ة بتعيين السيِّد الرفاعي أمينا  عاما  للمنظمة للفترة   .(CE/DEC/16(XCV)) 4106-4102)األردّن( وأوصى الجمعية العام 
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 4102-4102فترة خامساً. برنامج العمل العام والميزانية لل

وتقرير لجنة البرنامج والميزانية، ، 4105-4102نظر في مشروع برنامج العمل العام والميزانية للفترة بعد ال .04

ن تطبيق سياسة النمو االسمي الصفري في الميزانية خالل السنوات الستة المتعاقبة السابقة، ع بالنظر إلى الوضع الناجمو

ر المجلس  النقص في الموارد والتدّخل المقترح والدعم من الدول األعضاء بهدف التوّصل إلى  مواصلة النقاش حولقر 

ة  قبل الدورة العشرين 4105-4102ترة إجماٍع حول برنامج العمل والميزانية للف  .(CE/DEC/17(XCV))للجمعية العام 

 
 سادساً. انتخاب أعضاء لجنة البرنامج والميزانية

ة )إلى قرار الجمعية  باالستناد .02 ( بشأن دمج لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية ضمن لجنٍة A/RES/602(XIX)العام 

 الحاديةعي ن المجلس التنفيذي باإلجماع أعضاء لجنة البرنامج والميزانية حتى الدورة  --لجنة البرنامج والميزانية  --واحدة 

ة التي ستُعقد في العام    .(CE/DEC/13(XCIII)) 4105والعشرين للجمعية العام 

 
ة  سابعاً. توجيهاٌت بشأن اختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفيذي والجمعية العامَّ

 وقد أحاط علما  بتقرير األمين العام بشأن اختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس التنفيذي والجمعية العامة،إن  المجلس  .02

ة حاجة إلى تحقيق توازن بين متفي الاإلدارية  األجهزةلدى اختيار أمكنة انعقاد  يعتبر أن ه طلبات النظام األساسي منظمة، ثم 

 .(CE/DEC/11(XCIV)) وممارسة المداورة الجغرافية لالجتماعات

ر المجلس  .05 . كما أن يُعقد االجتماع في مقّر المنظمة يجبأن ه عندما يجتمع لتزكية مرشح لمنصب األمين العام، وقد قر 

تي ال تنعقد عقد اجتماٍع واحد على األقل للمجلس التنفيذي في مقّر المنظمة في السنوات المحاولة اقتراح األمين العام بأي د 

 .(CE/DEC/11(XCIV)) فيها الجمعية العامة

 
 بالشؤون األخالقيةمعنية اعتماد وظيفة ثامناً. 

ي منظمة السياحة العالمية باالستناد إلى المعيار الُمطب ق يؤيد المجلس اقتراح األمين العام بتطبيق المعايير األخالقية ف .06

 .(CE/DEC/12(XCIV)) من قبل األمم المتحدة 

من األمين العام أن يبرم االتفاقيات الالزمة مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بغية توفير وقد طلب المجلس  .06

يورو في  21،111مكن، مع الحرص على عدم تخطي التكاليف إن أ 4102كانون الثاني/يناير  0هذه الوظائف بدءا  من 

 .(CE/DEC/12(XCIV)) السنة

 
سية للمنظمةرتاسعاً. الصو  ة المؤسَّ

قد مت المنظمة إلى المجلس التنفيذي تقريرا  بشأن الصورة المؤس سية الجديدة لمنظمة السياحة العالمية، وتطبيقاتها بكل  .08

بهذا التقرير واعتبره خير دليٍل على جهود األمانة الحثيثة من أجل تعزيز عنصر التواصل اللغات الرسمية. وقد رّحب المجلس 

 .CE/DEC/10(XCIV))و CE/DEC/11(XCIII))لدى المنظمة 

 
 عاشراً. أنشطة منظومة األمم المتحدة

متحدة، إضافة  إلى لحظ المجلس باهتمام التعاون المنتظم لمنظمة السياحة العالمية مع مختلف شبكات وآليات األمم ال .02

، التي 41على عمل األمانة ومساهمتها في آلية عمل ريو+ جدا   المجلس كما أثنى مشاركتها في االجتماعات التقنية للمنظومة.

ة األولى إدخال شهدت حيث وثيقة ختامية جريئة بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه"،أسفرت عن   "السياحة المستدامة" للمر 

ة في وثيقة دولي   .(CE/DEC/6(XCIV))ة مهم 
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تشجيع القرار اإلجماعي الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتماد القرار الُمعنَون "وقد حي ى المجلس  .41
دعم أيضا  عمل منظمة السياحة العالمية في و، (A/RES/67/223) السياحة البيئية من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة"

 .(CE/DEC/6(XCV)) هذا المجال

المديرية العامة للتنمية والتعاون الهام في ما يتعلق بالمشروع الذي كلفتها به على عمل األمانة كذلك، أثنى المجلس  .40

 لدى المفوضية األوروبية، والفرص الكامنة فيه من أجل حشد المساعدة اإلنمائية الرسمية للبلدان النامية

(CE/DEC/6(XCV)). 

ع المجلس  .44 صياغة أهداف التنمية  المؤدية إلىفي النقاشات واألنشطة  مواصلة المشاركةاألمانة على ويشجِّ

 .CE/DEC/6(XCV))و CE/DEC/6(XCIV)) 4105المستدامة، التي تندرج في إطار خطة التنمية لما بعد عام 

 
 حماية السائح/المستهلك ومنظمي السفرأحد عشر. 

ب المجلس التنفيذي  .42 ل واألمانة في مجال حماية السائح، وقد أحاط علما  بأن  االتفاقية ستكون بأنشطة فريق العمرح 

لة لصكوك أخرى يجري العمل على تطويرها من قبل مؤس سات إقليمية، مثل االتحاد األوروبي من بين مؤس سات أخرى.  مكمِّ

ذات  بعين االعتبار نتائج المشاورات فريق العمل على متابعة تطوير نّص االتفاقية، آخذا   تشجيعاألمين العام ف وقد كل  

ةفي هذا الشأن  تقديم تقرير بالتقّدم الُمحرز، والصلة  .CE/DEC/5(XCV))و CE/DEC/5(XCIV)) إلى الجمعية العام 

 
 اثنا عشر. اللجان التقنية المعنية بمسائل التنافسية واالستدامة

ووافق على التغيير  دتين المعنيتين بمسائل التنافسية واالستدامةاقتراح األمين العام بشأن اللجنتين المتجدِّ أي د المجلس  .42

 في:

 ،(CTS) "لجنة السياحة واالستدامة"الذي أصبح  (SDTC) لجنة التنمية السياحية المستدامةاسم  (أ )

 .(CTC) "لجنة السياحة والتنافسية" الذي أصبح (MCC) لجنة السوق والتنافسيةواسم  (ب )

جنتين في إطار انعقاد الجمعية العامة القادمة ينظِّم االجتماعات األولى للّ  ام أناألمين الع كما طلب المجلس من .45

 .(CE/DEC/7(XCV)) (4102)زامبيا وزمبابوي، 

 
 ثالثة عشرة. شؤون الموارد البشرية

ي العمل الذ إزاءعبِّر عن رضاه و وضع الموارد البشرية في المنظمة،أحاط المجلس بالمعلومات المقد مة بشأن وقد  .46

، "اإلجازة الخاّصة"( 0)06المقترحة على المادة . كذلك، أقر  المجلس التعديالت خدمة المنظمةقوم به حاليا  الموظفون في ي

"، حتى ثمانية أسابيع للموظفين في حالة تبنّي طفل لمّدة تصليجوز أن تُمنَح إجازة خاصة بحيث تصبح على الشكل التالي: "

 .(CE/DEC/13(XCV)) كما هو ُمقترح "سّن التقاعد" (2)42والتعديالت على المادة 

 
 أربعة عشرة. األعضاء المنتسبون

، اجتمعت لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي خالل الفترة المعنية .46

في دوراته طلبات العضوية باالنتساب  منطلبا   51، و04، و46على  س بالتاليلكي ترفع إليه توصياتها. وقد وافق المجل

طلبا  يجب الموافقة عليها من قبل  88أي ما مجموعه الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين على التوالي، 

ة   .CE/DEC/19(XCV) ، وCE/DEC/16(XCIV) ، وCE/DEC/16(XCIII))الجمعية العام 

ى التقرير حول دمج البرامج الحائزة على شهادة تدكوال وشبكة المعارف ضمن وقد استمع إلإن  المجلس التنفيذي،  .48

، واألعضاء ينلى جميع األطراف المشاركعهذا االقتراح  يعود بهابالفائدة التي يعترف  برنامج األعضاء المنتسبين،

خالل قتراح أعاله للمصادقة عليه االبالتالي ويقّر ، المنتسبين، وشبكة المعارف، ومؤس سة تيميس/منظمة السياحة العالمية

ةل الدورة العشرين  .(CE/DEC/20(XCV)) لجمعية العام 
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: متابعة اجتماع وزراء السياحة في بلدان مجموعة العشرين بشأن تسهيل تأشيرات الدخول المواضيعيخمسة عشرة. النقاش 
 وإجراءات السفر

ة التي  على أثنى المجلس التنفيذي .42 عضاء باتجاه تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول الدول األ متهاقد  المبادرات الهام 

من األمين العام أن يبقي  المجلس وطلب .هذه المبادرات من أجل الدفع باالتجاه نفسه تطبيقواألمل بأن تتمك ن بلدان أخرى من 

على المستويات على أ بها اةها قدما  من خالل المنادضمن أولوليات عمل األمانة ودفععلى مسألة تسهيل تأشيرات الدخول 

 السياسية وتحديد دراسات الحالة ونشرها.

المدني بغية دعم العمل على لطيران ة لالدولي منظمةالنقاشات مع يجري وطلب المجلس أيضا  من األمين العام أن  .21

ات الدخول وإصدارها المقارنات المعيارية الدولية التي تساهم في تسخير الطاقات التكنولوجية في إنجاز إجراءات تأشير

(CE/DEC/20(XCIV)) . 

 
ة التحضيراتستة عشرة.   للدورة العشرين للجمعية العامَّ

ةالموضوع بالتقرير  المجلسط احأ .20 واستمع إلى العرض المشترك  بشأن التحضيرات للدورة العشرين للجمعية العام 

 .(CE/DEC/22(XCV))الذي قدمه البلدان المضيفان 

 
 المجلس  هيئة مكتبانتخاب سبعة عشرة. 

نائب الرئيس األول ونائب الرئيس الثاني  رومانيا وجامايكا منصبَا وشغلت، 4104انتُخبت كينيا رئيسا  للمجلس للعام  .24

 .(CE/DEC/3(XCII))على التوالي 

ل( للرئيس وموزامبيق نا4102في العام  .22 ئبا  )ثاٍن( للرئيس ، ُمنَِحت رئاسة المجلس لرومانيا، وتم  تعيين جامايكا نائبا  )أو 

(CE/DEC/18(XCIV)) . 

 
على الجمعية  لالقتراح، 4102و 4102لعامين ات والبلدان المضيفان الحتفاالت اثمانية عشرة. اليوم العالمي للسياحة: الشعار

ة  العامَّ

ر .22 ة ن يقترح على اأالمجلس  قر   عاَميلياحة العالمي يوم الساحتفاالت الستضافة  ينالتالين ي  البلدَ أسماء لجمعية العام 

 :4105و 4102

  المكسيك4102يوم السياحة العالمي : 

  بوركينا فاسو4102يوم السياحة العالمي : 

سيتّم اقتراحها من قبل األمانة على الدورة  4105و 4102بأن  شعارات يوم السياحة العالمي وأحاط المجلس علما   .25

 .(CE/DEC/21(XCV)) السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي

 
ة  تسعة عشرة. اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامَّ

ة أن: .26  يُطلب من الجمعية العام 

مة بشأن أنشطة المجلس، وال سيَّما نتائج دوراته العادية الثانية والتسعين والثالثة والتسعين  (أ ) تحيط بالمعلومات الُمقدَّ
 والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين؛

 
مسائل الرئيسية التي نظر فيها المجلس، مثل التوجيهات بشأن أمكنة انعقاد المجلس التنفيذي، واعتماد البتحيط  (ب )

سية الجديدة لمنظمة السياحة العالمية، والتقّدم  وظيفة معنية بالشؤون األخالقية في المنظمة، وتطبيق الصورة المؤسَّ
دمج البرامج الحائزة قنية المعنية بالتنافسية واالستدامة، وفي مجال أنشطة منظومة األمم المتحدة، وتجديد اللجان الت

، ونتائج النقاش المواضيعي حول متابعة على شهادة تدكوال وشبكة المعارف ضمن برنامج األعضاء المنتسبين
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اجتماع وزراء السياحة في بلدان مجموعة العشرين حول تسهيل تأشيرات الدخول وإجراءات السفر، وتزكية السيِّد 
 لب الرفاعي أمام الجمعية لمنصب األمين العام للمنظمة للفترة المقبلة؛طا

 
 تقّر تقرير المجلس؛ (ج )

 
 ؛2113، ورومانيا في 2112تحّيي التفاني والكفاءة التي أظهرها رئيسا المجلس؛ كينيا في  (د )

 
جودة العمل التي ، على 2113، وجامايكا وموزامبيق في 2112تشكر أيضاً نائَبْي الرئيس، رومانيا وجامايكا في  (ه )

 في ممارسة مهامهم. بيَّنوها
 
 
 
 


