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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 
 
 
 

 التاسعة والتسعين والدورة المئة للمجلس التنفيذيمكان وتاريخ انعقاد الدورة 

  إجراء تحديد مكان وتاريخ انعقاد دورات المجلس التنفيذي .أوال

( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على عقد 3)3( من النظام األساسي للمنظمة والمادة 2)8تنص المادة  .0
 إال إذا قرر المجلس خالف ذلك. اجتماعات المجلس في مقر المنظمة،

ر  .4 األمين  قام ( الصادر عن المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والتسعين في مدريد، إسبانيا،XCIII)88عمالً بالمقرَّ
المجلس التنفيذي، بإعداد المبادئ التوجيهية بشأن اختيار أمكنة انعقاد دورات المجلس ، بالتعاون مع األعضاء والعام

ة، وقد ُرِفَعتالتنفيذي و إلى الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي واعُتِمَدت بموجب المقرر  هذه األخيرة الجمعية العامَّ
88(XCIV.) 

ل الوثيقة التي أُِعَدت للدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي اإلجراءات المتصلة باختيار أمكنة انعقاد  .3 تفصِّ
ت بموجب القرار اآلنف الذكر المجلس التنفيذي، التي  أمانة المنظمة التذكير  وفي هذا السياق، تود  (. XCIV)88أُِقرَّ

 من هذا القرار، التي تنص  فيها البنود الفرعية )أ( إلى )ي( على ما يلي: 81بمضمون الفقرة 

د دورة الجمعية العامَّة. اجتماع المجلس التنفيذي الذي يلي  اإلجتماع الذي يعقد مباشرة بع في مقر المنظمة  ينعقد (أ )

ر في هذا االجتماع أمكنة انعقاد اجتماعات المجلس حتى الجلسة العامَّة التالية.  وتتقرَّ

ينبغي على الدول الراغبة في استضافة المجلس التنفيذي إعالم األمين العام بذلك قبل تسعين يوماً من انعقاد  (ب )

ر أمكنة  ة أن تُحدِّد في طلبات المجلس التنفيذي الذي يُفترض به أن يقرِّ انعقاد االجتماعات التالية. وعلى الدول المهتمَّ

 ترشيحها العدد الترتيبي الجتماع المجلس التنفيذي الذي ترغب في استضافته.

يرسل األمين العام إلى الدول األعضاء، في الشهر التالي لتاريخ انتهاء استالم طلبات الترشيح، الئحة المرشَّحين  (ج )

جلس التنفيذي، طالباً منهم تحديد ما إذا كانوا يمنحون رعايتهم لهذا الترشيح أو ذاك. ولكي يُعتبر الترشيح الستضافة الم

% على األقل من األعضاء الفاعلين في المجلس التنفيذي. يُشار إلى 42مؤهالً لالنتخاب، يجب أن يحصل على رعاية 

تصويت له. وبالتالي، يجوز للعضو أن يمنح رعايته ألكثر من ترشيحٍ أنَّ منح الرعاية لترشيحٍ معيَّن ال يعني االلتزام بال

 واحد.

 ضمن المرفق الثاني طيهالستضافة اجتماع المجلس التنفيذي )ُمرفٌق  اتفاٍق نموذجيقامت األمانة بتطوير  (د )

ت والترتيبات يلحظ المتطلبات المعيارية للمنظمة من حيث االمتيازات والحصاناوهو هذه الوثيقة(، )باإلنكليزية( ب

من النظام األساسي  34اللوجستية واألمنية، من جملة أمور أخرى. وهذه الشروط ُمحدَّدة بشكٍل رئيسّي ضمن المادة 

ع بها الوكاالت المتخصِّصة في األمم المتحدة للعام تاالمتيازات والحصانات التي تتمب المتعلقةللمنظمة، وفي االتفاقية 

، A/RES/545(XVII)القرار  فيومرفقها الثامن عشر، التي اعتمدتها الدورة السابعة عشرة للجمعية العامَّة  0794

 لجمعية العامَّة الخامسة للمنظمة؛ل A/RES/136(V)والقرار 
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الُمحدَّدة من قبل األمم المتحدة في ما ياسات والمتطلبات أن يمتثلوا للس االجتماعاتالمرشَّحين الستضافة  على (ه )

 ؛ألمم المتحدة خارج المقّر العامَّ ا جتماعاتاستضافة ايتعلَّق ب

على الدول المعنية أن تتعهد خطياً  يجبالتالية،  ار المتعلِّق بمكان انعقاد دورتهالقر المجلس التنفيذيعتمد قبل أن ي (و )

لمذكورة، واألحكام والشروط المبيَّنة في االتفاق النموذجي المعّد لمضيف اجتماع المجلس تطلبات المعيارية اباحترام الم

 التنفيذي والمذكور أعاله؛

قبل شهٍر واحد من موعد انعقاد المجلس التنفيذي الذي يُفتَرض به أن يحدِّد أمكنة انعقاد دورات المجلس التالية،  (ز )

 %.42جلس التنفيذي الئحة المرشَّحين الذين حصلوا على نسبة الـيرسل األمين العام إلى الدول األعضاء في الم

% من 42يعيِّن المجلس التنفيذي الدولة المضيفة الجتماعه التالي من بين الترشيحات الحاصلة على رعاية  (ح )

الذي يحدِّده األعضاء، ويحدِّد أمكنة انعقاد االجتماعات األخرى للمجلس حتى موعد الجمعية العامة التالية وفقاً للترتيب 

 مع مراعاة مبدأ المداورة بين المناطق الجغرافية؛

موضوع اتفاٍق بين حكومة الدولة المضيفة  التنفيذي للمجلستكون جميع الشروط الواجب توفّرها لعقد دورٍة  (ط )

لبحيث والمنظمة،  كما  معياريةااللتزامات المترتبة على الدولة ويكون مصحوباً بمجموعٍة من المتطلبات ال االتفاق يفصِّ

 ؛( أعالهدهو مبيٌَّن في االتفاق النموذجي الذي قبل به المرشَّح وفقاً للنقطة )

 ؛المقصودةن يوماً قبل افتتاح الدورة هو تسعوالتاريخ النهائي لتوقيع االتفاق بين الطرفين  إنَّ  (ي )

م، أطلعت األمانة الدول األعضاء في المجلس التنفيذي من  .4  ،ED/4/2014 خالل المذكرة الشفويةاستناداً إلى ما تقدَّ
رًة إياهم بأنَّ  المقبلتينعلى الترشيحات المستلمة الستضافة الدورتين  ،2281آذار/مارس  22بتاريخ  للمجلس التنفيذي، مذكِّ

نها أعضاء المجلس ينبغي أن تصل  .4102أيار/مايو،  5بتاريٍخ أقصاه  هاخطابات الدعم التي يؤمِّ

 الدورتين القادمتين تم تلقيها الستضافة التي الترشيحات ثانيا.

داستلمت أمانة المنظمة الترشيحات الواردة أد .2 )ب( )قبل تسعين يوماً من 3ة في النقطة ناه ضمن المهلة الزمنية الُمحدَّ
 انعقاد المجلس التنفيذي(:

 (:4102الدورة التاسعة والتسعون للمجلس التنفيذي )النصف الثاني من  (أ )

 (i)  عن اهتمامها باستضافة دورٍة للمجلس التنفيذي خالل الدورة الثالثة والتسعين  أوزبكستانعبَّرت

رت أوزبكستان التعبير عن نيّ وقد (. 4104حزيران/يونيو  03للمجلس التنفيذي )مدريد، إسبانيا،  تها كرَّ

 3تاريخ ب عّدة، وأّكدت ذلك في خطابٍ للمجلس في مناسباٍت  الدورة التاسعة والتسعينباستضافة 

، موقَّع من جانب السيِّد فاروخ ريزايف، رئيس الشركة الوطنية للسياحة 4104آذار/مارس 

 "أوزبكستوريزم".

 (ii)  خالل الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي، التي انعقدت مباشرةً بعد الدورة الثامنة عشرة

ة في زامبيا، في آب/أغسطس  شفوياً عن استعدادها لتنظيم الدورة  تونس، عبَّرت 4103للجمعية العامَّ

 التنفيذي. التاسعة والتسعين للمجلس

 (:4102الدورة المئة للمجلس التنفيذي )النصف األول من  (ب )

(i)  ،تشرين  03خالل الدورة الثانية والتسعين للمجلس التنفيذي )غيونغجو، جمهورية كوريا

رت مصراستضافة دورٍة للمجلس التنفيذي.  في عن رغبة بالده مصر(، عبَّر وفد 4100األول/أكتوبر   وكرَّ

التعبير عن هذه النيّة خالل الدورة الثالثة والتسعين للمجلس. ولكْن، بروٍح من التوافق واإلجماع تستحق 

هما يْ ، وافقت مصر وصربيا على التنازل عن ترشيحَ 4104 موندو مايا حتفاالت فيوبالنظر إلى االالثناء، 

رغبتها باستضافة  مصربعد ذلك، أكَّدت الرابعة والتسعين للمجلس لصالح المكسيك. الستضافة الدورة 

هه السيِّد هشام زعزوع، 4103كانون/األول  44بتاريخ  للمجلس عبر خطاٍب رسمي الدورة المئة ، وجَّ

 ، إلى أمين عام منظمة السياحة العالمية.يمصرالوزير السياحة 
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(ii)  ه إلى األمين العام بتاريخ في خطاٍب موقَّع من جانب السيِّد داركو ، 4104شباط/فبراير  09ُوجِّ

للمجلس، في مدينة  الدورة المئةترشيحها الستضافة  كرواتيالورنسن، وزير السياحة الكرواتي، أكَّدت 

  روفينج، الواقعة في إستريا.

(iii)  ة والتجارة ي، أبلغت وزارة الخارج4104رس آذار/ما 4( صادرة في 50/140/80ة شفوية )في مذكِّر

  للمجلس التنفيذي. الدورة المئةأمانة المنظمة بنيّة جامايكا استضافة  جامايكافي 

ه إلى األمين العام، بتاريخ  .6 ، موقَّع من جانب السي د آالن سانت آنج، وزير 2281شباط/فبراير  82في خطاٍب موجَّ
أعلمت سيشيل منظمة السياحة العالمية بني تها استضافة االجتماع المقبل للمجلس ، جمهورية سيشيلالسياحة والثقافة في 

 التنفيذي، من دون تحديد العدد الترتيبي للدورة.

  الترشيحات المستوفية لمتطلبات المبادئ التوجيهية ثالثا.

ذي في مدينة سمرقند، للمجلس التنفي الدورة التاسعة والتسعينالتأكيد على ني تها باستضافة  أوزبكستانأعادت  .9
خ. وفي الخطاب المذكور أعاله، 2281خالل النصف الثاني من  ، تعه د السيِّد فاروخ 2281آذار/مارس  3 المؤرَّ

، خطياً بمراعاة المتطلبات المعيارية والشروط واألحكام "أوزبكستوريزم"ريزايف، رئيس الشركة الوطنية للسياحة 
جتماع المجلس التنفيذي، وأرسل إلى أمانة المنظمة ال ةضيفستمالدولة الالخاص ب المنصوص عليها في االتفاق النموذجي

%( من البلدان التالية: األرجنتين، أذربيجان، الصين، كرواتيا، 22نسبة رعاية تفوق الـالتي توازي خطابات الدعم )
د الروسي، المملكة العربية السعودية، جمهورية إيران اإلسالمية، المكسيك، جمهورية كوريا، االتحامصر، فرنسا، ألمانيا، 

  صربيا، إسبانيا.

دت كرواتيا ترشو .8 للمجلس التنفيذي في مدينة روفينج، الواقعة في إستريا، أفضل  الدورة المئةحها الستضافة أكَّ
الستضافة  االتفاق النموذجي وأحكام وشروط وتعهَّدت خطياً باالمتثال لجميع متطلبات ناطق النامية سياحياً في كرواتيا.الم

في المئة من أعضاء المجلس،  22ولقد تلقت كرواتيا في غضون اآلجال القانونية رعاية لترشيحها من . المجلس التنفيذي
من البلدان اآلتية: األرجنتين، أذربيجان، بلغاريا، الصين، فرنسا، ألمانيا، جمهورية كوريا، واإلتحاد دعم بخطابات  ما تمثل
 .الروسي

  اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي رابعا.

 :يُطلب من المجلس التنفيذي أن .04

استضافة الدورتين ب نيْ هما الكريمَ يْ عرضَ على  لدين المذكورين أعالهالب عن شكره وامتنانه لحكومتَيْ يعبِّر  (أ )

 ؛4102األول من والنصف  4104للمجلس التنفيذي خالل النصف الثاني من العام  المقبلتين

، وذلك بموجب المقرر التاسعة والتسعين والدورة المئةالدورة حول مكان وتاريخ انعقاد  يتخذ قرارا نهائياً و (ب )

[CE/DEC/6(XCVII)].  

 


