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اإلنترنت  على  المنظمة  موقع  على  متاحة  التنفیذي  المجلس  وثائق  كل  تخضر.  العالمیة  السیاحة  منظمة 
 https://www.unwto.org/ar    .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 

 
 
 
  

 
 

 ) .CE/117/1 provاعتماد جدول األعمال (الوثیقة  .1
 

للمجلس التنفیذي، قام األمین العام بوضع جدول األعمال المؤقت للدورة باالتفاق مع رئیس  1( 4وفقًا للمادَّة   ) من النظام الداخلي 
المجلس في    التي اعتمدھارات  األساسي، والمقرّ من النظام    19المجلس. وھو یُغطي كل المسائل الُمحالة إلى المجلس بموجب المادَّة  

 . والمجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي یُطَرح علیھ. دوراٍت سابقة
 

 ) CE/117/2بیان الرئیس (الوثیقة  .2
 

الذي اعتُمد في لشبونة، في حزیران/یونیو    CE/DEC/3(LVIII)ر  یفتتح رئیس المجلس الدورة ببیان موّجھ إلى األعضاء، وفقًا للمقرّ 
1998 . 

 
 تقریر األمین العام  .3

 
 ة عن المسائل الُمدَرجة في البنود الفرعیة تحت ھذا البند من جدول األعمال. م األمین العام لمحة عامّ قدِّ یُ 

 
 ) CE/117/3(a)جاھات الراھنة للسیاحة الدولیة (الوثیقة االتّ  )أ(

  
. تضاعف  2022المجلس تقریًرا حول وضع السیاحة العالمیة من كانون الثاني/ینایر إلى تّموز/یولیو  م األمین العام إلى  قدِّ یُ 

  2022%) في الفترة من كانون الثاني/ینایر إلى تّموز/یولیو  172عدد السیّاح الوافدین الدولیین ثالث مّرات تقریبًا (+ 
 . 2021مقارنةً بالفترة نفسھا من عام  

 
 )CE/117/3(b)برنامج العمل العام (الوثیقة  )ب(

 
أكتوبر تشرین األّول/مایو إلى  أیّار/من    ةالممتدّ   للفترة  ھاوإنجازاتمة  المنظّ أنشطة  أبرز  ة عن  المجلس لمحة عامّ   تُعَرض على

، الذي وافقت علیھ الجمعیة 2023-2022ن  یْ لفترة السنتَ   ھ التقریر بإیجاز أھداف برنامج العمل وأولویات  یستذكر.  2022
 ن. یة في دورتھا الرابعة والعشرالعامّ 

 
التطوُّ  المتجدّ والیة منظّ   ومن بینھارات والمبادرات األخیرة،  المجلس مدعو إلى دعم/تأیید    لقیادةدة  مة السیاحة العالمیة 

نوع منظور ال  إدماجمة السیاحة العالمیة بشأن تعمیم  والمبادئ التوجیھیة لمنظّ   " كوكب واحدلبرنامج السیاحة المستدامة  " 
 . االجتماعي

 
 )CE/117/3(c)مة (الوثیقة الوضع المالي للمنظّ  ) ج(

 التقریر   تتضّمن الوثیقة عات لألشھر القادمة.  مة والتوقّ إلى المجلس عن الوضع المالي الحالي للمنظّ   ریًرام األمین العام تققدِّ یُ 
 األخرى. نظامیةالمسائل اإلداریة وال وضعو 2022یونیو  حزیران/ 30مة عن الفترة المنتھیة في المالي للمنظّ 

 
المالیة    إلقرارالمجلس مدعو   السیاحةلمنظّ   الُمراَجعةالبیانات  في    مة  المنتھیة  للسنة  األّول/  31العالمیة  دیسمبر كانون 

التزامات المنّظمة میة وخدمة یات الحالیة مثل البیئة التضخّ ، وكذلك النظر في مقترحات األمین العام إلدارة التحدّ 2021
  .ة فین بعد انتھاء الخدماستحقاقات الموظّ المتعّلقة ب 

 
 )CE/117/3(d)الموارد البشریة (الوثیقة   )د(
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  2 من 2 الصفحة

على  طلِ یُ  المجلس  العام  األمین  المتعلّ   وضع ع  والمبادرات  األمانة  في  البشریة  الموظّ الموارد  برفاه  بشأن قة  وكذلك  فین، 
 . والشمولع ن والتنوُّ یْ المساواة بین الجنسَ 

 
والموافقة علیھا من النظام اإلداري للموّظفین  )  9(13) و2(13ن  یْ تَ مادّ على الحة  قترَ نظر في التعدیالت المُ للالمجلس مدعو  

  حدة.د لألمم المتّ بھدف زیادة المواءمة مع النظام الموحّ 
 

 ) CE/117/4، وعضویتھا، وطریقة عملھا (الوثیقة للمستقبل   والیة فرقة العمل المعنیّة بإعادة تصمیم السیاحة .4
 

األمین العام ومملكة    كلٌّ من  مستقبل"، یقترحلل"إعادة تصمیم السیاحة  لالھتمام بـعمل    فرقة ة على إنشاء  موافقة الجمعیة العامّ   بناًء على 
  وطریقة عملھا، عضویتھاو الفرقة د والیة ھذه حدِّ ا یُ مشترك نص�  إسبانیا والمملكة العربیة السعودیة بشكلٍ 

 
ال في  للنظر  الموافقة قترح  مالمجلس مدعو  وتفویضھا    وبالتالي  العمل  فرقة  تعیین رؤساء  لتنفیذ والیتھا    الصالحیاتعلى  الالزمة 

 وأنشطتھا األخرى.  ووظائفھا
 

 ) CE/117/5تقریر عن وضع اإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء مكاتب إقلیمیة ومواضیعیة لمنّظمة السیاحة العالمیة (الوثیقة  .5
 

الدورة الرابعة والعشرون  یعرض التقریر جدوًال لإلطار القانوني والتشغیلي للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة، على النحو الذي اعتمدتھ  
القرار   خالل  من  العاّمة  مُ (XXIV)740للجمعیة  تصنیف  مع  الجوانب  للمتطلّ   لفصَّ ،  جمیع  بوضوح  تُبیَّن  حیث  والمعاییر  بات 

 الضروریة. 
 

مُ وقد   أو  تعلیقات  أّي  تقدیم  التنفیذي  المجلس  أعضاء  من  لطفًا  األمانة  تاریخ  قترَ طلبت  قبل  األمانة  إلى  للتعدیل  تشرین   11حات 
 . 2022الثاني/نوفمبر 

 
 األعضاء المنتسبون  .6
 

 )CE/117/6(a)مجلس األعضاء المنتسبین (الوثیقة  ةتقریر رئیس )أ(
 

ص   ة،  (جدّ   التنفیذي للمجلس    116منذ الدورة    المنتسبیناألعضاء  أعضاء المجلس و   مجلس أبرز أنشطةال  تقریر رئیسةیُلّخِ
 . )العربیة السعودیةالمملكة 

 
 )CE/117/6(b)تقریر اللجنة المعنیّة بشؤون العضویة باالنتساب (الوثیقة   )ب(

 
في اجتماعھا في  تّم استعراضھاالتي  باالنتسابمتھا اللجنة بشأن طلبات العضویة التوصیات التي قدّ تُعَرض على المجلس 

 نوفمبر.تشرین الثاني/
 

ق الجمعیة العاّمة على ذلك و للقبول المؤقّت للمرّشحین للعضویة باالنتساب الذین قدّمتھم اللجنة،  المجلس مدع ریثما تُصدِّ
   في دورتھا الخامسة والعشرین.

 
 ) CE/117/7(الوثیقة  2023انتخاب رئیس المجلس التنفیذي ونائبَْي الرئیس لسنة  .7

 
. واعتباًرا 2023رئیس لھ والنائب األّول والنائب الثاني للرئیس لسنة  من نظامھ الداخلي، المجلس مدعو النتخاب    5بموجب المادّة  

 حكومة كوت دیفوار لتجدید رئاستھا. من تاریخ ھذه الوثیقة، تلقّت األمانة ترشیًحا واحدًا من 


