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CE/DEC/1(CXVII) 

جدول األعمالإعتماد    
 .CE/117/1 prov) (الوثیقة 

 

 

 إن المجلس التنفیذي،

 ، 4إلى اقتراح البرتغال إلدراج بند لمناقشة المسائل القانونیة ذات الصلة بالند  وقد استمع

 (أ) للمناقشة؛  5مع إضافة البند   كما ھو مقترح  117جدول أعمال دورتھ  یعتمد .1
 

(ب) كما یبین في  5مؤقتا، الذي یعاد ترقیمھ لیصبح  4ویقرر إجراء المناقشة قبل النظر في البند رقم  .2
 ؛أدناهالمرفق 

 

 إلى اقتراح المملكة العربیة السعودیة، وقد استمع

 
. 3، مباشرة بعد البند 4، كالبند رقم 7النظر في البند  یقرر .3
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 مرفق

 
 جدول األعمال النھائي 

 
 
 
 إعتماد جدول األعمال  .1
 
 بیان الرئیس  .2
 
 تقریر األمین العام .3
 

  إتجاھات السیاحة الدولیة أ)(
 برنامج العمل العام ب) (
 الوضع المالي للمنظمة ج) (
 الموارد البشریة  د)(

 
 2023إنتخاب رئیس المجلس التنفیذي ونواب الرئیس لعام  .4
 
 "اقتراح إنشاء فرقة عمل لإلھتمام "بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل .5

 
 مناقشة حول المسائل القانونیة ذات الصلة باإلقتراح  أ)(
 النظر في "إعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" كما ھو مقترح  ب) (

 
 تقریر عن وضع اإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء مكاتب إقلیمیة ومواضیعیة لمنظمة السیاحة العالمیة .5
 
 األعضاء المنتسبون .6
 
 تقریر رئیس مجلس األعضاء المنتسبین أ)(
 تقریر رئیس اللجنة المعنیة بشؤون العضویة باإلنتساب  ب) (
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CE/DEC/2(CXVII) 

 
 

  اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة
 CE/117/3(a))           (الوثیقة 

 

 إن المجلس التنفیذي

 التقریر، وقد تدارس 

التي استحدثتھا  الرصد المستمرة  بالتقریر وبآخر المعلومات التي قدمھا األمین العام، وكذلك بأدوات    یرحب .1
 ؛19-منذ تفشي وباء كوفیدالمنظمة 

 
إلى األمین العام مواصلة رصد اإلتجاھات واإلنتعاش، وإفادة األعضاء بآخر المستجدات بناء على  ویطلب  .2

 ذلك.
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CE/DEC/3(CXVII) 

 
 برنامج العمل العام 

(CE/117/3(b) rev.1  و CE/117/PBC  ( الوثیقتان
 

 إن المجلس التنفیذي،

 في التقریر حول برنامج العمل العام،  وقد نظر

 األمین العام على جمیع األنشطة الُمنَجزة؛یشكر  .1
 

برنامج السیاحة المستدامة لكوكب واحد" قد أفضى إلى تحدید  بأن التنفیذ الناجح لـ" یحیط علًما مع االرتیاح  .2
التأثیر   ذات  القطاعات  لالستھالك    الكبیرالسیاحة كواحد من  الجدیدة  العالمیة  االستراتیجیة  على نحو في 

 مستدام التي یقودھا برنامج األمم المتحدة للبیئة؛
 

دة "برنامج السیاحة المستدامة لكوكب واحد" في  بالتالي دعم تجدید والیة منظمة السیاحة العالمیة لقیایقرر  .3
 2030ضوء تمدید والیة إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة باالستھالك واإلنتاج المستدامین حتى عام  

)، ویدعو الدول األعضاء إلى دعم "برنامج  A/RES/76/202من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة (القرار  
 ب واحد"؛السیاحة المستدامة لكوك

 
بتقریر لجنة السیاحة والتنافسیة (المرفق الثالث) ولجنة السیاحة واالستدامة (المرفق الرابع) یحیط علًما كذلك   .4

 ویشكر أعضاء اللجنتین على عملھم؛
 

من األمانة أن تنظر على وجھ السرعة في إنشاء فریق عامل عالمي معني بالصحة والسفر والسیاحة،   یطلب .5
بروح تحالف الشركاء الذي أنشأتھ منظمة السیاحة العالمیة ومنظمة الصحة العالمیة، مع التسلیم بضرورة 

كوفید أزمة  من  العبر  والسیا19-استخالص  السفر  في  المرونة  من  المزید  لتولید  التأھب ،  ولضمان  حة 
 لمواجھة تھدیدات المستقبل؛

 
األعضاء إلى دعم واعتماد إنشاء وتشغیل صندوق شامل للسیاحة المستدامة والمتجددة لعموم أفریقیا،    یدعو .6

من شأنھ أن یدعم انتعاش قطاع السیاحة في أفریقیا جراء األثر االقتصادي الكبیر الذي تكبدتھ القارة خالل  
 ؛ 19-دتفشي وباء كوفی

  
األعضاء إلى دعم إنشاء أكادیمیة أفریقیة للتدریب على السیاحة تركز على تنمیة مھارات سوق عمل   یدعو .7

 فائق؛ لقضیة عمالة الشباب في أفریقیا التي تأثرت بالوباء بشكل  والتطرقالشباب في قطاع السیاحة 
 

 في المرفق الخامس، الواردة االجتماعيبشأن تعمیم إدماج منظور النوع المبادئ التوجیھیة  نظر فيوقد 
 

 المبادئ التوجیھیة؛ یؤید .8
 

في المرفق السادس حول التقدُّم الُمحَرز بشأن توصیات وحدة التفتیش المشتركة،ما ورد  تدارسوقد 
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بالتقاریر األخیرة الصادرة عن وحدة التفتیش المشتركة والُمشار إلیھا في الوثیقة، ویشكر یط علًما یح .9
 وحدة التفتیش المشتركة على ما قدّمتھ من رؤى متعّمقة؛

 
القبول والتنفیذ لكّل منھا ویطلب إلى األمین العام تقدیم تقریر عنھا على ھذا األساس إلى وحدة  وضع یقر .10

 التفتیش المشتركة؛
 

 أنَّ التوصیات التي تّم تنفیذھا بالكامل باتت مغلقة؛  عتبِریَ  .11
 

 إلى األمین العام أن یستمّر بتقدیم تقاریر سنویة عن ھذه المسألة. یطلب  .12
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CE/DEC/4(CXVII) 

 

 الوضع المالي للمنظمة
(CE/117/3(c) rev.1 و CE/117/PBC الوثیقتان) 

 

 إن المجلس التنفیذي،

 التقریر، تدارسوقد 

 2022أیلول/سبتمبر  30في و 2022حزیران/یونیو  30المنتھیة في  ةفترالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة لل   -أوًال 

  2022حزیران/یونیو    30بالتقاریر المالیة التي أصدرھا األمین العام عن الفترات المنتھیة في    مع التقدیر  علًما  یحیط .1
 ، والمعلومات الوافیة الواردة في الوثیقة ومرفقاتھا، ویقر التالي مما ورد في ھذه الوثیقة: 2022أیلول/سبتمبر    30و

 

 ،2022أیلول/سبتمبر    30وبتاریخ    2022  حزیران/یونیو  30االعتمادات المنقحة للمیزانیة العادیة بتاریخ   )أ(
 

 30التي قدمھا األمین العام في    2022خطة اإلیرادات والنفقات المحدثة للمیزانیة العادیة للسنة المالیة   ) ب(
 ، 2022أیلول/سبتمبر  30وبتاریخ  2022حزیران/یونیو 

 
رئیس المجلس التنفیذي، بتخصیص اقتراح األمین العام بشأن االحتیاطي البدیل، على النحو الذي أذن بھ  ) ج(

 یورو لمشروع تحسین البنیة التحتیة في المقر الرئیسي، 250,000مبلغ 
 

  حزیران/یونیو   30  المشاریع مع منظمة السیاحة العالمیة ومساھمات الجھات المانحة للفترة المنتھیة في )د(
 ؛2022أیلول/سبتمبر  30وبتاریخ  2022

 
أیًضا .2 علًما  بتاریخ    ویحیط  للمنظمة  المراجع  غیر  المؤقت  المرحلي  المالي  الوضع  بیان  بتقدیم  االرتیاح   30مع 

  حزیران/یونیو   30المنتھیة في    ةوبیان األداء المالي للمنظمة للفتر  2022أیلول/سبتمبر    30و  2022  حزیران/یونیو
 ؛2022أیلول/سبتمبر  30في و 2022

 
مة للوفاء بالتزاماتھم المالیة، ویحث األعضاء الذین لم یفوا بعد بالتزاماتھم  األعضاء الذین بذلوا الجھود الالز  ویشكر .3

العام   عن  اشتراكاتھم  لتسدید  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  على  في 2022المالیة  اشتراكاتھم  بتسدید  األعضاء  ر  ویُذّكِ  ،
 ) من النظام المالي؛ 2(7غضون اآلجال التي تنص علیھا المادة 

 
م من العراق، وھو عضو فاعل، ویوصي الجمعیة العامة باتخاذ قرار إیجابي في دورتھا الخامسة  الطلب الُمقدَّ   ویؤید .4

 والعشرین المقبلة؛
 

المقدمة من العضو المنتسب "المعھد الدولي لبحوث وتطویر السیاحة ذات االھتمام الخاص    السدادخطة  ویؤید أیًضا   .5
SITI-1 ویطلب قراًرا إیجابیًا من الجمعیة العامة "
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النھج االستباقي الذي یتبعھ األمین العام لتسدید االشتراكات عن السنة الجاریة واالشتراكات المتأخرة من   ویؤید .6
 أجل المساھمة في برنامج عمل المنظمة، ال سیما في ضوء الطلبات المتزایدة على المنظمة بمواردھا المحدودة؛

 
للمجلس التنفیذي لمحة عامة شاملة عن نھج األمانة في تحصیل    118إلى األمین العام أن یقدم إلى الدورة    ویطلب .7

المجلس لضمان مزید من  إلى  العضویة والمتأخرات، وكذلك عن وضع استراتیجیة معززة وتقدیمھا  اشتراكات 
 المنظمة؛ الفعالیة في الوفاء في الوقت المناسب بالتزامات األعضاء المالیة تجاه

 
بالتضخم المستمر الحالي (غیر المدرج في المیزانیة) والمتوقع، والتأثیر السلبي للتضخم على تنفیذ ویحیط علًما   .8

 ؛2023-2022المیزانیة العادیة في فترة السنتین 
 

في .9 النظر  على  ب  ویوافق  العام  األمین  لتنفیذشأن  اقتراح  المتاحة  الحقیقیة  الموارد  مستویات  على  أنشطة   الحفاظ 
المق واالشتراكات  المیزانیة  تقدیرات  زیادة  خالل  من  عام  رالمنظمة  في  لألعضاء  عام    2024رة  ،  2025وفي 

اللجان اإلقلیمیة، المیزانیة    بالتشاور مع  العام تقدیم مسودة  إلى األمین  التضخمي، ویطلب  العنصر  لتعویض ھذا 
السنتین   لفترة  المجلس  2025-2024العادیة  إلى  الغرض  عام    لھذا  في  من  2023التنفیذي  المزید  یطلب  كما   ،

 ؛التوضیح من األمانة
 

 2021كانون األول/دیسمبر    31التقریر المالي والبیانات المالیة المراجعة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في        -ثانیًا

یشیر إلى أن البیانات المالیة لمنظمة برأي المراجع الخارجي غیر المشفوع بتحفظ الذي  یحیط علًما مع االرتیاح   .10
المنتھیة   للسنة  العالمیة  بتاریخ    2021السیاحة  للمنظمة  المالي  الوضع  عن  حقیقیة  صورة  كانون   31تقدم 

كانون    31وعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغیرات في حقوق المساھمین للسنة المنتھیة في    2021األول/دیسمبر  
وفقًا2021األول/دیسمبر   الدولیة    ،  المحاسبیة  والمعاییر  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالیة  والقواعد  المالي  للنظام 

للقطاع العام، ویقر مع التقدیر بأن إصدار البیانات المالیة المتوافقة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھو  
 عالمیة؛ إنجاز بالغ األھمیة بالنسبة إلى منظمٍة بحجم منظمة السیاحة ال

 
 ؛2021كانون األول/دیسمبر  31البیانات المالیة المراجعة للمنظمة للسنة المنتھیة في  ویقر .11

 
، بما في ذلك  2021كانون األول/دیسمبر    31مع التقدیر بالتقریر المالي لألمین العام للسنة المنتھیة في    ویحیط علًما .12

لسیناریو السلبي الحاد  ا  لمواجھةیة التي یمكن اتخاذھا  تحلیل صافي األصول/حقوق المساھمین، واإلجراءات التخفیف
 المحتمل، والمعلومات األخرى الواردة في الوثیقة ومرفقاتھا، ویقر التالي مما ورد في التقریر: 

 
للصندوق العام من أجل    2021مقترحات األمین العام بتخصیص الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لعام   )أ(

 ، 2025-2024التنفیذیة لبرنامج عمل المیزانیة العادیة في فترة السنتین المقبلتین زیادة األنشطة 
 

 (ب) من النظام المالي، 3-5(أ) و3-5تحویالت اعتمادات المیزانیة العادیة وفقًا للمادة  ) ب(
 

 ؛2021مشاریع التمویل المشترك مع منظمة السیاحة العالمیة ومساھمات المانحین للفترة  ) ج(
 

للتوقعات المفصلة لتمویل استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة وتحلیل مصاریف الرواتب  ویعرب عن تقدیره .13
على النحو الوارد في ھذه الوثیقة، ویحیط علًما بأن األمین العام سینظر في استراتیجیات التمویل المحددة وسیقدم  

 ي؛المقترح األمثل وتاریخ التنفیذ المقترح في دورة مقبلة للمجلس التنفیذ
  

بمواصلة تطبیق مخصصات سنویة منفصلة في المیزانیة العادیة لتغطیة استحقاقات الموظفین    ویحیط علًما أیًضا .14
الُمحتَسبة   الخدمةبعد انتھاء الخدمة على أساس الدفع أوًال بأول على األقل، ویُفضَّل أن تكون مماثلة ألحدث تكالیف  

 میزانیة؛ من جانب خبیر أكتواري متخصص في وقت إعداد ال
 

مقارباتھ حیال األعضاء الذین یدینون باالشتراكات للمنظمة   2022بأن یواصل األمین العام خالل عام  ویوصي .15
 من أجل ضمان تسدید مدفوعاتھم؛
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لرئیس ونائب رئیس لجنة البرنامج والمیزانیة (سویسرا وبیرو، تعاطفًا) وللمراجع الخارجي   ویعرب عن امتنانھ .16
 (إسبانیا) على العمل الُمنَجز.
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CE/DEC/5(CXVII) 

 
 

 الموارد البشریةتقریر 
(CE/117/3(d) و CE/117/PBC الوثیقتان) 

 

 ،إن المجلس التنفیذي

 في التقریر، وقد نظر 

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

ارتیاحھ .2 الذي    یعبر عن  عملھا، یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج  للعمل 
والظروف اإلستثنائیة التي تسبب بھا وباء   المتزایدة التي تتلقاھا المنظمة في إطار مواردھا المحدودة  اتالسیّما في ظل الطلب

 ؛ 19-كوفید

والمبادرات الرامیة   19-إلدارة القوة العاملة في منظمة السیاحة العالمیة أثناء تفشي وباء كوفید  یعرب عن ارتیاحھ   .3
، ویرحب على وجھ الخصوص باستحداث وظیفة مستشار الموظفین لتقدیم الدعم إلى ضمان صحة جمیع الموظفین ورفاھھم

 ؛ النفساني للموظفین

ارتیاحھ .4 عن  مج  یعرب  في  المنظمة  مبادرات  وضع لمختلف  ویؤید  والشمول،  والتنوع  الجنسین  بین  المساواة  ال 
 السیاسات في ھذا الصدد؛ 

 بالنتائج المقدمة في الدراسة االستقصائیة لتكلفة المعیشة التي أجرتھا لجنة الخدمة المدنیة الدولیة؛  یحیط علما .5

 ألمین العام؛ ) من النظام اإلداري للموظفین الذي طبقھ ا4( 24باالستثناء من المادة  یحیط علما .6

 )؛ 9(13) و 6(13التعدیالت المقترحة على المادتین  یقر .7

 الدول األعضاء على إرسال مقترحات محددة إلى المنظمة لتمویل الموظفین الفنیین المبتدئین؛یشجع  .8

ضوء الطلبات المتزایدة  الدول األعضاء على إرسال موظفین على سبیل اإلعارة إلى المنظمة، ال سیما في  ویشجع   .9
للمنظمة بمواردھا المحدودة ولضمان موارد بشریة إضافیة للمكتب اإلقلیمي للشرق األوسط في الریاض بالمملكة العربیة  

السعودي
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CE/DEC/6(CXVII) 

 
 2023 لسنةالرئیس   ونائبيانتخاب رئیس المجلس التنفیذي  

(CE/117/7, CE/117/7 Add.1 و CE/117/7 Add.2 الوثائق) 
 

 

 ،إن المجلس التنفیذي

 في الترشیحات المختلفة التي تلقاھا لرئاستھ، وقد نظر

 إلى بیان توافق اآلراء الصادر عن كوت دیفوار والذي یؤید ترشیح المملكة العربیة السعودیة، وقد استمع

 ؛2023انتخاب المملكة العربیة السعودیة رئیسة لسنة  یقرر .1

 بالترشیحات لمنصبي النائب األول والنائب الثاني للرئیس،وقد أحاط علما 

 ؛2023وموریشیوس نائبا ثانیا لرئیس المجلس لسنة انتخاب كوت دیفوار نائبا أوال لرئیس المجلس  یقرر .2

إلى األعضاء الفاعلین الذین تم انتخابھم للرئاسة ونیابة الرئاسة تعیین األشخاص الذین سوف یقومون بھذه    ویطلب .3
 ) من النظام الداخلي للمجلس؛ 4( 5المھام وفقا للمادة 

المجلس خالل    ویشكر .4 مكتب  أي  2022ھیئة  دیفوارالرئیس،  األولالو  ،، كوت  السعودیة،نائب  العربیة  المملكة   ، 
 المغادرین على جودة العمل الذي قاموا بھ لما فیھ مصلحة المنظمة خالل أداء وظائفھم. ، مورشیوس،نائب الثانيالو
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CE/DEC/7(CXVII) 

 
 "بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" إقتراح إلنشاء فرقة عمل لإلھتمام

 مناقشة حول المسائل القانونیة ذات الصلة باإلقتراح )أ(
 النظر في "إعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" ) ب(

 ) CE/117/4(الوثیقة 

 إن المجلس التنفیذي،

،  إسبانیاالمملكة العربیة السعودیة ومملكة  مع    األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة  قدمھاالقتراح الذي    وقد تدارس
 ،سالیب عملھاأوعضویتھا و لإلھتمام "بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" فیما یتعلق بوالیة فرقة العمل

 جدول األعمال،(أ) على  5إلى التوضیحات التي قدمتھا األمانة خالل المناقشة في ظل البند  وقد استمع

 
كھیئة متفرعة عن المجلس التنفیذي، حیث ینطبق علیھا النظام الداخلي للمجلس أن تنشأ فرقة العمل  یقرر   .1

 ؛23التنفیذي بموجب المادة 
 

أن والیة فرقة العمل وعضویتھا وأسالیب عملھا تحدد وفقا للمبادئ التوجیھیة المبینة في اقتراح   یستذكر .2
وتماشیا مع  )A/RES/741(XXIV)(قرار الجمعیة العامة  المملكة العربیة وإسبانیا، كما تم اعتمادھا في 

 اإلطار القانوني للمنظمة؛ 
 

إلى األمین العام أن یقوم، بالتشاور مع الرئیس، بتعمیم وثیقة نھائیة تتضمن كل المستندات التي تحدد   یطلب .3
وذلك   القانوني،  المستشار  مكتب  من  تقریر  إلیھا  یضاف  عملھا،  وأسالیب  العمل وعضویتھا  فرقة  والیة 

 ؛2023بحلول نھایة شباط/فبرایر 
 

قائمة بأعضاء   بأن یقر المجلس التنفیذي ،2023ل آذار/مارس بحلو ،إلى اللجان اإلقلیمیة أن توصي طلبی .4
، وذلك بغیة 117فاعلین لعضویة فرقة العمل، یجري استعراضھا بتوصیة من المجلس التنفیذي في دورتھ 

 ،تحقیق توزیع جغرافي عادل ومتكافئ
 

قبل  تسعة   )أ( كل  من  اإلقلیمیة،  لجنة  أعضاء  اللجان  عدد  من  مع  یتناسب  نحو  األعضاء على  الدول 
 المنضویة في كل لجنة: 

 عضوان من لجنة أفریقیا .1
 عضوان من لجنة القارة األمریكیة .2
 عضو واحد من لجنة شرق آسیا والمحیط الھادئ .3
 عضوان من لجنة أوروبا .4
 عضو من لجنة الشرق األوسط .5
 من لجنة جنوب آسیاعضو  .6

 
 ، یضاف إلیھم عضوان ھما الرئیسان ) ب(
 بدعوة مشتركة من الرئیسین، للمشاركة في عمل فرقة العمل؛ إضافة إلى دول أعضاء،  ) ج(
 

أعضاء المنظمة إلى المساھمة في عمل فرقة العمل عن طریق تقدیم اقتراحات جوھریة قبل الدورة  ویدعو .5
 القادمة للمجلس التنفیذي.
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CE/DEC/8(CXVII) 

 

  تقریر عن وضع اإلطار القانوني والتشغیلي
 إلنشاء مكاتب إقلیمیة ومواضیعیة لمنظمة السیاحة العالمیة

 CE/117/5)(الوثیقة 

 

 المجلس التنفیذي،إن 

إلى یشیر  والعشرین   إذ  الرابعة  الدورة  في  اعتُِمد  قد  اإلقلیمیة/المواضیعیة  للمكاتب  والتشغیلي  القانوني  اإلطار  أن 
 ،(XXIV)740للجمعیة العامة بموجب القرار 

التقریر عن وضع اإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء مكاتب إقلیمیة ومواضیعیة لمنظمة   ناقش على نطاق واسع  وقد
 ،117و 116السیاحة العالمیة في دورتَْیھ 

علًما   .1 الدورة  یحیط  منذ  الوثیقة  في  الملحوظ  التقدّم   116بالتحسین  على  األمانة  ویشكر  التنفیذي  للمجلس 
 الُمحَرز والتوضیحات الُمقدَّمة؛ 

 
أن النسخة المنقحة للوثیقة تُصنِّف الجوانب القانونیة والتشغیلیة والمالیة والسیاسیة وتلك المتعلقة   ى یشدد عل .2

بالموارد البشریة، الالزمة إلنشاء المكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة على النحو الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة  
 دًا؛بطریقة شاملة وُمنظَّمة تنظیًما جیّ    (XXIV)740بموجب القرار

 
التي قد تعمل على المستوى العالمي (مع إدارتھا وتنظیمھا بشكل    أنھ على عكس المكاتب المواضیعیةیقترح   .3

على   إجراءاتھا  تتخذ  أن  اإلقلیمیة  للمكاتب  یجوز  العالمیة)،  السیاحة  منظمة  أمانة  مقر  خالل  من  كامل 
 المستویین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي فقط؛

 

 إلى األمین العام: ویطلب .4
 

a.   من إضافیة  تشاوریة  عملیة  یضمن  أعمال  أن  جداول  في  للمناقشة  الموضوع  إدراج  خالل 
(مع جمیع   2023اجتماعات اللجان الست التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة المقرر عقدھا في عام  

 التعلیقات الواردة)؛
 

b.   للمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة المقرر    118وأن یقدم النسخة المنقحة للوثیقة إلى الدورة
 .یةجمھوریة الدومینیك الفي  2023عام  انعقادھا في
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CE/DEC/9(CXVII) 

 
 تقریر رئیسة مجلس األعضاء المنتسبین 

  CE/117/6(a) rev.1)(الوثیقة 

 

 ،ن المجلس التنفیذيإ

 تقریر رئیسة مجلس األعضاء المنتسبین، وقد تدارس 
 

 ؛بیانھا رئیسة المجلس على  یشكر -1
 

، 2023التي اقترحھا األعضاء المنتسبون إلدراجھا في برنامج العمل لعام  والمشاریع  بالمبادرات    یرحب -2
وتعزیز العضویة باالنتساب في منّظمة السیاحة   السیاحة  لقطاع  المستدام  نعاشاإل  دعم  والتي تھدف إلى

 ؛العالمیة
 

واللجنة المعنیة بشؤون العضویة على أھمیة تعزیز التعاون المؤسسي بین مجلس األعضاء المنتسبین    یشدد -3
 باالنتساب؛ 

 
واستعدادھم    ریقدّ و -4 المنتسبین  األعضاء  بناء  التزام  سبیل  في  المنّظمة  جھود  في  أكثر للمساھمة  سیاحة 

 استدامة ومرونة.
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CE/DEC/10(CXVII) 

 
 

 تقریر اللجنة المعنیة بشؤون العضویة باإلنتساب 
 CE/117/6(b) rev.1)  الوثیقة(

 المجلس التنفیذي، نإ

التي اجتمعت عبر اإلنترنت  )  CE/117/6(b) rev.1(الوثیقة  في تقریر اللجنة المعنیّة بشؤون العضویة باالنتساب    وقد نظر
 برئاسة إسبانیا،  ،2022 نوفمبر/تشرین الثاني 17في 

 تقریر اللجنة؛یؤید  .1

 ؛2023األھداف واألنشطة الواردة في برنامج العمل لألعضاء المنتسبین لعام یثني على  .2

بـ .3 ویرّحب  الیشّجع  "استراتیجیة  والتوسّ تنفیذ  الجودة  نحو  الموجھ  للجغرافیً   متوازنع  منظمة   باالنتسابعضویة  ا  في 
 " التي اقترحتھا األمانة وأیدتھا اللجنة؛ السیاحة العالمیة

  للعضویة باالنتساب  من التقریر  في المرفق األّولة  المذكور)  عشر  ثمانیةال(  18الـ  الكیانات المرشحةأن یقبل مؤقّتًا  یقّرر   .4
 الجمعیة العاّمة في دورتھا الخامسة والعشرین؛ ا، ریثما تُوافق علیھفي منظمة السیاحة العالمیة

م المرّشحین المذكورین في المرفق األّول إلى الجمعیة العاّمة في دورتھا الخامسة والعشرین یطلب   .5 إلى األمین العام أن یُقدِّ
 . للموافقة علیھم
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