
CE/95/8 

 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

 
 
CME/40/8  
 Madrid, April 2015 

Original: English  

 

 لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط
 برعون األاالجتماع 

 5105ماين/آذابر  5دعي، اإلمابرات الوبرعية المتحدة،

 

 
 

 التحضيرات للدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة. 8
 

 المكان والزمان .أولا 
 كنلنمعيا ةة عاإلجماع في دنبرتها األخيبرة قعنل الدعنة الكبريمة التي تقد مت عها حكنمقبّربرت الجموية الوام   .0

جتماعات األخبر  ذات الللة، ون  تعوقدد اال(. نعليه، فإ   الدنبرة القادمة للجموية ن A/RES/640(XX))القبرابر 
 ا الداخلي.( م  نظامه5)0، نفقًا للمادة وعتمعبر/أيلنل 01نحتى  05، في الفتبرة م  مديي في 

 
 برنامج الجتماعات .ثانياا 

، نالمالحظات التي ات الواعقةنضوت األمانة هيكل الدنبرة القادمة للجموية آخذًة عوي  االعتعابر تجبرعة الدنبر  .5
 تلقتها م  األعضاء.

 المائدة الوزارية المستديرة  .ألف

ء نغيبرهم م  الولطات البرفيوة عغية توزيز الطاعع التقني للجموية الوامة، نلإلفادة م  مشابركة النزبرا .3
 نزابرية موتديبرة في إطابر الجموية تتنانل منضنعًا آنيًا يشكِّل محط اهتماٍم كعيبر. مائدةم يتنظيتم الموتن ، ون  

 الجتماعات التحضيرية والجتماعات ذات الصلة .باء

 للمجلس التنفيذي 101و 101لجنة البرنامج والميزانية، والدورتان  

ل م  الدنبرة، في يعوقدد اجتما .4  010. نتعوقدد الدنبرة وعتمعبر/أيلنل 05ع لجنة العبرنامج نالميزانية في الينم األن 
، عشية انوقاد الجلوة الوام ة األنلى للجموية الوام ة، نذلك لكي تحال إلى الجموية وعتمعبر/أيلنل 03للمجلس في 

ا الدنبرة للمجلس فون  تعوقدد معاشبرًة عود الجلوة الوام ة  015 العنند التي تتطلب تنلية م  المجلس التنفيذي. أم 
، نملء المقاعد الشاغبرة في عوض األجهزة 5106األخيبرة للجموية م  أجل انتخاب هيئة مكتب المجلس للوام 

 .5109-5105المتفبرِّعة ع  المجلس التنفيذي للفتبرة 
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 اللجان اإلقليمية
 

ابر الجموية الوام ة. نتتضم   جدانل أعمال هذه اللجا  توقد كل اللجا  اإلقليمية اجتماعات لها في إط .5
تويِّي  ممثليها في مختل  نظائ  الجموية الوام ة، األمبر الذي ينعغي للجموية أ  تقبّره. نيتوي   على كل لجنة أيضًا 

  على اللجا  تويي  ممثليها في األجهزة المتفبرِّعة ع  المجلس، علمًا أ   عضنية المجلس وتتجدد. نأخيبرًا، يتوي  
اقتبراح مبرش حي  لملء المقاعد الشاغبرة في المجلس التنفيذي، حيث أ   االنتخاعات لهذا الغبرض ون  تجبري في 

 آخبر جلوة عامة للجموية. 

 لجنة وثائق التفويض
 

ة خالل تجتمع لجنة نثائق التفنيض عود الجلوة الوام ة األنلى للجموية الوام ة، فتقدِّم  تقبريبرها إلى الجموي .6
 الجلوة الوام ة الثانية.

 األعضاء المنتسبون
 

 أيلنل/وعتمعبر. 05يعوقد االجتماع الوام لألعضاء المنتوعي ، الذي يتنانل شؤننًا إدابرية، علبر ينم  .1

 الفعاليات الجانبية
 

اعي  عغية توزيز الطاعع التقني ألعمال الجموية الوام ة نتشجيع المشابركة البرفيوة الموتن  م  جانب القط .8
طابر الجموية الوام ة. ويتّم تنزيع المولنمات الوام نالخاص، ون  يتّم تنظيم عدد م  الفواليات الجانعية في إ

لة عشأ  هذه المناوعات في مبرحلٍة الحقة.  المفل 
 

 العامَّة الجمعية .جيم
( م  النظام 0)5الوشبري  للجموية الوام ة نفقًا للمادة الحادية ن للدنبرة يتم حاليا نضع جدنل األعمال المؤقت  .9

نال عد  م  تذكيبر األعضاء أن ه عإمكانهم اقتبراح إدبراج عنند جديدة على جدنل األعمال المؤق ت،  الداخلي للجموية.
 ( م  النظام الداخلي للجموية.3) 5شبرط اتعاعهم اإلجبراءات المعحد دة لهذا الغبرض في المادة 

 ع الفتتاحي والحفل الفتتاحيالجتما
 

بر أ  يجبري الحفل  .01  ، يليه عشاء.وعتمعبر/أيلنل 03ينم األحد في  التبرحيعيم  المقبر 

  مائدة نزابرية موتديبرة.أيلنل/وعتمعبر، تليه  04في يوقد الحفل اإلفتتاحي لعاح ينم اإلثني ،  .00

. تقنم الجموية إثبر ذلك وعتمعبر/أيلنل 04تعوقد الجلوة الوام ة األنلى للجموية عود ظهبر ينم االثني ، في  .05
 م  نظامها الداخلي. 06الوشبري  نفقًا للمادة الحادية ن  عانتخاب برئيٍس لدنبرتها
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 كولومبيا ةالتسهيالت المقدَّمة للمنظمة من قبل حكوم .ثالثاا 

ة في أفضل عاتخاذ كافة التداعيبر الالزمة الوتضافة هذه الدنبرة للجموية الوام   كنلمعياقامت الولطات في  .03
في  )http://www.plazamayor.com.co( مبركز عالزا ماينبر مديي  للموابرض نالمؤتمبرات ظبرنٍ  ممكنة في

نالمشابركي  اآلخبري  الذي  ،  نلتنفيبر كل ما يناوب م  خدمات إلى مندنعي أعضاء منظمة الوياحة الوالمية مديي 
 يدعنهم األمي  الوام.

 ةعشكٍل خاّص الناجعات ناإللتزامات التي نافقت الحكنم ةالمضيف ةيعحدِّد االتفاق المععبرم عي  المنظمة نالحكنم .04
جبراء أعمال الدنبرة  الوشبري  للجموية الوام ة نما يتلل عها م الحادية ن  عوخاء على تحّملها لد  دعنتها إلى عقد نا 

 اجتماعات، نفقًا للنظام األواوي نالقناعد نالممابروات المتعوة في المنظمة. 

 
 الدعوات ووثائق العمل .رابعاا 

هة م  قعل األمي  الوام إلى األعضاء، مع  .05 ون  يتّم إبروال خطاعات الدعنة إلى االجتماع نالدعنات المنج 
الداخلي للجموية الوامة، نمذّكبرة إعالمية، ععبر العبريد ( م  النظام 0)5جدنل األعمال المؤقت المعوّد نفقًا للمادة 

اإللكتبرنني ضم  اآلجال المحد دة، أي قعل تووي  ينمًا م  افتتاح الدنبرة. نون  تعنشبر هذه النثائق أيضًا عليغتها 
 لكتبرننية على منقع المنظمة على االنتبرنت.اإل

وامة نقبرابراتها حنل مختل  عنند جدنل األعمال ون  يتّم إبروال نثائق الومل الالزمة لمناقشات الجموية ال .06
نون  تعنشبر هذه م  النظام الداخلي للجموية.  8عالعبريد اإللكتبرنني إلى األعضاء ضم  اآلجال المحد دة في المادة 

 لكتبرننية على منقع المنظمة على االنتبرنت.اإلالنثائق أيضًا عليغتها 

 
 لغات الجمعية  خامساا.

ة البرومية الخمس في الجموية نفي االجتماعات األخبر  المتللة عها، نذلك كليًا أن تعوتخدم لغات المنظم .01
 جزئيًا نفقًا لما يقتضيه كل اجتماع.

 
 لجنةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل ال سادسا.

 لتقبريبر.حيط علما عهذا اتأ   إلى ةمدعن لجنة ال .08
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