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مة السياحة العالمية للشرق األوسطلجنة منظ  
 برعوو الثانى واأل االجتماع

 (00.11-01.11) 4102أعبريل /نيسا   42دعي، اإلمابرات الوبرعية المتحدة 

 
 للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة  اتالتحضير  .8

 

 (7102سبتمبر  )شنجدو،الصين، 
 

 المكان والزمان أواًل.

قبّربرت الجموية الوامَّة في دوبرتها الحادية والوشبري  قعول الدعوة الكبريمة التي تقدَّمت عها حكومة الصي   .0
جتماعات اال( لوقد دوبرتها الثانية والوشبري . وعليه، فإ َّ الدوبرة القادمة للجموية و A/RES/672(XXI))القبرابر 

 ( م  نظامها الداخلي.4)0وف ُتوَقد في تشنغدو، وفقًا للمادة األخبرى ذات الصلة، س

 

 برنامج االجتماعات ثانيًا.

وضوت األمانة هيكل الدوبرة الثانية والوشبري  للجموية آخذًة عوي  االعتعابر تجبرعة الدوبرات الساعقة،  .4
 والمالحظات التي تلقتها م  األعضاء.

 الصلةاالجتماعات التحضيرية واالجتماعات ذات  ألف.

 للمجلس التنفيذي 012و 011لجنة البرنامج والميزانية، والدورتان  

ل م  الدوبرة، وُتوَقد الدوبرة  .3 للمجلس عشية انوقاد  011ُيوَقد اجتماع لجنة العبرنامج والميزانية في اليوم األوَّ
تتطلب توصية م  المجلس الجلسة الوامَّة األولى للجموية الوامَّة، وذلك لكي تحال إلى الجموية العنود التي 

ا الدوبرة  للمجلس فسوف ُتوَقد معاشبرًة عود الجلسة الوامَّة األخيبرة للجموية م  أجل انتخاب هيئة  012التنفيذي. أمَّ
، وملء المقاعد الشاغبرة في عوض األجهزة المتفبرِّعة ع  المجلس التنفيذي للفتبرة 4102مكتب المجلس للوام 

4102-4140. 

 اللجان اإلقليمية
 

توقد كل اللجا  اإلقليمية اجتماعات لها في إطابر الجموية الوامَّة. وتتضمَّ  جداول أعمال هذه اللجا   .2
تويِّي  ممثليها في مختلف وظائف الجموية الوامَّة، األمبر الذي ينعغي للجموية أ  تقبّره. ويتويَّ  على كل لجنة أيضًا 

لمًا أ َّ عضوية المجلس ستتجدد. وأخيبرًا، يتويَّ  على اللجا  تويي  ممثليها في األجهزة المتفبرِّعة ع  المجلس، ع
اقتبراح مبرشَّحي  لملء المقاعد الشاغبرة في المجلس التنفيذي، حيث أ َّ االنتخاعات لهذا الغبرض سوف تجبري في 

 آخبر جلسة عامة للجموية. 
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 لجنة وثائق التفويض
 

للجموية الوامَّة، فتقدِّم تقبريبرها إلى الجموية خالل تجتمع لجنة وثائق التفويض عود الجلسة الوامَّة األولى  .5
 الجلسة الوامَّة الثانية.

 االتفاقيات الدولية
 

خالل الجلسة الوامة األولى للجموية يمك  إنشاء لجنة مخصصة مؤلفة م  الدول األعضاء )شبرط الحصول  .1
اقيات منظمة السياحة الوالمية )الوثيقة على تأييد المجلس التنفيذي للمعادئ التوجيهية الخاصة العتماد مشابريع اتف

CE/105/5(a) عداد النص )النصوص( النهائي )النهائية( لالتفاقية قبرابرها م  قعل الجموية الوامة( لمبراجوة وا  ( وا 
[ عشأ  مشبروع اتفاقية منظمة A/RES/668(XXI)[ والقبرابر ]A/RES/654(XXI))االتفاقيات( وفقا للقبرابر ]

  تواطفا. السائح ومقدمي الخدمات السياحية ومشبروع االتفاقية اإلطابرية عشأ  آداب السياحة، السياحة الوالمية لحماية

 األعضاء المنتسبون
 

 طابر الجموية الوامَّة.توقد الجلسة الوامة لألعضاء المنتسعي  في إ .2

 الفعاليات الجانبية
 

البرفيوة المستوى م  جانب القطاعي  عغية توزيز الطاعع التقني ألعمال الجموية الوامَّة وتشجيع المشابركة  .2
طابر الجموية الوامَّة. سيتّم توزيع المولومات الوام والخاص، سوف يتّم تنظيم عدد م  الفواليات الجانعية في إ

لة عشأ  هذه المناسعات في مبرحلٍة الحقة.  المفصَّ

 العامَّة الجمعية باء.

( م  النظام 0)5يتم حاليا وضع جدول األعمال المؤقت للدوبرة الثانية والوشبري  للجموية الوامَّة وفقًا للمادة  .9
وال عدَّ م  تذكيبر األعضاء أنَّه عإمكانهم اقتبراح إدبراج عنود جديدة على جدول األعمال المؤقَّت، الداخلي للجموية. 

 ( م  النظام الداخلي للجموية.3)5في المادة شبرط اتعاعهم اإلجبراءات الُمحدَّدة لهذا الغبرض 

 م  نظامها الداخلي. 01تقوم الجموية إثبر ذلك عانتخاب برئيٍس لدوبرتها الثانية والوشبري  وفقًا للمادة  .01

 وزاري/رفيع المستوى حفل رسمي واجتماع
 

بر أ  يوقد الحفل البرسمي يليه  .00 اف التنمية اجتماع وزابري/برفيع المستوى عشأ  "السياحة وأهدم  المقبرَّ
 " في إطابر الجموية.4131برحلة إلى عام  –المستدامة 
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 التسهيالت المقدَّمة للمنظمة من قبل حكومة الصين ثالثًا.

قامت السلطات في الصي  عاتخاذ كافة التداعيبر الالزمة الستضافة هذه الدوبرة للجموية الوامَّة في أفضل  .04
في  )Hotel City InterContinental Century )www.intercontinental.comفندق  ظبروٍف ممكنة في

تشنغدو، ولتوفيبر كل ما يناسب م  خدمات إلى مندوعي أعضاء منظمة السياحة الوالمية والمشابركي  اآلخبري  الذي  
 يدعوهم األمي  الوام.

ُيحدِّد االتفاق الُمعبرم عي  المنظمة والحكومة المضيفة عشكٍل خاّص الواجعات واإللتزامات التي وافقت الحكومة  .03
جبراء أعمال الدوبرة الثانية والوشبري  للجموية الوامَّة وما يتصل عها م   عسخاء على تحّملها لدى دعوتها إلى عقد وا 

 ابرسات المتعوة في المنظمة. اجتماعات، وفقًا للنظام األساسي والقواعد والمم

 الدعوات ووثائق العمل رابعًا.

هة م  قعل األمي  الوام إلى األعضاء، مع  .02 سوف يتّم إبرسال خطاعات الدعوة إلى االجتماع والدعوات الموجَّ
العبريد ( م  النظام الداخلي للجموية الوامة، ومذّكبرة إعالمية، ععبر 0)5جدول األعمال المؤقت الُموّد وفقًا للمادة 

اإللكتبروني ضم  اآلجال المحدَّدة، أي قعل تسوي  يومًا م  افتتاح الدوبرة. وسوف تُنشبر هذه الوثائق أيضًا عصيغتها 
 اإللكتبرونية على موقع المنظمة على االنتبرنت.

سوف يتّم إبرسال وثائق الومل الالزمة لمناقشات الجموية الوامة وقبرابراتها حول مختلف عنود جدول األعمال  .05
وسوف تُنشبر هذه م  النظام الداخلي للجموية.  2لعبريد اإللكتبروني إلى األعضاء ضم  اآلجال المحدَّدة في المادة عا

 الوثائق أيضًا عصيغتها اإللكتبرونية على موقع المنظمة على االنتبرنت.

 
 لغات الجمعية  خامسًا.

األخبرى المتصلة عها، وذلك كليًا أو ُتستخدم لغات المنظمة البرسمية الخمس في الجموية وفي االجتماعات  .01
 جزئيًا وفقًا لما يقتضيه كل اجتماع.

 
 

http://www.intercontinental.com/

