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  إجراء من قبل المجلس التنفيذي

مشروع مقرر
1

 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،عن التحضير للجمعية العامة تقريرال في نظر وقد

 ؛2019التعديالت المقترحة بشأن اجتماعات اللجان اإلقليمية في يؤيد  .1

 

 عدم عقد اجتماع للمجلس التنفيذي عشية انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وبالتالي، ويقرر .2

للمجلس التنفيذي اللذين سوف ينعقدان  110لبرنامج والميزانية والدورة ايجري خالل اجتماع كل من لجنة 

 ة العامة بغية إقرارها.في باكو، أذربيجان، النظر في كل المسائل الالزم رفعها إلى الجمعي

                                            
1
 .يقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر في هذا البند من جدول األعمال  

CE/109/4 
Madrid, 1 October 2018 
Original: English 
 

 األعمال جدول من 4 البند

عن التحضير للجمعية تقرير 

 العامة

 ملخص تنفيذي

وقابلة لمزيد من التفاعل، يقترح األمين العام، على أثر بغية تيسير أعمال الجمعية العامة وجعلها  أخف عبئا 

مشاورات أجراها مع رئيس المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان اإلقليمية، يقترح أال تعقد اجتماعات اللجان 

 اإلقليمية واجتماع المجلس التنفيذي كما جرت العادة عشية انعقاد الجمعية العامة.

د التي ترفع إلى الجمعية العامة في اجتماعات اللجان اإلقليمية التي تنعقد خالل تُتخذ المقررات ذات الصلة بالبنو

للمجلس التنفيذي التي سوف تعقد في باكو، أذربيجان، في  110وفي الدورة  2019النصف األول من 

ل التي .  وإذا أيد المجلس هذا اإلقتراح، سوف يكون مكلفا في هذه الدورة ببحث كل المسائ2019حزيران/يونيو 

 كان يتم بحثها عادة خالل دورة المجلس التي تعقد عشية الجلسة العامة األولى للجمعية.

للمجلس التنفيذي الذي  110، بتواريخ سابقة للدورة 2019يعقد اجتماع واحد لكل لجنة من اللجان اإلقليمية في 

عمال اللجان تعيين الممثلين المنتدبين ، في باكو، أذربيجان. يُدَرج في جداول أ2019سوف تعقد في حزيران/يونيو 

لمختلف وظائف الجمعية العامة، من جهة، ومن جهة أخرى  تعيين ممثلين في الهيئات المتفرعة عن المجلس 

 التي سوف يكون من الالزم تجديد عضويتها.

يضا لجنة بعيد للمجلس التنفيذي. وتجتمع أ 110وتعقد لجنة البرنامج والميزانية اجتماعها أيضا قبيل الدورة 

 للمجلس التنفيذي، من أجل انتخاب رئيس لها ونواب للرئيس. 111الدورة 
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 المكان والزمان -أوال

 16-11في الفترة  شرين التي عقدت في تشغندو، الصينقررت الجمعية العامة، في دورتها الثانية والع .1

( XXII(A-RES-708القرار ، قبول الدعوة الكريمة التي قدمتها حكومة اإلتحاد الروسي )2017أيلول/سبتمبر 

 ( من النظام الداخلي للجمعية.2)1ك بموجب المادة والعشرين في اإلتحاد الروسي، وذل الثالثة دورتهاضافة تسال

 

تعمل أمانة المنظمة بتعاون وثيق مع حكومة اإلتحاد الروسي من أجل تنظيم الجمعية العامة في مدينة و .2

 سان بطرسبرغ، في اإلتحاد الروسي.

 برنامج اإلجتماعات -ثانيا

الدورات السابقة للجمعية العامة، ومن منطلق التحديث واستخدام الموارد  استعرض األمين العام هيكلية .3

على أفضل وجه، وبالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان اإلقليمية، يقترح عقد عدد أقل من 

ل اإلجتماعات في إطار دورة الجمعية. فمن شأن ذلك أن يجعل األعمال أخف عبئا، وأكثر قابلية على التفاع

 وعلى التركيز على المواضيع ذات األهمية الخاصة للدول األعضاء.

 

 إجتماعات تحضيرية وأخرى ذات صلة -الف

 

 اللجان اإلقليمية 

 

، وهو اإلجتماع الذي تعقده كل لجنة إقليمية 2019يعقد اجتماع واحد لكل لجنة من اللجان اإلقليمية في  .4

ت األخيرة ذات الصلة، وبتواريخ ااإلجتماع خالل تقررتالتي في األماكن  2019خالل النصف األول من 

 ، في باكو، أذربيجان.2019عقد في حزيران/يونيو للمجلس التنفيذي الذي سوف ت 110ة سابقة للدور

 

ج في جداول أعمال اللجان تعيين الممثلين المنتدبين لمختلف وظائف الجمعية العامة، على أن تقر در  ي   .5

يتوجب أيضا والجمعية العامة ذلك بذاتها، بموجب النظام األساسي للمنظمة والنظام الداخلي للجمعية العامة. 

ن من الالزم تجديد عضويتها: على كل لجنة تعيين ممثلين في الهيئات المتفرعة عن المجلس التي سوف يكو

لجنة البرنامج والميزانية، لجنة السياحة واإلستدامة، لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي، ولجنة السياحة 

 والتنافسية.

 

وأخيرا، يتعين على اللجان تقديم ترشيحات للمقاعد الشاغرة في المجلس التنفيذي التي سوف تجري  .6

ية. وسيكون من شأن ذلك إثراء جداول أعمال اللجان اإلقليمية القادمة، حيث يتم انتخابات من أجلها خالل الجمع

 ئف وتالفي، إذا تأكد ذلك، ضرورة عقد اجتماع لنفس الغرض في إطار الجمعية العامة.توزيع مختلف الوظا

 

 المجلس التنفيذي

 

، وذلك بدعوة كريمة من 2019للمجلس التنفيذي في باكو، في حزيران/يونيو  110سوف تعقد الدورة  .7

(. وإذا أيد المجلس هذا اإلقتراح، سوف يكون مكلفا في هذه CE/DEC/19(CVIII)حكومة أذربيجان )المقرر 

شية الجلسة العامة األولى خالل دورة المجلس التي تعقد ع عادة الدورة ببحث كل المسائل التي كان يتم بحثها

 وبذلك يحيل المجلس إلى الجمعية كل البنود التي تتطلب توصية من المجلس التنفيذي.للجمعية. 

 

التالية للمجلس مباشرة بعد الجلسة العامة األخيرة للجمعية، من أجل انتخاب رئيس  111وتعقد الدورة  .8

الشاغرة في الهيئات المتفرعة عن المجلس التنفيذي للفترة ، ولملء المقاعد 2020المجلس ونائبي الرئيس لسنة 

2020-2023. 
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 لجنة البرنامج والميزانية

 

بما أن المجلس التنفيذي لن يعقد جلسة له عشية انعقاد الجلسة العامة األولى للجمعية العامة، فإن لجنة  .9

التنفيذي. وتجتمع لجنة البرنامج والميزانية للمجلس  110البرنامج والميزانية تعقد اجتماعها أيضا قبيل الدورة 

 للمجلس التنفيذي، من أجل انتخاب رئيس لها ونواب للرئيس. 111ايضا بعيد الدورة 

 

 لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب

 

 للمجلس التنفيذي. 110يعقد اجتماع لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب قبيل انعقاد الدورة  .10

 

 المنتسبوناألعضاء 

 

 تعقد الجلسة العامة لألعضاء المنتسبين في إطار الجمعية. .11

 

 لجنة وثائق التفويض

 

تنعقد لجنة وثائق التفويض قبيل الجلسة العامة األولى للجمعية العامة. وتقدم تقريرها إلى الجمعية في  .12

 الجلسة العامة األولى.

 

 الوقائع الجانبية

 

الجمعية العامة، وتشجيعا للمشاركة على مستوى رفيع من قبل  من أجل تعزيز الطابع التقني ألعمال .13

القطاع العام والقطاع الخاص، سوف يجري تنظيم عدد من الوقائع الجانبية في إطار الجمعية. وسيبلغ بمعلومات 

 مفصلة عن ذلك في مرحلة الحقة.

 

 دورة الجمعية العامة -باء

 

ورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وذلك بموجب على إعداد جدول األعمال المؤقت للدجاٍر العمل  .14

( من النظام الداخلي للجمعية. ويرجى تذكير األعضاء أن بإمكانهم اقتراح إدارج بنود جديدة على جدول 1)5المادة 

 ( من النظام الداخلي للجمعية.3)5األعمال المؤقت طالما يتبعون اإلجراء المحدد لهذه الغاية في المادة 

 

 من نظامها الداخلي. 16النتخاب رئيس لدورتها الثالثة والعشرين، وفقا للمادة الجمعية مدعوة وتكون  .15

 

 حفل رسمي وحوار وزاري رفيع المستوى

 

 ينظم في إطار الجمعية حفل رسمي، يعقبه حوار وزاري رفيع المستوى. .16

 

 اللجان التقنية

 

لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي، ولجنة  تعقد اجتماعات اللجان التقنية )لجنة السياحة واإلستدامة، .17

 السياحة والتنافسية( في إطار الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، قبيل الجلسات العامة.

 التسهيالت التي تقدمها حكومة اإلتحاد الروسي إلى المنظمة -ثالثا

 

الدورة في مرافق معرض أكسبو  ت سلطات اإلتحاد الروسي باتخاذ التدابير الالزمة الستضافة هذهقام .18

، وأيضا في أماكن ، وهو واحد من أبرز مراكز المؤتمرات والمعارض في روسيا(ExpoForum) فوروم الدولي

أخرى في وسط المدينة لتوفير كل الخدمات الالزمة لمندوبي أعضاء المنظمة. وستقوم السلطات الروسية أيضا 
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الفاعلين والمشاركين والمنتسبين في المنظمة، وكذلك لسائر المشاركين بتسهيل الدخول إلى اراضيها لكل األعضاء 

 اآلخرين الذين يدعوهم األمين العام.

 الدعوات ووثائق اإلجتماعات -رابعا

 

ترسل خطابات الدعوة الرسمية وغيرها من الدعوات التي يوجهها األمين العام إلى األعضاء، مرفقة  .19

ترسل ( من النظام لداخلي للجمعية العامة وبمذكرة معلومات، 1)5قا للمادة بجدول األعمال المؤقت التي يوضع وف

 بالبريد اإللكتروني في غضون اآلجال المحددة، أي قبل تسعين يوما من افتتاح الدورة.

 

 

ويجري أيضا نشر وثائق العمل الالزمة ألعمال الجمعية العامة مع قرارات مختلف بنود جدول األعمال  .20

 من النظام الداخلي للجمعية. 8لذلك على اإلنترنت، وذلك ضمن اآلجال المحددة في المادة على صفحة مخصصة 

 

وفي ضوء توجيهات األمم المتحدة لتعزيز اإلستدامة، تعمل منظمة السياحة العالمية على زيادة جهودها في  .21

 سبيل اإلستدامة البيئية عن طريق اإلستغناء عن الورق في وقائعها ومؤتمراتها.

 لغات الجمعية -اخامس

 

(، كلها أو بعضها، A/RES/694(XXII)تستخدم اللغات الرسمية الخمس، إضافة إلى الصينية )القرار  .22

 اإلجتماعات ذات الصلة.في حسب اإلقتضاء، في الجمعية و

 

 

 

* * * 
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 مشروع هيكل برنامج مؤقت للدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية      المرفق:

 مشروع هيكل برنامج مؤقت للدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية 

 سان بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي
       (2018ايلول/سبتمبر 25)بتاريخ  

 اليوم قبل الظهر فترة الغداء الظهربعد  المساء

 حفل ترحيب

 مع عشاء

 

 

 

 وقائع جانبية )لم تحدد بعد(

 

 

 

 *لجنة السياحة واإلستدامة
 

*لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي  

 

*لجنة السياحة والتنافسية  

 

 

1اليوم   
 

*الجلسة العامة لألعضاء المنتسبين فويضتلجنة وثائق ال  

 

 

 

 

 

 

 1العامة الجلسة 
 

 

 

 غداء للوزراء/

  رؤساء الوفود*

 

 صورة جماعية لرؤساء الوفود

 اإلفتتاح الرسمي

 
 حوار وزاري رفيع المستوي

 

*مؤتمر صحفي  

 

2اليوم   

 

 

 

 

 وقائع جانبية )لم تحدد بعد(

 

 إجتماع األعضاء المشاركين

 إجتماع األعضاء المنتسبين

 

 

 

 

 

 

 العامةوالمناقشة  2الجلسة العامة 

 

 

 3اليوم 

 

 

 الحفل الختامي

 

 

 زيارة تقنية
 

 

 

 

 للمجلس التنفيذي 111الدورة 

 

 لجنة البرنامج والميزانية

 

4اليوم   

 

 .* للمدعوين فقط

 


