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 10 البند
 التحضیرات عن تقریر

 العامة للجمعیة والعشرین الثالثة للدورة
 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مشروع مقرر

 إن المجلس التنفیذي

 في تقریر األمین العام عن التحضیرات للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، وقد نظر

 ،و متدِ بالمعلومات التي قُ  یحیط علما

 یرحب بإمكانیة استخدام جھاز إلكتروني للتصویت خالل الجمعیة العامة،

أن التصویت الیدوي للمجلس التنفیذي، مع العلم  111ویقرر استخدام الجھازاإللكتروني للتصویت في الدورة 
 باستخدام أوراق االقتراع یبقى قائما كخیار بدیل.

 
 
 
 
 

 .المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلسلإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة  .مقررمشروع  ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

المجلس في  أقرهالذي  للجمعیة العامة المؤقتالتمھیدي   لبرنامجا مستجدات مشروعآخر تقدم ھذه الوثیقة تقریراً عن 
 .(CE/DEC/10(CVIX)) 109دورتھ 

واالجتماعات األخرى  الثالثة والعشرین للجمعیة العامة عقد الدورةتُ ، تحت شعار "التعلیم والتوظیف في السیاحة"
) من نظامھا 2( 1، وفقًا للمادة 2019أیلول/سبتمبر  13إلى  9ذات الصلة في سان بطرسبرغ في الفترة من 

أیلول/سبتمبر، تنظیم قمة رفیعة المستوى حول اإلبتكار  10یجري، یوم الثلثاء، إطار الجمعیة، الداخلي. وفي 
 والتنمیة المستدامة في السیاحة.

 ویومتلیھ الجلسة العامة األولى للجمعیة.   سبتمبر،/أیلول 11 ،األربعاء یوم صباح فيتاح الرسمي اإلفت یجري
 في والتوظیف"التعلیم  حولالمناقشات الوزاریة   في المشاركة المندوبین من یُطلب/سبتمبر، أیلول 12 الخمیس
ومن المقرر عقد "السیاحة الطبیة والصحیة"  حول و "المستدامة التنمیة أھداف من 8و 4 الھدفین وتحقیق السیاحة
 أیلول/سبتمبر. 13للمجلس التنفیذي واجتماع لجنة البرنامج والمیزانیة صباح یوم الجمعة، في  111الدورة 
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 مقدمة -أوال 
 

من حكومة االتحاد الروسي التي تلقتھا  الكریمةقبلت الجمعیة العامة في دورتھا األخیرة الدعوة  .1
(A/RES/708(XXII))  .الستضافة الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة 

 
 جتماعات األخرى ذات الصلة في سانواالالجمعیة  دورةعقد تُ ، والتوظیف في السیاحة"تحت شعار "التعلیم  .2

 ) من نظامھا الداخلي.2( 1 للمادة، وفقًا 2019أیلول/سبتمبر  13إلى  9بطرسبرغ في الفترة من 
 

 برنامج اإلجتماعات -ثانیا 
 
 109المجلس في دورتھ  أقرهلبرنامج المؤقت الذي ا آخر مستجدات مشروعتقدم ھذه الوثیقة تقریراً عن  .3

(CE/DEC/10(CVIX)). 
 

 االجتماعات التحضیریة وما یتصل بھا -الف 
 
 عقد اجتماعات اللجان التالیة قبل الجلسة العامة األولى للجمعیة:تُ  .4
 

 (ب) لجنة السیاحة واالستدامة
 التنافسیةو(ج) لجنة السیاحة 

 
 سبتمبر بعد االفتتاح الرسمي.أیلول/ 11في  وثائق التفویضتجتمع لجنة  .5
 
 قبل الجلسة العامة األولى للجمعیة. أیضا عقد الجلسة العامة لألعضاء المنتسبینتُ  .6

 
أیلول/سیتمبر، قبیل انعقاد الدورة  13تعقد لجنة النظر في طلبات العضویة باإلنتساب اجتماعھا یوم األربعاء،  .7

 للمجلس التنفیذي 111
 
العام  للقطاع رفیع مستوى علىالجمعیة العامة وتشجیع المشاركة  لمجریات التقني الطابعمن أجل تعزیز  .8

االبتكار والتنمیة المستدامة في  حولقمة رفیعة المستوى /سبتمبر أیلول 10في  تعقدالخاص،  القطاعو
 ..السیاحة

 
سیتم إرسال معلومات و). المرفقاالجتماعیة في إطار الجمعیة (انظر  الوقائعأیًضا تنظیم عدد من  یجري .9

 في مرحلة الحقة. ذلك مفصلة عن
 

 إقلیمیةلجنة  -باء 
 

، 2019إقلیمیة في عام ، لن یكون ھناك سوى اجتماع واحد لكل لجنة CE/DEC/20(CV))وفقًا للمقرر  .10
 للمجلس التنفیذي. 110سابقة للدورة وذلك في مواعید 

 
الذي سوف یعقد في إطار  اجتماعھا، كان ال بد من إعادة جدولة حالة اللجنة اإلقلیمیة ألفریقیا ، فيومع ذلك .11

 .2019 سبتمبرأیلول/ 10في  الجمعیة،
 

 دورة الجمعیة العامة  -جیم 
 

) من نظامھا الداخلي. 1( 5جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة وفقا للمادة  ُوضع .12
، على جدول األعمال المؤقتإدراج بنود جدیدة  اقتراح اإلنتباه إلى أنھ یجوز لھم األعضاء منیرجى و

 ) من النظام الداخلي للجمعیة.3( 5شریطة أن یتبعوا اإلجراء المنصوص علیھ لھذا الغرض في المادة 
 

للجمعیة. لیھ الجلسة العامة األولى أیلول / سبتمبر، ت 11، وم األربعاءفي صباح ییجري اإلفتتاح الرسمي  .13
من نظامھا الداخلي.  16، وفقاً للمادة اب رئیس لدورتھا الثالثة والعشرینانتخ مدعوة إلى الجمعیة وتكون

 .الیوم نفس في عشاء مأدبة إقامةالمقرر أیضا  ومن
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 مناقشتان وزاریتان حولتجري ع تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، شیا ما، تمأیلول/سبتمبر 12 یوم الخمیس .14
السیاحة الطبیة حول  و "من أھداف التنمیة المستدامة 8و 4الھدفین وتحقیق  "التعلیم والتوظیف في السیاحة

 والصحیة.
 

 المجلس التنفیذي ولجنة البرنامج والمیزانیة -دال 
 

صباح یوم ، ء الجلسة العامة األخیرة للجمعیةللمجلس التنفیذي فور انتھا 111من المقرر عقد الدورة  .15
وشغل المقاعد الشاغرة في  2020النتخاب أعضاء مكتب المجلس لعام  وذلك ،أیلول/سبتمبر 13 في ،الجمعة
 .2023-2019المجلس التنفیذي للفترة  المتفرعة عن جھزةاألبعض 

 
ونائب  للجنةالمجلس التنفیذي النتخاب رئیس  اجتماع دیعقد اجتماع لجنة البرنامج والمیزانیة  مباشرة بعو .16

 .للرئیس
 

 التسھیالت التي تقدمھا حكومة اإلتحاد الروسي للمنظمة -ثالثا 
 

في مرافق  الدورةاتخذت سلطات االتحاد الروسي بالفعل جمیع التدابیر الالزمة الستضافة ھذه  .17
ExpoForum Internationalفي غیره، وعارض والمؤتمرات الروسیة الرائدةمن مراكز الم ، وھو واحد 
الدول األعضاء في منظمة السیاحة لتوفیر جمیع الخدمات الالزمة لمندوبي  من األماكن في وسط المدینة

 والمشاركین الفاعلینألعضاء ل األراضي الروسیةالدخول إلى  بتسھیل أیًضا وستقوم السلطات. العالمیة
 عام.األمین ال یدعوھم، وكذلك للمشاركین اآلخرین الذین المنظمةوالمنتسبین في 

 
التي وافقت الحكومة  والتعھداتینص بشكل خاص على االلتزامات  مة والحكومة المضیفةاالتفاق بین المنظ .18

غیرھا من و وتنظیم مجریاتھا عقد الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامةلبسخاء على الوفاء بھا 
 في المنظمة.المتبعة ، وفقا للنظام األساسي والقواعد والممارسات ذات الصلةاالجتماعات 

 
مع العلم أن سیتم تسھیل جھازالتصویت اإللكتروني للتصویت خالل دورات المجلس والجمعیة العامة  .19

. سیسمح جھازالتصویت اإللكتروني التصویت الیدوي باستخدام أوراق االقتراع یبقى قائما كخیار بدیل
اللوحیة مع ضمان عدم الكشف عن ھویتھم في للمندوبین باإلدالء بأصواتھم من مقاعدھم باستخدام األجھزة 

 حالة االنتخابات.
 

 الدعوات ووثائق العمل -رابعا 
 

إلى ة إضاف، ن األمین العام إلى جمیع األعضاءسیتم إرسال رسائل الدعوة ذات الصلة والدعوات الصادرة ع .20
ومذكرة  ،للجمعیة العامةي ) من النظام الداخل1( 5جدول األعمال المؤقت الذي تم إعداده وفقًا للمادة 

، أي قبل تسعین یوًما من افتتاح في غضون المھل الزمنیة المحددة، عن طریق البرید اإللكتروني إعالمیة
 .على اإلنترنت على موقع منظمة السیاحة العالمیة وستنشر بصیغتھا اإللكترونیة الدورة،

 
اتھا المتعلقة ببنود جدول األعمال المختلفة على ستُنشر وثائق العمل الالزمة لمناقشات الجمعیة العامة وقرار .21

 من النظام الداخلي للجمعیة. 8صفحة المنظمة على اإلنترنت في غضون المھل المنصوص علیھا في المادة 
 

منظمة العالمیة للسیاحة على تعزیز جھودھا نحو وعمال بتوصیات األمم المتحدة لتعزیز االستدامة، تعمل  .22
 ومؤتمرات ال ورقیة. اجتماعات تنظیمطریق االستدامة البیئیة عن 

 
 لغات الجمعیة -خامسا 

 
في لجمعیة وفي ا ))(A/RES/694(XXII) میة الخمس واللغة الصینیة (القرارتستخدم اللغات الرس .23

 كل اجتماع. ھیقتضی وفقا لما، االجتماعات األخرى ذات الصلة، جزئیاً أو كلیاً 
*** 
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العالمیة السیاحة لمنظمة العامة للجمعیة والعشرین الثالثة للدورة المؤقت البرنامج مخطط      : المرفق  

  
   (  (13    2019حزیران/یونیو 

 المكانو الیوم الصباح الغداء العصر إستقبال/عشاء

 

 
نھر نیفا فيرحلة بالسفینة   18,00-16,00 

 

  
  اإلثنین

 9 أیلول/سبتمبر
سان بطرسبرغ فيجولة   17,00-09,00 

21,30-19,00 
 عشاء ترحیبي

 :المكان
 2-مسرح مارینسكي

 
 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 18,00-15,00 
 مؤتمر القمة الرفیع المستوى حول االبتكار والتنمیة المستدامة في السیاحة

 
 

15,00-13,30 
  غداء بضیافة كینیا مأدبة 

  

  
  

 (.En )   لجنة النظر في طلبات العضویة باالنتساب 10,30-09,00
 (En. Fr.)  10,00-14,00 جنة اإلقلیمیة ألفریقیاالل 
 (En.) * 10,30-12,00 لجنة السیاحة واالستدامة 
 (En.)  *  12,00-13,30 لجنة السیاحة والتنافسیة 

  اءالثالث
  أیلول/سبتمبر 10

 :المكان
 قصر تافریشسكي

 (En. Sp. Ru.)* 13:30-10:00 الجلسة العامة لألعضاء المنتسبین  

 
22,30-20,30 

حفل ترحیبي، بضیافة 
 اإلتحاد الروسي

 :المكان 
 قلعة بیتر وباول

 

 
 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 18,30-15,30 
 الجلسة العامة الثانیة 

 
 
 

15,30-13,30 
غداء بضیافة المملكة  مأدبة 

  المغربیة

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 09,30-10,30   اإلفتتاح الرسمي 
 10,30-10,45  صورة جماعیة لرؤساء الوفود

 األربعاء 
  أیلول/سبتمبر 11

 :المكان
Expoforum 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 13,00-10,45 
 الجلسة العامة األولى

  مؤتمر صحفي*   13,30-13,00
 ).En( لجنة وثائق التفویض* 13,00-13,30

22,00-20,00 
بضیافة اإلتحاد  كوكتیل

 الروسي
 

 
(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 18,30-15,30 

 الجلسة العامة الثالثة و نقاش موضوعي حول السیاحة الطبیة والصحیة
 

 
 

15,30-13,30 
 الفلبین بضیافة غداءمأدبة 

 

 
(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch) 13,00-10,00 

من أھداف  4نقاش عام حول "التعلیم والتشغیل في السیاحة، تحقیق الھدف  
  التنمیة المستدامة"

 
 
 

 
 الخمیس

  أیلول/سبتمبر 12
 :المكان

Expoforum (En.)   *اجتماع األعضاء المشاركین 18,00-17,00 

(En. Sp) *15,30-18,30 مجلس األعضاء المنتسبین 

22,00-20,00 
، بضیافة عشاء ختامي 

 اإلتحاد الروسي
 :المكان

 المكتبة الرئاسیة

 
19,00-17,00  

 رحلة  على متن قطار البخار التاریخي بین
تسارسكوي سیلو -سان بطرسبرغ   

 

 
 ندوة دولیة

صناعة األفالم كأداة إلیجاد "
 "صورة للمقاصد السیاحیة

 
 (.En. Fr. Sp. Ru. Ar)    )111المجلس التنفیذي (الدورة  12,00-10,00 

  

 
 الجمعة

  أیلول/سبتمبر13 
 :المكان

 المكتبة الرئاسیة
 

 (En. Fr. Sp.)  *12,00-12,30 لجنة البرنامج والمیزانیة 

 
 للمدعویین فقط *

Comment [COSE1]: Awards to be 
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