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 المجلس التنفيذي
 015الدورة 
 1102أيار/مايو  01-01 ،إسبانيا، مدريد
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 والعشرين للجمعية العامة ثانيةالتحضيرات للدورة ال

 المكان والزمان .أولا 

ة في دورتها ا .0 قبول الدعوة الكريمة التي تقدَّمت بها حكومة الصين )القرار  لحادية والعشرينقّررت الجمعية العامَّ

A/RES/672(XXI)) جتماعات األرر  اات الصلة، اال. وعليه، فإنَّ الدورة القادمة للجمعية ولعقد دورتها الثانية والعشرين

 ( من نظامها الدارلي.1)0وفقاً للمادة ، تشنغدوسوف تُعقَد في 

 
 برنامج الجتماعات ثانياا.

للجمعية آرذةً بعين االعتبار تجربة الدورات السابقة، والمالحظات  ثانية والعشرينالدورة ال هيكلوضعت األمانة  .1

 التي تلقتها من األعضاء.

 الجتماعات التحضيرية والجتماعات ذات الصلة .ألف

 للمجلس التنفيذي 017و 016لجنة البرنامج والميزانية، والدورتان  

ل من الدورة،  يُعقَد .3 الجلسة انعقاد عشية للمجلس  016وتُعقَد الدورة اجتماع لجنة البرنامج والميزانية في اليوم األوَّ

ة، ة األولى للجمعية العامَّ ا توصية من المجلس التنفي تتطلبإلى الجمعية البنود التي  تحاللكي  والك العامَّ  012الدورة ذي. أمَّ

ة األريرة للجمعية من أجل انتخاب وف للمجلس فس وملء  ،1108المجلس للعام  هيئة مكتبتُعقَد مباشرةً بعد الجلسة العامَّ

عة عن االمقاعد الشاغرة في بعض األجهزة   .1110-1102لمجلس التنفيذي للفترة المتفرِّ

 اللجان اإلقليمية
 

ة. وتتضمَّن جداول أعمال هذه اللجان تعيِّين ممثليها  إطارتعقد كل اللجان اإلقليمية اجتماعات لها في  .4 الجمعية العامَّ

ة، األمر الذي ينبغي للجمعية أن تقّره. ويتعيَّن على كل لجنة أيضاً تعيين ممثليها في  في مختلف وظائف الجمعية العامَّ

عة عن المجلس، عل ماً أنَّ عضوية المجلس ستتجدد. وأريراً، يتعيَّن على اللجان اقتراح مرشَّحين لملء األجهزة المتفرِّ

 المقاعد الشاغرة في المجلس التنفيذي، حيث أنَّ االنتخابات لهذا الغرض سوف تجري في آرر جلسة عامة للجمعية. 

 لجنة وثائق التفويض

 
ة األ .5 م ولى للتجتمع لجنة وثائق التفويض بعد الجلسة العامَّ ة، فتقدِّ تقريرها إلى الجمعية رالل الجلسة جمعية العامَّ

ة الثانية.  العامَّ
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 التفاقيات الدولية

 
 من الدول األعضاء )شرط الحصول على مؤلفةرالل الجلسة العامة األولى للجمعية يمكن إنشاء لجنة مخصصة  .6

( CE/105/5(a)اتفاقيات منظمة السياحة العالمية )الوثيقة مشاريع العتماد  لمبادئ التوجيهية الخاصةلتأييد المجلس التنفيذي 

لالتفاقية )االتفاقيات( وفقا للقرار  )النهائية( النهائي )النصوص( من قبل الجمعية العامة( لمراجعة وإعداد النص إقرارهاو

[A/RES/654(XXI)[ والقرار ]A/RES/668(XXI) بشأن مشروع اتفاقية منظمة السياحة العالمية ] لحماية السائح ومقدمي

  .تعاطفا ،الخدمات السياحية ومشروع االتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة

 األعضاء المنتسبون
 

ة.في إ لألعضاء المنتسبين ةالعام تعقد الجلسة .2  طار الجمعية العامَّ

 الفعاليات الجانبية

 
ة وتشجيع المشاركة الرفيعة المستو  من جانب القطاعين العام  بغية تعزيز .8 الطابع التقني ألعمال الجمعية العامَّ

لة بشأن هذه والخاص، سوف يتّم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية في إ ة. سيتّم توزيع المعلومات المفصَّ طار الجمعية العامَّ

 المناسبات في مرحلٍة الحقة.

ة الجمعية باء.  العامَّ

ة وفقاً للمادة و ثانيةالللدورة يتم حاليا وضع جدول األعمال المؤقت  .9 ( من النظام الدارلي 0)5العشرين للجمعية العامَّ

وال بدَّ من تذكير األعضاء أنَّه بإمكانهم اقتراح إدراج بنود جديدة على جدول األعمال المؤقَّت، شرط اتباعهم  للجمعية.

 ( من النظام الدارلي للجمعية.3)5لهذا الغرض في المادة اإلجراءات الُمحدَّدة 

 من نظامها الدارلي. 06تقوم الجمعية إثر الك بانتخاب رئيٍس لدورتها الثانية والعشرين وفقاً للمادة  .01

 وزاري/رفيع المستوى واجتماعرسمي حفل 
 

ر أن  .00  –"السياحة وأهداف التنمية المستدامة وزاري/رفيع المستو  بشأن  اجتماعيليه الرسمي الحفل يعقد من المقرَّ

 في إطار الجمعية. "1131رحلة إلى عام 

 
 الصين ةالتسهيالت المقدَّمة للمنظمة من قبل حكوم ثالثاا.

ة في أفضل ظروٍف  الصينقامت السلطات في  .01 باتخاا كافة التدابير الالزمة الستضافة هذه الدورة للجمعية العامَّ

كل ما  تشنغدو، ولتوفيرفي  )Hotel InterContinental Century City )www.intercontinental.comفندق  ممكنة في

 يناسب من ردمات إلى مندوبي أعضاء منظمة السياحة العالمية والمشاركين اآلررين الذين يدعوهم األمين العام.

د االتفاق الُمبرم بين المنظمة والحكومة المضيفة بشكٍل راّص الواجبات واإللتزامات التي وافقت الحكو .03 مة بسخاء يُحدِّ

ة وما يتصل بها من اجتماعات، وفقاً  ثانيةعلى تحّملها لد  دعوتها إلى عقد وإجراء أعمال الدورة ال والعشرين للجمعية العامَّ

 للنظام األساسي والقواعد والممارسات المتبعة في المنظمة. 

 الدعوات ووثائق العمل رابعاا.

هة من قبل األمين العام إلى األعضاء، مع جدول سوف يتّم إرسال رطابات الدعوة إلى االجتماع  .04 والدعوات الموجَّ

( من النظام الدارلي للجمعية العامة، ومذّكرة إعالمية، عبر البريد اإللكتروني ضمن 0)5األعمال المؤقت الُمعّد وفقاً للمادة 

أيضاً بصيغتها اإللكترونية على موقع اآلجال المحدَّدة، أي قبل تسعين يوماً من افتتاح الدورة. وسوف تُنشر هذه الوثائق 

 المنظمة على االنترنت.

سوف يتّم إرسال وثائق العمل الالزمة لمناقشات الجمعية العامة وقراراتها حول مختلف بنود جدول األعمال بالبريد  .05
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هذه الوثائق أيضاً وسوف تُنشر من النظام الدارلي للجمعية.  8اإللكتروني إلى األعضاء ضمن اآلجال المحدَّدة في المادة 

 بصيغتها اإللكترونية على موقع المنظمة على االنترنت.

 
 لغات الجمعية  خامساا.

تُستخدم لغات المنظمة الرسمية الخمس في الجمعية وفي االجتماعات األرر  المتصلة بها، والك كلياً أو جزئياً وفقاً  .06

 لما يقتضيه كل اجتماع.

 

 من قبل المجلس التنفيذياإلجراءات الواجب اتخاذها  سادسا.

 أن يحيط علما بهذا التقرير. مدعو إلى المجلس التنفيذي .02
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