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  للمجلس التنفيذي 111والدورة  110والدورة  109مكان وتاريخ انعقاد الدورة  

 مقدِّمة .أوال

والجمعية العامة" )الوثيقة  يدورات المجلس التنفيذعمالً بالوثيقة الُمعنونة "توجيهات بشأن اختيار أمكنة انعقاد   1.
CE/94/3(III)(d) rev. 1 التي أقّرها المجلس التنفيذي بموجب المقّرر )CE/DEC/11(XCIV)المجلس،  ، يُطلَب من

 أماكن انعقاد اجتماعاته حتّى موعد الجمعية العامة المقبلة.  تحديدخالل دورته الثامنة بعد المئة، 

 الترشيحات ثانيا. 

.2 109، أعربت البحرين عن رغبتها في استضافة الدورة 2018شباط/فبراير  12بتاريخ في كتاٍب موّجه إلى األمانة  
 المرفق األّول(.  يُرجى مراجعةالنصف الثاني من العام ) خاللللمجلس التنفيذي في المنامة 

عن رغبتها في استضافة الدورة ، أعربت أذربيجان 2018شباط/فبراير  1وفي كتاٍب موّجه إلى األمانة بتاريخ   3.
 المرفق الثاني(.  ُيرجى مراجعة) 2019في العام للمجلس التنفيذي  110

للمجلس مباشرًة قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة التي سيستضيفها االّتحاد  111ُتعَقد الدورة   4.
 الروسي في سان بطرسبرغ. 

 من قبل المجلس التنفيذي اإلجراءات الواجب اتخاذها ثالثا. 

رمقر  مشروع 
1

 
 

 إن المجلس التنفيذي،

 حتّى موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة،  ات المرّشحين الستضافة اجتماعاتهبيان وقد استمع إلى

.1  الكريمة؛ عروضهم على يشكرهم 

                                            
دورة المجلس. درة في نهاية اصيُرجى مراجعة وثيقة المقّررات الالُمعتَمد من قبل المجلس،  لالطاّلع على المقّرر النهائي. هذا النّص هو مشروع مقّرر    
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.2  المضيف؛ والبلد األمانة بين عليها سُيّتفق التي التواريخ في البحرين، المنامة، في المئة بعد التاسعة دورته عقد يقّرر 

.3  المضيف؛ والبلد األمانة بين عليها سُيّتفق التي التواريخو المكان في أذربيجان في المئة بعد العاشرة دورته عقد يقّرر 

.4 بطرسبرغ، سان في العامة للجمعية والعشرين الثالثة الدورة قبل مباشرةً  المئة بعد عشرة الحادية دورته عقد يقّرر 
   . الروسي االّتحاد
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 )ترجمة من األصل اإلنكيزي(للمجلس التنفيذي  109رسالة ترش ح البحرين الستضافة الدورة  .األولالمرفق 

 2018شباط  12

 

 بولوليكاشفيليمعالي السيد ُزراب 

 أمين عام منظمة السياحة العالمية

 مقر  منظمة السياحة العالمية

 42بويتا خوان ماراغال 

 ، إسبانيا28020

 

 33 37 571 91 34+فاكس:  

 

 

 حضرة األمين العام،

 

ا لمنظمة السيياحة العالميية، وإنِّيي أتطلّيع للعميل معكيم فيي المسيتقبل القرييب. أو ًدا على انتخابكم أمينًا عاّمً ّد أوّد أن أهنِّئكم مجدَّ

 خالل اجتماعنا األخير في مدريد.أيًضا أن أعبّر لكم عن امتناني الستقبالكم الحاّر وكلماتكم اللطيفة 

 

كما تعرفون، إنَّ صناعة السياحة في مملكة البحيرين تشيهد نهضيةً جدييدة منيذ سينتين، وقيد أسيهمت فيي تحقييق نميو  ملحيو . 

 كذلك، انتُِخبَت المملكة السنة الماضية عضًوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

 

للمجليس  109اء أكثر بالنجاحات التي تحقّقت، نوّد أن نعرب لكم عن اهتمامنا باستضافة الدورة في هذا السياق، وبغية االحتف

 ، في العاصمة، المنامة.2018التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 

 

منظمة السياحة العالمية لضيمان ونحن نلتزم في هذا اإلطار بالتعاون مع جميع الدول األعضاء والهيئات اإلدارية المعنية في 

 إنجاح هذا الحدث الهام وبلوغ أهداف المجلس التنفيذي.

 

 آمل أن يحصل اقتراحنا أعاله على موافقتكم، ونبقى بانتظار االطالع من جانبكم على اإلجراءات الضرورية المطلوبة.

 

 أتمنّى لكم فائق النجاح في المسؤوليات الجسام الجديدة الموكلة إليكم.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 

 زايد الزياني

 )توقيع(

 وزير الصناعة والتجارية والسياحة
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 )ترجمة من األصل اإلنكيزي(للمجلس التنفيذي  110الستضافة الدورة  أذربيجانرسالة ترش ح   الثاني.المرفق 

 
 

 راب بولوليكاشفيلي معالي السي د زُ 

 العالميةمنظمة السياحة  أمين عام

 

 حضرة األمين العام،

 

تتقدَّم وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان من منظمة السياحة العالمية بأطيب التحيّات، وتتشّرف إذ تشير إلى 

 .110و 109اإلجراءات األخيرة بشأن تحديد البلدان المضيفة لدورتَْي المجلس التنفيذي 

 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. 110تنوي تقديم ترشيحها الستضافة الدورة نوّد أن نعلمكم بأنَّ أذربيجان 

، وقد بذلت قصارى جهدها في سبيل تعزيز 2017لقد تولّت أذربيجان رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للعام 

ضويتها الستة عشرة في المنظمة، سعت بالدنا كفاءة وفعالية جهودنا المشتركة نحو مستقبٍل أفضل. وعلى مدى سنوات ع

دوًما إلى تحقيق مشاركٍة كاملة وناشطة في أعمال المنظمة وإلى دعم التنمية السياحية المستدامة حول العالم. ونتيجةً 

خالل  2021-2018، أُعيَد انتخاب أذربيجان للفترة 2017-2014لعضويتها الناشطة في المجلس التنفيذي خالل الفترة 

ة في تشنغدو. هدف أذربيجان هو المساهمة بشكٍل ملحو  في تطوير الشراكات ا لدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

 وآليات التعاون بين أعضاء المجلس من أجل الوصول إلى الحلول الفضلى.

القول إنَّ جميع تلك الفعاليات قد كذلك، تتمتّع أذربيجان بخبرٍة واسعة في استضافة األحداث والفعاليات الدولية، وال نبالغ ب

تكلَّلت بالنجاح الباهر. ولمواصلة مسيرة توطيد التعاون مع منظمة السياحة العالمية، نرجو منكم أن تنظروا في جمهورية 

 للمجلس التنفيذي.  110أذربيجان كمرشٍَّح الستضافة الدورة 

 ونغتنمها فرصةً للتعبير لكم عن فائق االحترام والتقدير، 

 ع أطيب التمنيات،م

 معالي الوزير أبوالفاس غاراييف

  

 (توقيع)
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