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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان

 األعمال المؤقتمن جدول  1 البند

 
 
 

 عتماد جدول األعمالإ

 

الوكالة الفدرالية للسياحة،  –، تلقت األمانة رسالة من وزارة الثقافة في اإلتحاد الروسي 4114أيلول/سبتمبر  42في 

من حكومة  اقتراح" 8البند  الستثناء. يتقدم اإلتحاد الروسي في هذه الرسالة باقتراح 4112أيلول/سبتمبر  42مؤرخة 

أذربيجان: "اقتراح حكومة جمهورية أذربيجان: "منع الترويج لمناطق الصراعات كمقاصد سياحية واستعمال السياحة 

 ألغراٍض غير مشروعة""، من جدول األعمال المؤقت.

 

 .يرفق طيه نسخة ممسوحة عن الرسالة مع ترجمة لها
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 وزارة الثقافة
 روسيا االتحادية

 الوكالة االتحادية للسياحة
 )روستوريزم(

 جانب األمين العام
 لمنظمة السياحة العالمية

 السيِّد طالب الرفاعي
 010111مياسنيتسكايا، موسكو،  74شارع 

ОКПО 00083724, ОГРН 1057746091369 
      ИНН/КПП 7708550300/770801001 

 rustourism@ropnet.ruبريد إلكتروني:  
 ОС /2635رقم   52/10/5107

 
 الموضوع: اقتراح متعلق بجدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

 
 جانب السيِّد الرفاعي،

 

 االتحادية بتحّياتها لمنظمة السياحة العالمية ولكم شخصيًا.تتوّجه وكالة السياحة االتحادية في روسيا 
 

ة السياحة العالمية مللدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظ حعلى جدول األعمال المؤقت المشرو  بعد االطالع
 من جدول األعمال "اقتراح جمهورية أذربيجان". 5البند  ستثنا ال نتقدم باقتراح(، CE/99/1)الوثيقة 

 

نحن نعتبر أنَّ هذه المسألة هي مسألة سياسية وال تندرج ضمن صالحيات إدارات السياحة الوطنية، كما أنَّها ال تشكِّل 
 موضوعًا ألنشطة منظمة السياحة العالمية.

 

 وتفّضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
 

 التمنياتمع أطيب 
 

 الرئيس بالوكالة
 أو.بي. سافوناف
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