البند 7
تقرير عن التحضيرات
للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة
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Original: English

منظمة السياحة العالمية تخضر .كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت
 www.unwto.orgأو يمكنكم استخدام رمز اإلجابة السريعة هنا.

ملخص تنفيذي
قررت الجمعية عقد دورتها الرابعة والعشرين في المغرب في ( 2021القرار ).))A/RES/727(XXIII
يعقد اجتماع لجنة البرنامج والميزانية في اليوم األول من الدورة ،ويعقد المجلس التنفيذي دورته  114عشية الجلسة
العامة األولى للمجلس التنفيذي ،لكي تحال على الجمعية البنود التي تتطلب توصية من المجلس التنفيذي.
وتعقد الدورة  115للمجلس مباشرة في أعقاب الجلسة العامة األخيرة للجمعية ،بغية انتخاب هيئة مكتب المجلس لسنة
 2022ولملء القواعد الشاغرة في أجهزة محددة متفرعة عن المجلس التنفيذي للفترة .2025-2022

منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

مشروع مقرر

1

البند 7
تقرير عن التحضيرات
للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة
(الوثيقة )(CE/113/7

إن المجلس التنفيذي
وقد نظر في تقرير األمين العام عن التحضير للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة،
يحيط علما بالمعلومات الواردة.

 1هذا مشروع مقرر .لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس ،يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس.
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أوال  -مقدمة
 .1أجرت الجمعية العامة في دورتها األخيرة تصويتا باإلقتراع السري على العروض الثالثة التي قدمتها حكومات كينيا
والمغرب والفليبين الستضافة الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة.
 .2نتيجة اإلقتراع السري بموجب المادة  )2(1من نظامها الداخلي ،قررت الجمعية عقد دورتها الرابعة والعشرين في
المغرب في  ،2021وقبلت الدعوة الكريمة التي قدمتها حكومة المغرب الستضافة دورتها القادمة ((القرار
).))A/RES/727(XXIII
 .3وتعمل أمانة المنظمة بتعاون وثيق مع حكومة المغرب من أجل تنظيم الجمعية العامة في مدينة مراكش ،في المملكة
المغربية ،بموجب المادة  )2(1من النظام الداخلي للجمعية.
ثانيا  -برنامج اإلجتماعات
 .4مسودة مشروع البرنامج المؤقت (أنظر المرفق) تشمل تنظيم الدورتين  114و 115للمجلس التنفيذي ،والجلسات
العامة للجمعية ،واجتماعات اللجان التي يشار إليها في هذه الوثيقة.
 .5تعقد لجنة البرنامج والميزانية اجتماعها في اليوم األول للدورة ،وتعقد الدورة  114للمجلس التنفيذي عشية الجلسة
العامة األولى للجمعية العامة ،لكي تحال على الجمعية البنود التي تتطلب توصية من المجلس التنفيذي.
 .6وتعقد الدورة  115للمجلس مباشرة في أعقاب الجلسة العامة األخيرة للجمعية ،بغية انتخاب هيئة مكتب المجلس لسنة
 2022ولملء القواعد الشاغرة في أجهزة محددة متفرعة عن المجلس التنفيذي للفترة  .2025-2022ويعقد اجتماع
ثان للجنة البرنامج والميزانية مباشرة في أعقاب دورة المجلس التنفيذي النتخاب رئيس اللجنة ونائب الرئيس.
 .7وسوف تبلغ الدول األعضاء في مرحلة الحقة حول تنظيم اجتماعات أساسية أخرى.
 .8تم إعداد جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة بموجب المادة  )1(5من النظام الداخلي
للجمعية .ويرجى تذكير األعضاء أن بإمكانهم اقتراح إدارج بنود جديدة على جدول األعمال المؤقت طالما يتبعون
اإلجراء المحدد لهذه الغاية في المادة  )3(5من النظام الداخلي للجمعية.
 .9وتكون الجمعية مدعوة النتخاب رئيس لدورتها الرابعة والعشرين ،وفقا للمادة  16من نظامها الداخلي.
 .10ينظم في إطار الجمعية حفل رسمي ،يعقبه اجتماع وزاري رفيع المستوى حول .

ثالثا  -التسهيالت التي تقدمها حكومة المملكة المغربية للمنظمة
 .11اتخذت سلطات المملكة المغربية كافة التدابير الالزمة الستضافة هذه الدورة في مراكش ،ولتقديم الخدمات الالزمة
لمندوبي الدول األعضاء في المنظمة .وستقوم أيضا بتسهيل دخول أعضاء المنظمة الفاعلين والمشاركين والمنتسبين
إلى أراضيها ،إضافة إلى سائر المشاركين الذين يدعوهم األمين العام.
 .12االتفاق بين المنظمة والحكومة المضيفة المقرر أن يبرمه الطرفان يحدد ،على وجه الخصوص ،التعهدات وااللتزامات
التي وافقت الحكومة بسخاء على الوفاء بها لعقد وتسيير أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة واالجتماعات
األخرى ذات الصلة ،وفقًا للنظام األساسي للمنظمة وقواعدها وممارساتها.
 .13سيتم توفير نظام تصويت إلكتروني للتصويت أثناء دورات المجلس والجمعية العامة ،مع العلم أن بطاقات االقتراع
الورقية ستبقى موجودة كخيار بديل لالنتخابات .وسيتيح نظام التصويت اإللكتروني للمندوبين اإلدالء بأصواتهم من
مقاعدهم باستخدام اللوحات اإللكترونية مع ضمان عدم الكشف عن هويتهم في حالة االنتخابات.
 .14ولتوفير اليقين القانوني لهذه اآللية والمواءمة مع منظمات أخرى في منظومة األمم المتحدة ،سيقترح األمين العام
تعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام الداخلي للجمعية العامة بحيث تتاح إمكانية التصويت بالوسائل
اإللكترونية.
رابعا  -الدعوات ووثائق العمل
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 .15رسائل الدعوة وغيرها من الدعوات سوف يصدرها األمين العام ويوجهها إلى جميع األعضاء ،باإلضافة إلى جدول
األعمال المؤقت المعد وفقًا للمادة  )1( 5من النظام الداخلي للجمعية العامة ،ومذكرة إعالمية ،وذلك عن طريق البريد
اإللكتروني في غضون اآلجال المحددة ،أي قبل تسعين يو ًما من افتتاح الدورة ،وسوف يتم نشرها إلكترونيا على موقع
المنظمة على اإلنترنت.
 .16وسوف تُنشر أيضا وثائق العمل الالزمة لمناقشات الجمعية العامة وقراراتها بشأن مختلف بنود جدول األعمال على
موقع المنظمة على اإلنترنت في غضون اآلجال التي تنص عليها المادة  8من النظام الداخلي للجمعية العامة.
 .17في ضوء والية األمم المتحدة لتعزيز االستدامة ،تحرص المنظمة على زيادة جهودها لتحقيق االستدامة البيئية من
خالل تنظيم وقائع ومؤتمرات بدون ورق.
خامسا -

لغات الجمعية

 .18لغات الجمعية الرسمية الخمس ،إضافة إلى الصينية (القرار ) ،)A/RES/694(XXIIسوف تستخدم في الجمعية
وغيرها من اإلجتماعات ذات الصلة ،وفقا لمتطلبات كل اجتماع.
***
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المرفق األول :الهيكل المؤقت للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة
A/24/prog.
Madrid, 18 December 2020

Original: English

الهيكل المؤقت

الدورة الرابعة والعشرون للجمعية العامة
تشرين األول/أكتوبر  ،2021مراكش ،المغرب

اليوم  .... ،1تشرين األول/أكتوبر 2021
لجنة البرنامج والميزانية
الدورة  114للمجلس التنفيذي
اليوم  .... ،2تشرين األول/أكتوبر 2021
اإلفتتاح الرسمي
الجلسة العامة األولى
الجلسة العامة الثانية
اليوم  .... ،3تشرين األول/أكتوبر 2021
اإلفتتاح الرسمي
الجلسة العامة الثالثة
الجلسة العامة الرابعة
مجلس األعضاء المنتسبين
اليوم  .... ،4تشرين األول/أكتوبر 2021
الدورة  115للمجلس التنفيذي
لجنة البرنامج والميزانية
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