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لقرار
 

A/23/15 
Madrid, 2 July 2019 
Original: English 

 15البند 
 مكان وتاریخ انعقاد

 الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة

  العامة إجراء من قبل الجمعیة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 من نظامھا الداخلي، 1من النظام األساسي والمادة  10المادة  إذ تراعي

 بالعروض الثالثة التي قدمتھا حكومة كینیا، وحكومة المغرب، وحكومة الفلیبین،وقد أحاطت علما 

 تشكر ھذه الحكومات بحرارة على دعواتھا، .1

 تصویتا باإلقتراع السري، وقد أجرت

 في ............ 2021تقرر عقد دورتھا الرابعة والعشرین عام  .2

 

 

 

 

 

  الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده  قرار.مشروع  ھذا 1

 
 ملخص تنفیذي

 
والمغرب والفیلیبین الستضافة الدورة الرابعة والعشرین م فیھا ترشیح كل من كینیا تلقى األمین العام رسائل یقدَ 

 .2021للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة في 

الجمعیة العامة مدعوة التخاذ قرار بشأن مكان انعقاد دورتھا الرابعة والعشرین، مع إیالء اإلعتبار الالزم للتوزیع 
 الجغرافي العادل والمتكافئ.
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 العامة إجراء تحدید مكان وتاریخ انعقاد دورات الجمعیة .أوال

 العامة، الجمعیة دورات انعقاد وتاریخ مكان بتحدید المتصلة المواد اإلعالم، على سبیل أدناه، تُدَرج  .1
 :العامة للجمعیة الداخلي والنظام للمنظمة األساسي النظام في والواردة

 ) من النظام األساسي:2( 8المادة  )أ 

 الجمعیة والمجلس في مقر المنظمة، ما لم یقرر كل من ھذین الجھازین خالف ذلك." ـ"تعقد اجتماعا

 من النظام األساسي: 10المادة  )ب 

تجتمع في دورة استثنائیة عندما تقضي تجتمع الجمعیة في دورة عادیة مرة كل سنتین، كما  "
الظروف بذلك. والدورات اإلستثنائیة یمكن أن تنعقد بطلب من المجلس أو من أغلبیة األعضاء 

 ".الفاعلین في المنظمة

 من النظام الداخلي: 1المادة  )ج 

 یدعو األمین العام النعقاد الجمعیة العامة في دورة عادیة مرة كل سنتین في مقر المنظمة." .1

للجمعیة أن تلتئم في مكان آخر إذا قررت ذلك، شرط أن یسدد البلد المضیف التكالیف  .2
 اإلضافیة المترتبة على انعقاد الدورة.

وإذا  یُحَدد تاریخ انعقاد الدورة من قبل الجمعیة أو من قبل المجلس، إذا كان المجلس مخوالً  .3
 من موعد افتتاح الدورة".تَبَلََغ أعضاء المنظمة بذلك قبل ما ال یقل عن سبعة أشھر 

  A/RES 351(XI) قرار الجمعیة العامة )د 

اعتمدت الجمعیة العامة بموجب ھذا القرار إجراء تقدیم الترشیحات من قبل الدول المھتمة، مع 
 مراعاة الجدول الزمني لتقدیم الترشیح ولتوقیع االتفاقات بین الدولة المضیفة والمنظمة.

  A/RES 631(XX)القرار  )ه 

جدیدة الختیار أماكن انعقاد دورات الجمعیة توجیھات اعتمدت الجمعیة العامة بموجب ھذا القرار 
 .)A/20/5(II)(i)( في الوثیقةُوتشَرح ھذه التوجیھات العامة. 

  ةقائمة األماكن التي ُعقِدت فیھا الدورات السابق .ثانیا

 جمعیتھا العامة في األماكن التالیة:المنظمة عقدت منذ إنشائھا وحتى الیوم تجدر اإلشارة إلى أن   .2

 (إسبانیا) مدرید )1975(  األولى الدورة
 توریمولینوس (إسبانیا) ) 1977( الثانیة الدورة
 توریمولینوس (إسبانیا) )1979( الثالثة الدورة
 روما (إیطالیا) )1981( الرابعة الدورة
 نیودلھي (الھند) )1983( الخامسة الدورة
 صوفیا (بلغاریا) )1985( السادسة الدورة
 مدرید (إسبانیا) )1987( السابعة الدورة
 باریس (فرنسا) )1989( الثامنة الدورة
 أیریس (األرجنتین) بوینوس )1991( التاسعة الدورة
 بالي (إندونیسیا) )1993( العاشرة الدورة
 القاھرة (مصر) )1995( عشرة الحادیة الدورة
 اسطنبول (تركیا) )1997( عشرة الثانیة الدورة
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 سانتیاغو (تشیلي) )1999( عشرة الثالثة الدورة
 أوساكا (الیابان))/كوریا جمھوریة( سیول )2001( عشرة الرابعة الدورة
 بیجین (الصین) )2003( عشرة الخامسة الدورة
 داكار (السنغال) )2005( عشرة السادسة الدورة
 إیندیاس (كولومبیا) دي كارتاخینا )2007( عشرة السابعة الدورة
 آستانا (كازاخستان) )2009( عشرة الثامنة الدورة
 كوریا) غیونجغو (جمھوریة )2011( عشرة التاسعة الدورة
 زمبابوي)/فیكتوریا (زامبیا شالالت )2013( العشرون الدورة

 مدیین (كولومبیا) )2015( الدورة الحادیة والعشرون
 تشنغدو (الصین) )2017( والعشرونالدورة الثانیة 

 والعشرین الرابعةالترشیحات التي تم استالمھا للدورة  .ثالثا

، یقّدم سفارة كینیامن  2017 مایو/أیار 18تحمل تاریخ  مذكرة، تلقى األمین العام 2017 مایو/أیار 18في   .3
  .2021والعشرین للجمعیة العامة عام  الرابعةإلستضافة الدورة  كینیابموجبھا ترشیح 

، أرسلت األمانة مذكرةً إلى جمیع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة تحیطھم 2017 حزیران/یونیو 26وبتاریخ  .4
  .كینیافیھا علماً بترشیح 

سفارة المغرب من  2017نیسان/أبریل  10تحمل تاریخ  مذكرة، تلقى األمین العام 2018نیسان/أبریل  10في  .5
السعادة، السید محمد ساجد، وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة تتضمن رسالة من صاحب 

والعشرین للجمعیة العامة عام  بعةاالرإلستضافة الدورة  المغرب، یقّدم بموجبھا ترشیح واإلقتصاد اإلجتماعي
2021.  

، أرسلت األمانة مذكرةً إلى جمیع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة تحیطھم فیھا 2018نیسان/أبریل  13وبتاریخ  .6
 .المغربعلماً بترشیح 

من صاحبة السعادة، السیدة  2019آذار/مارس  8، تلقى األمین العام رسالة تحمل تاریخ 2019آذار/مارس  8في  .7
بھا ترشیح الفیلیبین إلستضافة الدورة الرابعة بویات، وزیرة السیاحة في الفلیبین، تقّدم بموج -برنادیت رومولو

  .2021والعشرین للجمعیة العامة عام 

، أرسلت األمانة مذكرةً إلى جمیع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة تحیطھم فیھا 2019نیسان/أبریل  4وبتاریخ  .8
  .الفلیبینعلماً بترشیح 

إلستضافة  الفلیبینح في اجتماعھا الحادي والثالثین بترش الھادئلجنوب آسیا والمحیط ورّحبت اللجنة اإلقلیمیة  .9
(ب) 9ستوفي شروط الفقرة ، ما یجعلھا بذلك ت2021عام  الفیلیبینوالعشرین للجمعیة العامة في  الرابعةالدورة 

  .الُمشار إلیھا أعاله A/20/5(II)(i)من الوثیقة 

، قبیل انعقاد الدورة الثالثة 2019أیلول/سبتمبر  10ألفریقیا  في للجنة اإلقلیمیة ینعقد اإلجتماع الثاني والستون .10
ي اللجنة بشأن ترشیح كل من كینیا أعن رحیث سیتم التعبیر ،والعشرین للجمعیة العامة في سانت بطرسبرغ

 والمغرب.

 

* * * 
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