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 نعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامةامكان وتاريخ 

 العامة إجراء تحديد مكان وتاريخ انعقاد دورات الجمعية .أوال

.1 والواردة العامة، الجمعية دورات انعقاد وتاريخ مكان بتحديد المتصلة المواد واإلعالم، اإلحاطة باب من أدناه، تُدَرج 

 :العامة للجمعية الداخلي والنظام للمنظمة األساسي النظام في

 ( من النظام األساسي:2) 8المادة  (أ 

 "تعقد اجتماعات الجمعية والمجلس في مقر المنظمة، ما لم يقرر كل من هذين الجهازين خالف ذلك."

 من النظام الداخلي: 1المادة  (ب 

 األمين العام النعقاد الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين في مقر المنظمة.يدعو " .1

للجمعية أن تلتئم في مكان آخر إذا قررت ذلك، شرط أن يسدد البلد المضيف التكاليف اإلضافية  .2
 المترتبة على انعقاد الدورة.

وإذا تَبََلَغ  كان المجلس مخوالا  يُحَدد تاريخ انعقاد الدورة من قبل الجمعية أو من قبل المجلس، إذا .3
 أعضاء المنظمة بذلك قبل ما ال يقل عن سبعة أشهر من موعد افتتاح الدورة".

  A/RES 351(XI) قرار الجمعية العامة (ج 

اعتمدت الجمعية العامة بموجب هذا القرار إجراء تقديم الترشيحات من قبل الدول المهتمة، مع مراعاة 

 الترشيح ولتوقيع االتفاقات بين الدولة المضيفة والمنظمة.الجدول الزمني لتقديم 

  A/RES 631(XX)القرار  (د 

جديدة الختيار أماكن انعقاد دورات الجمعية العامة. توجيهات اعتمدت الجمعية العامة بموجب هذا القرار 

 .(A/20/5(II)(i)) في الوثيقةتوجيهات ُوتشَرح هذه ال
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  ةُعقِدت فيها الدورات السابققائمة األماكن التي  ثانيا.

.2 المنظمة عقدت منذ إنشائها وحتى اليوم جمعيتها العامة في األماكن التالية:تجدر اإلشارة إلى أن  

 (إسبانيا) مدريد (1975)  األولى الدورة

 (إسبانيا) توريمولينوس ( 1977) الثانية الدورة

 (إسبانيا) توريمولينوس (1979) الثالثة الدورة

 (إيطاليا) روما (1981) الرابعة الدورة

 (الهند) نيودلهي (1983) الخامسة الدورة

 (بلغاريا) صوفيا (1985) السادسة الدورة

 (إسبانيا) مدريد (1987) السابعة الدورة

 (فرنسا) باريس (1989) الثامنة الدورة

 (األرجنتين) أيريس بوينوس (1991) التاسعة الدورة

 (إندونيسيا) بالي (1993) العاشرة الدورة

 (مصر) القاهرة (1995) عشرة الحادية الدورة

 (تركيا) اسطنبول (1997) عشرة الثانية الدورة

 (تشيلي) سانتياغو (1999) عشرة الثالثة الدورة

 (اليابان) أوساكا(/كوريا جمهورية) سيول (2001) عشرة الرابعة الدورة

 (الصين) بيجين (2003) عشرة الخامسة الدورة

 (السنغال) داكار (2005) عشرة السادسة الدورة

 (كولومبيا) إيندياس دي كارتاخينا (2007) عشرة السابعة الدورة

 (كازاخستان) آستانا (2009) عشرة الثامنة الدورة

 (كوريا جمهورية) غيونجغو (2011) عشرة التاسعة الدورة

 (زمبابوي/زامبيا) فيكتوريا شالالت (2013) العشرون الدورة

 مديين )كولومبيا( (2015) الدورة الحادية والعشرون

 الترشيحات التي تم استالمها للدورة الثالثة والعشرين .ثالثا

من صاحب السعادة  2016أيلول/سبتمبر  26، تلقى األمين العام رسالةا تحمل تاريخ 2016أيلول/سبتمبر  26في   3.

الدورة الثالثة والعشرين للجمعية  الستضافةسانتوس، وزير السياحة، يقّدم بموجبها ترشيح األرجنتين  خوسيه غوستافوالسيد 

  .2019العامة عام 

، أرسلت األمانة مذكرةا إلى جميع أعضاء منظمة السياحة العالمية تحيطهم 2016تشرين األول/أكتوبر  10وبتاريخ   4.

  .فيها علماا بترشيح األرجنتين

من صاحب السعادة  2017نيسان/أبريل  12، تلقى األمين العام رسالةا تحمل تاريخ 2017أبريل نيسان/ 12في   5.

الدورة الثالثة والعشرين للجمعية  الستضافةالروسي  االتحادالسيد فالديمير ر. ميدنسكي، وزير الثقافة، يقّدم بموجبها ترشيح 

  .2019العامة عام 

مانة مذكرةا إلى جميع أعضاء منظمة السياحة العالمية تحيطهم فيها ، أرسلت األ2017نيسان/أبريل  13وبتاريخ   6.

  .الروسي االتحادعلماا بترشيح 

.7 الستضافةالروسي  االتحادبتقديم ترشيح  CEU/DEC/10(LXI)ورّحبت اللجنة اإلقليمية ألوروبا بموجب القرار  

)ب( من 9، ما يجعله بذلك يستوفي شروط الفقرة 2019الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة في سانت بطرسبرغ عام 

  .الُمشار إليها أعاله A/20/5(II)(i)الوثيقة 

عن دعمها لترشيح األرجنتين  CAM/61/DEC/12كما أعربت اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية بموجب القرار   8.

mailto:omt@unwto.org


A/22/17 rev.2 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
3 

)ب( من الوثيقة 9، ما يجعله بذلك يستوفي شروط الفقرة 2019الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة عام  الستضافة

A/20/5(II)(i).  

، استلمت األمانة كتاباا من وزير السياحة في األرجنتين يحيطها فيه علماا بسحب 2017آب/أغسطس  14وبتاريخ   9.

ويعرب فيه عن دعم ترشيح  2019ثالثة والعشرين للجمعية العامة عام الدورة ال الستضافة األرجنتينترشيح جمهورية 

  .الروسي )سانت بطرسبرغ( االتحاد

، أرسلت األمانة مذكرةا إلى جميع أعضاء منظمة السياحة العالمية تحيطهم فيها 2017آب/أغسطس  15وبتاريخ   10.

الدورة الثالثة  الستضافةرغ( هو المرّشح الوحيد الروسي )سانت بطرسب االتحادعلماا بسحب ترشيح األرجنتين، ما يعني أن 

  .والعشرين للجمعية العامة

في مدريد يعرب فيه عن استعداد  الروسي ، استلمت األمانة رسالة من سفارة االتحاد2017أيلول  7وبتاريخ   11.

في سانت بطرسبرغ، وأن تلبي كافة  2019روسيا تنظيم الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 االلتزامات المالية والقانونية وغيرها من االلتزامات المترتبة على الدولة المضيفة للجمعية.

 جمعية العامةالاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل  .رابعا

.12 :أنمدعوة إلى  الجمعية العامة 

 ؛2019الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة عام  الستضافةالروسي  االتحادترّحب بترشيح  (أ )

 ؛الروسي االتحادوتشكر جمهورية األرجنتين على سحب ترشيحها دعماا لترشيح  (ب )

الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة في النصف  انعقادالروسي )سانت بطرسبرغ( كمقّر  االتحادوتختار  (ج )

 .2019الثاني من عام 
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