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 19البند 
 مكان وتاریخ انعقاد 

 والعشرین للجمعیة العامة  الخامسة الدورة 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار 

 إن الجمعیة العامة،

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

 حكومة البرتغال وحكومة أوزبكستان،و بالترشیحات الثالثة التي تقدمت كل من حكومة مصروقد أحاطت علما 

 انسحاب حكومة مصر، وإذا تأخذ في اإلعتبار

 .الالحق لھذا الطلب  وسحبھ للجمعیة،بطلب مملكة المغرب استضافة الدورة القادمة وإذ تحیط علما 

 ،دعواتھابحرارة على  الحكومات ھذهتشكر  .1

 تصویتا باإلقتراع السري،  وقد أجرت

 في ............   2023والعشرین عام  الخامسةتقرر عقد دورتھا  .2

 في تقریر األمانة حول الممارسة المتبعة إلبرام اتفاق مع البلد المضیف،  وقد نظرت
 

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

 
 ملخص تنفیذي 

 
یقدَ  رسائل  العام  األمین  من  تلقى  كل  ترشیح  فیھا  الدورة    أوزبكستانوالبرتغال  م  والعشرین   الخامسةالستضافة 

 .2023للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة في 

تشرین األول/أكتوبر، تلقت األمانة رسالة من وزارة السیاحة واآلثار في مصر تعلم فیھا عن سحب ترشیحھا   23في  
 الستضافة الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة.

المغرب األمانة أن تطور وباء كوفید   ، أبغت2021أكتوبر  /األول تشرین  22في رسالة مؤرخة   لم یعد   19-مملكة 
  30وفي التاریخ المتفق علیھ، أي    2021یسمح بعقد الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة في مراكش في عام  

كانون األول/دیسمبر. وفي نفس الرسالة، طلبت المغرب عقد الدورة الخامسة والعشرین   3  –تشرین الثاني/نوفمبر  
 ، أعلمت عن سحب ترشیحھا. 2021نوفمبر /تشرین الثاني 30في   .2023في عام معیة العامة في مراكش، للج

 . والعشرین الخامسةالجمعیة العامة مدعوة التخاذ قرار بشأن مكان انعقاد دورتھا 
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مسبقة لتقدیم ترشیح  المحددة في نموذج االتفاق ھو فریضة    المعیاریةقبول أي دولة بالشروط  إلى أن    تشیر .3
 صالح الستضافة دورة الجمعیة العامة؛ 

 
السیاحة   وتطلب .4 منظمة  اجتماعات  لعقد  القانوني  باإلطار  باإللتزام  خطیا  تتعھد  أن  األعضاء  الدول  إلى 

القرار العالمیة   بموجب  العامة  الجمعیة  استضافة  اتفاق  نموذج  في  المحددة  الشروط  خارج مقرھا، وبتوفیر 
)631 XX.( 

  



 
A/24/ 91  rev.2 
 

Page 3 of 10 
 

 العامةإجراء تحدید مكان وتاریخ انعقاد دورات الجمعیة  -أوال

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

 ) من النظام األساسي:2( 8المادة  )أ

یق لم  ما  المنظمة،  مقر  في  والمجلس  الجمعیة  اجتماعات  خالف "تعقد  الجھازین  ھذین  من  كل  رر 
 ذلك." 

 من النظام األساسي: 10المادة  ) ب

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

 ."الفاعلین في المنظمة

 من النظام الداخلي:  1المادة  )ج

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

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

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

) من النظام األساسي، في الممارسة العملیة ال تجتمع الجمعیة  2(  8على الرغم مما تنص علیھ المادة   .2
الجغرافي  ، بأن ممارسة التناوب  )(XX)632في مقر المنظمة. فلقد أقرت الجمعیة، بواسطة القرار (

بشكل كبیر في تعزیز دور السیاحة والمنظمة في جمیع أنحاء العالم، واعتمدت   تلدوراتھا قد ساھم
"المبادئ  بـ  یلي  فیما  إلیھا  (یشار  العامة  الجمعیة  دورات  انعقاد  أماكن  الختیار  التوجیھیة  المبادئ 

 ). A/20/5(II)(i)U45Tالتوجیھیة") على النحو المبین في الوثیقة (

 تحدید مكان انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة  -ثانیا 

المرشح مؤھالً، یجب على   .3 التوجیھیة، لكي یكون  بالمبادئ  بالمتطلبات  عمالً  تفي  أن  المعنیة  الدولة 
 التالیة قبل أن تعتمد الجمعیة العامة القرار المتعلق بمكان انعقاد دورتھا التالیة:

 
إعالم األمین العام قبل أربعة أشھر من انعقاد دورة الجمعیة التي یتعین فیھا اتخاذ قرار بشأن   )أ(

 الدورة ذات الصلة؛
 

 على األقل من الدول األعضاء، %10الحصول على رعایة  )ب (
 

 االتفاق.المنصوص علیھا في نموذج  المعیاریةالتعھد كتابةً بمراعاة الشروط  )ج (
 

موضع اتفاق بین حكومة   المنصوص علیھا في نموذج اإلتفاق  المعیاریةتكون المتطلبات والشروط   .4
 الدولة المضیفة والمنظمة. 

 
یستند نموذج اإلتفاق إلى اإلطار القانوني الذي یحكم عقد اجتماعات منظمة السیاحة العالمیة خارج    .5

المادة   األول  المقام  في  تحدده  والذي  الوكاالت   32مقرھا،  امتیازات  واتفاقیة  األساسي،  النظام  من 
ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة    2ا الثامن عشر، وكذلك القراراتالمتخصصة وحصاناتھا ومرفقھ 

 العامة، وھي تتماشى مع سیاسة األمم المتحدة في ھذا الصدد. 
 

 
2  A/RES/136(V), A/RES/489(XVI), A/RES/631(XX) and A/RES/662(XXI) 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/38146/a20_05_ii_i_guidelines_selection_venues_ga_sessions_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/38146/a20_05_ii_i_guidelines_selection_venues_ga_sessions_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/38146/a20_05_ii_i_guidelines_selection_venues_ga_sessions_en.pdf
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مندوبي الدول    من شأنھ أن یعرضعدم تطبیق أي من المعاییر والمبادئ الواردة في نموذج االتفاق   .6

في إصدار التأشیرات أو رفض الدخول  جملة أمور، لصعوبات    مناألعضاء والمشاركین اآلخرین،  
المضیف البلد  إدخال    ،إلى  رفض  لالجتماع  أو  المخصصة  اإلعالمیة  والمواد  أو    مجانا الوثائق 

عدم احترام السلطات الوطنیة للحصانة الرسمیة من   وأ طلب رسوم جمركیة،    وأللتفتیش،    إخضاعھا
الدعاوى القضائیة). كما قد یعرض المنظمة   ومباشرةاإلجراءات القانونیة (مثل االعتقال واالحتجاز،  

 للمسؤولیة القانونیة والمالیة. 
 

درایة  .7 على  تكون  أن  ترشیحھا،  تقدیم  قبل  العامة،  الجمعیة  استضافة  في  ترغب  دولة  ألي  ینبغي 
 . نموذج اإلتفاقالمنصوص علیھا في  المعیاریةمتطلبات بال
 

المؤسف .8 ت  أنھ  ومن  التي  الشروط  تطبیق  في  التردد  بعض  األمانة  تواجھ  ما  الجمعیة  تكثیرا  طلبھا 
العامة الستضافة دوراتھا وكذلك الضغط لالبتعاد عن السیاسة التي وضعتھا وعن السیاسة المتسقة  

أمانة   من  بدعم  مطولة،  مفاوضات  إجراء  یتم  لذلك،  ونتیجة  الصدد.  ھذا  في  المتحدة  ألمم الألمم 
بل البلدان التي تم انتخابھا  المتحدة في كثیر من األحیان، لضمان احترام تعلیمات الجمعیة العامة من ق

 .لمنظمة السیاحة العالمیةالستضافة الجمعیة العامة 
 

األمانة  .9 أعدت  للخطر،  الجمعیة  لدورة  السلیم  التنظیم  تعرض  قد  التي  الحاالت  ھذه  تجنب  أجل  من 
القانوني لعقد   اتتعھد بموجبھ  ،للدول المعنیة لتضمینھا في ترشیحاتھا  ذج رسالةونم بمراعاة اإلطار 

المقر   خارج  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  ب  واإللتزاماجتماعات  علیھا  المنصوص  نموذج األحكام 
 الستضافة الجمعیة العامة وفقًا للمبادئ التوجیھیة. اإلتفاق

 
ة، فإن إذا لم یكن البلد المضیف في وضع یسمح لھ بتوفیر الظروف الالزمة الستضافة الجمعیة العام .10

بالفقرة (ط) من المبادئ التوجیھیة، سوف یتخذ   بناء علىاألمین العام،   إلیھ عمال  السلطة المفوضة 
 .سلیملضمان عقد الدورة بشكل  یلزمأي إجراء 

 قائمة األماكن التي ُعِقدت فیھا الدورات السابقة   -ثالثا

 ھا العامة في األماكن التالیة:تجدر اإلشارة إلى أن المنظمة عقدت منذ إنشائھا وحتى الیوم جمعیت .11

 مدرید (إسبانیا)  ) 1975( الدورة األولى  
 توریمولینوس (إسبانیا)  )  1977( الدورة الثانیة
 توریمولینوس (إسبانیا)  ) 1979( الدورة الثالثة 

 روما (إیطالیا) ) 1981( الدورة الرابعة
 نیودلھي (الھند)  ) 1983( الدورة الخامسة 

 صوفیا (بلغاریا)  ) 1985( السادسة الدورة 
 مدرید (إسبانیا)  ) 1987( الدورة السابعة
 باریس (فرنسا)  ) 1989( الدورة الثامنة

 بوینوس أیریس (األرجنتین)  ) 1991( الدورة التاسعة
 بالي (إندونیسیا) ) 1993( الدورة العاشرة 

 القاھرة (مصر)  ) 1995( الدورة الحادیة عشرة
 اسطنبول (تركیا) ) 1997( الثانیة عشرةالدورة 

 سانتیاغو (تشیلي) ) 1999( الدورة الثالثة عشرة
 سیول (جمھوریة كوریا)/أوساكا (الیابان) ) 2001( الدورة الرابعة عشرة

 بیجین (الصین) ) 2003( الدورة الخامسة عشرة 
 داكار (السنغال) ) 2005( الدورة السادسة عشرة 

 كارتاخینا دي إیندیاس (كولومبیا) ) 2007( عشرة الدورة السابعة 
 آستانا (كازاخستان) ) 2009( الدورة الثامنة عشرة

 غیونجغو (جمھوریة كوریا)  ) 2011( الدورة التاسعة عشرة 
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 شالالت فیكتوریا (زامبیا/زمبابوي)  ) 2013( الدورة العشرون 
 (كولومبیا)مدیین  ) 2015( الدورة الحادیة والعشرون 
 الدورة الثانیة والعشرون
 الدورة الثالثة والعشرون

)2017 ( 
)2019 ( 

 تشنغدو (الصین)
 سانت بطرسبرغ (اإلتحاد الروسي) 

 والعشرین الخامسةالترشیحات التي تم استالمھا للدورة  -رابعا

تعلمھا  2021حزیران/یونیو    15في   .12 األعضاء  الدول  كل  إلى  مذكرة  األمانة  وجھت  تلقت  ،  بأنھا  فیھا 
 الترشیحین التالیین:

 
 3أوزبكستان (سمرقند)  (أ)

 4البرتغال (ب) 
 

. لكي یكون ترشحھما صالحا   المعیاریةولقد أرسل األمین العام إلى الدولتین المذكورتین أعاله المتطلبات   .13
مسبق   كشرط  فیھ  المحددة  بالشروط  كقبول  االتفاق  بنموذج  الخصوص،  وجھ  على  ذلك،  لتقدیم  وارفق 

 ترشیح صالح وفقا للمبادئ التوجیھیة.
 

والبرتغال   .14 أوزبكستان  من  كل  بترشح  والستین  السادس  اجتماعھا  في  ألوروبا  اإلقلیمیة  اللجنة  رّحبت 
العامة في عام   للجمعیة  الخامسة والعشرین  الدورة  بذلك تستوفیان شروط  2023الستضافة  ، ما یجعلھما 

 التوجیھیة الختیار أماكن انعقاد دورات الجمعیة العامة.الفقرة (ب) من المبادئ 
 

 .5، أبلغت األمانة جمیع الدول األعضاء بواسطة مذكرة باستالم ترشیح مصر2021آب/أغسطس  11في  .15
 

الثاني/نوفمبر    1في   .16 مصر 2021تشرین  بسحب  مذكرة  بواسطة  األعضاء  الدول  جمیع  األمانة  أبلغت   ،
 ترشیحھا. 

 
في   .17 األول/كتوبر    22في رسالة مؤرخة  وباء  2021أتشرین  تطور  بأن  األمانة  المغربیة  المملكة  أبلغت   ،

عام  یعد  لم    19-كوفید   في  مراكش  في  العامة  للجمعیة  والعشرین  الرابعة  الدورة  بعقد  في    2021یسمح 
ر. وفي نفس الرسالة،  دیسمبكانون األول/  3نوفمبر إلى  تشرین الثاني/  30من    ، أيالمواعید المتفق علیھا

 .2023طلب المغرب عقد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة في مراكش عام 
 

 بسحب ترشیحھا. ، أبلغت المملكة المغربیة األمانة شفھیا،2021تشرین الثاني/نوفمبر  30غیر أن في  .18

* * * 

 

  

 
األما 3 وتلقتھ  الحكیموف،  عبد  عزیز  السید  أوزبكستان،  وزراء  رئیس  نائب  السعادة  صاحب  قدمھ  بتاریخ  ترشیح  مذكرة  في    15نة 

 . 2020أیلول/سبتمبر  
في مذكرة من    2021أیار/مایو    13ترشیح قدمتھ صاحبة السعادة سكرتیرة الدولة للسیاحة، السیدة ریتا ماركیس، وتلقتھ األمانة بتاریخ   4

 سفارة البرتغال في إسبانیا. 
. وقد خطاب 2021یولیو تموز/  7بتاریخ في خطاب األمانة    وتلقتھسعادة السید د. السید خالد العناني وزیر السیاحة واآلثار،   قدمھترشیح   5

 . 2021أكتوبر  تشرین األول/  28تم تقدیم خطاب االنسحاب في 
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 الخامسة والعشرین للجمعیة العامة رسالة ترشح البرتغال الستضافة الدورة  المرفق األول: 
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 رسالة ترشح أوزبكستان الستضافة الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة المرفق الثاني: 
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 رسالة ترشح مصر الستضافة الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة  المرفق الثالث:
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 استضافة الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة رسالة المغرب لطلب  المرفق الرابع:

 

 

 


