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A/RES/728(XXIV) 
 

  قرار

 جدول األعمال المؤقت
من جدول األعمال  1البند   
 A/24/1 prov. rev.1)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة

 .والعشرین كما ھو مقترح الرابعةجدول أعمال دورتھا  تعتمد 
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A/RES/729(XXIV) 
 

 قرار

  

 إنتخاب رئیس الجمعیة
األعمال من جدول  2البند   
 A/24/2 prov. rev.1)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

رئیسة رییس ماروتو، وزیرة الصناعة والتجارة والسیاحة،  السیدةمعالي انتخاب إسبانیا، متمثلة ب تعلن -1
 لدورتھا الرابعة والعشرین؛ 

 
 انتخاب من یلي كنواب لرئیس دورتھا الثالثة والعشرین: وتعلن -2

 
 أفریقیا: 

 غامبیا  -
 

 القارة األمریكیة: 
 باراغواي  -
 أوروغواي  -

 
 آسیا والمحیط الھادئ

 كمبودیا -
 

 أوروبا 
 ھنغاریا  -
 أوزبكستان -
 

 الشرق األوسط 
 العراق  -
 

 جنوب آسیا
 الھند -
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A/RES/730(XXIV) 
 

  قرار

 تعیین لجنة وثائق التفویض 
من جدول األعمال  3البند   

  )A/24/3(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

 ) من نظامھا الداخلي، 1(13باقتراحات الرئیس التي قدمت وفقا للمادة  وقد أحاطت علما

 من قبل اللجان اإلقلیمیة بناء على طلب الجمعیة، وإذ تلحظ أن أعضاء لجنة وثائق التفویض قد تم اختیارھم

 : البلدانتحیط علما بأنھ تم تعیین من یلي من 
 

 أفریقیا: 
 بوركینا فاسو  •
 زمبابوي  •

 
 القارة األمریكیة: 

 جامایكا  •
 غواتیماال •

 
 آسیا والمحیط الھادئ:

 ساموا  •
 

 أوروبا:
 مالطا •
 أذربیجان •

 
 الشرق األوسط: 

 البحرین •
 

 جنوب آسیا:
 بوتان •
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A/RES/731(XXIV) 

 

  قرار

 عن االتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة تقریر األمین العام
من جدول األعمال  4البند   

  )A/24/4(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

 في التقریر،  وقد نظرت

في    علما  تحیط .1 المقدمة  والمحدثة  الشاملة  عن  بالمعلومات  الصادر  العالمیة  السیاحة  بارومتر  وفي  التقریر 
حول  والمعارف  البیانات  لتوفیر  األمانة  استحدثتھا  التي  اإللكترونیة  البیانات  ألواح  من  عدد  وفي  المنظمة 

 اإلتجاھات الحالیة خالل الوباء: 
 

إلى األمین العام مواصلة رصد وطأة األزمة والتعافي منھا، فضال عن توفیر اإلرشاد عالمیا إلى الدول    وتطلب .2
األعضاء وإلى القطاع بصورة عامة، بالنظر لما الستطالع األسواق من أھمیة حاسمة في دعم انتعاش فعال  

 قائم على البراھین.
 

الفقرة    وتحیط علما .3 لكي یدرج أكرانیا  من جملة   A/24/4ر األمین العام  من تقری  12بطلب أكرانیا تعدیل 
 البلدان المذكورة على أنھا شھدت انتعاشا في السیاحة.
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A/RES/732(XXIV) 
 

  قرار

 

 تنفیذ برنامج العمل العام
(أ) من جدول األعمال 5البند   

 A/24/5(a) rev.3)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

 تدارست تقریر األمین العام عن برنامج العمل ومرفقاتھ المختلفة،وقد 

 باألنشطة المنفذة والتقدم المحرز؛ تحیط علما  .1

توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن السیاحة من أجل التنمیة الریفیة، على النحو الوارد في المرفق    تقر .2
 الثامن؛

سیة الملخص في المرفق العاشر، ولجنة السیاحة واإلستدامة  بالتقریر عن عمل لجنة السیاحة والتنافتحیط علما   .3
في المرفق الثاني عشر، ولجنة إحصاءات السیاحة في المرفق الخامس عشر، وتشجع كل اللجان على مواصلة  

 العمل في خططھا المختلفة؛

ل  تكرر .4 العامة  الجمعیة  قراري  على  (بناء  السیاحة  استدامة  لقیاس  الحاسمة  السیاسیة  لمنظمة  الضرورة 
A/RES/714(XXIII)  وA/RES/684(XXII) العامل الخبراء  وفریق  اإلحصاء  لجنة  جھود  وتدعم   ،(

 لقیاس استدامة السیاحة من أجل إنجاز اإلطار اإلحصائي الضروري جدا لقیاس استدامة السیاحة؛

بشراكة مع   2020ام  المبادرة العالمیة للحد من البالستیك في السیاحة التي أطلقتھا المنظمة في ع  تؤید أیضا .5
برنامج األمم المتحدة للبیئة، وبالتعاون مع مؤسسة ألن ماكآرثر، وتشجع الدول األعضاء على القیام بدور نشط 

 فیھا؛ 

بشراكة مع   2020المبادرة العالمیة للحد من البالستیك في السیاحة التي أطلقتھا المنظمة في عام    تؤید أیضا .6
برنامج األمم المتحدة للبیئة، وبالتعاون مع مؤسسة ألن ماكآرثر، وتشجع الدول األعضاء على القیام بدور نشط 

 فیھا؛ 

ع التعدیالت على النظام األساسي وقواعد  الدول األعضاء إلى بذل كل ما في وسعھا للموافقة على جمیتدعو   .7
 من النظام األساسي؛ 33التمویل، مع إیالء اعتبار خاص لتعدیل المادة 

اتفاقیة امتیازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتھا واإلبالغ تدعو أیضا   .8 الدول األعضاء إلى االنضمام إلى 
 لعالمیة؛صراحة عن نیتھا تطبیق المرفق الثامن عشر على منظمة السیاحة ا

 قائمة اإلتفاقات كما ھي واردة في المرفق السادس؛ تقر .9

إلى إعالن إسبانیا حول المبنى الجدید لمقر المنظمة وحول توقیع االتفاق ذي الصلة بین إسبانیا   وقد استمعت
 واألمین العام للمنظمة،

 قدرة األمانة على خدمة المنظمة وأعضائھا في مقرھا بإسبانیا؛  الذي سوف یعزز كثیؤا بھذا التطور ترحب .10

 على دعمھا الجوھري والسخي المتواصل لفعالیة المنظمة وأمانتھا؛  عن شكرھا وتقدیرھا إلسبانیا وتعبر .11

رؤیة الكوكب  والسیاحة، ما یبنى على    بتوصیات المنظمة من أجل اإلنتقال نحو اقتصاد أخضر للسفر  وترحب .12
 ، كما یبین في المرفق الثامن؛ 19-الواحد من أجل إنعاش مسؤول من كوفید 



 
A/RES/718(XXIV) 

 

Page 8 of 38  
 

صالح  توضیحات األمین العام بشأن اآلثار المترتّبة على منّظمة السیاحة العالمیة في إطار عملیة إوقد استمعت إلى  
 ،األمم المتّحدة، وال سیّما عضویة منّظمة السیاحة العالمیة في مجموعة األمم المتّحدة للتنمیة المستدامة

 ، A/RES/714(XXIII))موقفھا على النحو الموّضح في القرار وإذ تُشیر إلى 

في فترة السنتین   المستدامةتقرر أال تكون منظمة السیاحة العالمیة جزًءا من مجموعة األمم المتحدة للتنمیة   .13
 ؛2025-2024وأنھ سیتم إعادة النظر في عضویتھا للفترة  القادمة،

تقریر لجنة وضع مدونة دولیة لحمایة السیاح ومشروع نص المدونة على النحو الوارد في المرفق السادس وقد قرأت  
 عشر،

ین شاركوا في أعمال اللجنة وأسھموا  الدول األعضاء والمراقبین وأعضاء فریق الخبراء االستشاري الذ   تشكر .14
 في صیاغة المدونة الدولیة لحمایة السیاح؛

 المدونة الدولیة لحمایة السیاح الواردة في المرفق السادس عشر؛وتقر  .15

 ؛ على المدونة الدولیة لحمایة السیاح كصك غیر ملزم قانونا  على توصیة اللجنة بافبقاء وتصدق .16

الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة والدول األعضاء في األمم المتحدة إلى اإللتزام بالمدونة، وتدعو   .17
وبأي    وتدعوھا إلى تقدیم إخطار خطي إلى األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة فیما یتعلق بنیتھا اإللتزام بھا

 أنشطة محددة بعد ذلك في ھذا الصدد؛ 

 ، 2023-2022على مشروع برنامج العمل للفترة وقد اطلعت 

اتھ. ومخرج ھونتائج ھوأولویات المشروع تعتمد أھداف .18
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A/RES/733(XXIV) 

 

  قرار

 تقریر عن الوضع المالي للمنظمة
من جدول األعمال (ب) 5البند   

 A/24/5(b) rev.1)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

 ، 2020كانون األول/دیسمبر  31التقریر الذي یتضمن آخر المعلومات لغایة  تدارستوقد 

 مع التقدیر بالمعلومات الوافیة الواردة في الوثائق ومرفقاتھا؛  تحیط علما
 

 )2019- 2018إغالق البیانات المالیة المراجعة للمنظمة للفترة المالیة الثانیة والعشرین (  -أوال
 
(  تصدق .1 التنفیذي  المجلس  مقرري  و(CE/DEC/4(CX)على   (CE/DEC/6(CXII)(   إقرار بشأن 

 ؛2019و 2018كانون األول/دیسمبر  31البیانات المالیة للمنظمة للسنتین المنتھیتین في 
 

)، والرصید  2019-2018إغالق البیانات المالیة المراجعة للمنظمة للفترة المالیة الحادیة والعشرین (  تقر .2
 ؛النقدي في المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال المتداول لنفس الفترة

 
 2020كانون األول/دیسمبر  31التقریر المالي للمنظمة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في   - ثانیا

 
3.  ً مع االرتیاح برأي مراجع الحسابات الخارجي غیر المشروط بأن البیانات المالیة للمنظمة للسنة    تحیط علما

  2020كانون األول/دیسمبر    31لمنظمة في  تعطي صورة حقیقیة عن الوضع المالي ل   2020المنتھیة في  
،  2020كانون األول/دیسمبر    31وعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في  

وفقًا للنظام المالي والقواعد المالیة للمنظمة والمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وتسلم مع التقدیر بأن  
انات المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھو إنجاز كبیر لمنظمة من حجم منظمة  إصدار البی

 السیاحة العالمیة؛
 

 ؛2020كانون األول/دیسمبر  1البیانات المالیة المراجعة للفترة المنتھیة في   تقر .4
 
،  2020كانون األول/دیسمبر    31بالتقریر المالي الذي أصدره األمین العام عن السنة المنتھیة في    تحیط علما .5

بما في ذلك تحلیل األصول/حقوق الملكیة الصافیة، واإلجراءات التخفیفیة التي یمكن اتخاذھا تحسبا لسیناریو 
ومرفقاتھا، فتقر التقریر كما ھو   انحداري شدید محتمل، مع غیر ذلك من المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة

 مقدم: 
 2020) تخصیص الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لسنة  1: (اقتراحات األمین العام من أجل )أ(

(  1،563،733البالغ   بمبلغ  2یورو،  اإلحتفاظ  المال   1،788،645)  راس  صندوق  في  یورو 
، نظرا الستمرار انعدام الیقین 2019المتداول، من أصل الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لسنة  

 في االفاق المالیة بسب الوباء؛
 

الموظفین بعد نھایة الخدمة، كما أوصى بھ مستحقات  تحدیث احتساب اإلفتراضات اإلكتواریة ل ) ب(
 فریق األمم المتحدة المھتم بمعاییر المحاسبة، عن طریق اإلرشاد في سبیل التنسیق؛

 
 (ب) من النظام المالي؛3-5(أ) و3-5المیزانیة العادیة وفقا للمادة تحویالت مخصصات  ) ج(
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 ؛ 2020-2014مشاریع التمویل المشترك بواسطة مساھمات من المنظمة ومن مانحین للفترة  )د (

 
أن یقدم إلى المجلس التنفیذي في دورة قادمة نسبا مفصلة للرسوم المطلوبة على إلى األمین العام    وتطلب .6

، وتحیط علما بأنھ ، للنظر فیھاحتسبة من قبل مؤسسة یعمل فیھا إكتواریون محترفونبیانات الرواتب، م
الموظفین مستحقات  سیتواصل اعتماد مخصصات منفصلة من المیزانیة العادیة سنویا لتغطیة حد أدنى من  

 بعد نھایة الخدمة على أساس الدفع أوال بأول، ریثما یتم اعتماد الرسوم على بیانات الرواتب؛ 
 
اتصاالتھ مع األعضاء الذین تترتب    2023-2022وفي    2021إلى األمین العام بأن یواصل في    توصيو .7

 علیھم اشتراكات إلى المنظمة، حرصا على استیفائھا؛ 
 

وإلى  .8 تعاطفا)  (بیرو وسویسرا،  الرئیس  ونائب  والمیزانیة  البرنامج  لجنة  رئیس  إلى  وتعرب عن شكرھا 
 عمل الذي قاموا بھ؛مراجع الحسابات (إسبانیا) على ال

 
 2021حزیران/یونیو  30التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للفترة المنتھیة في   - ثالثا 

 
حزیران/یونیو   30و  2021آذار/مارس    31بالتقریر المالي لألمین العام عن الفترة المنتھیة في    تحیط علما .9

 والمعلومات الواردة في الوثیقة ومرفقاتھا، وتقر التالي مما ورد في ھذه الوثیقة:  2021
 
 االعتمادات المنقحة للمیزانیة العادیة، )أ(

 
للسنة   ) ب( العادیة  للمیزانیة  والنفقات  اإلیرادات  في    2021المالیة  خطة  العام  األمین  قدمھا    31التي 

 ،2021حزیران/یونیو  30و 2021آذار/مارس 
 

مقترحات األمین العام بشأن احتیاطي االستبدال، رھنا بتفویض من رئیس المجلس التنفیذي وتأكید  ) ج(
 200،000) تخصیص مبلغ  1الحق من قبل لجنة البرنامج والمیزانیة والمجلس التنفیذي، من أجل:  

یورو من مشروع   144،000) استخدام  2ورو لمشروع جدید لتحسین البنیة التحتیة في المقر،  ی
التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت الذي سبق إنشاؤه من أجل حل رقمي للموارد   البنیة 

  ) مواصلة بعض التحسینات على نظام معلومات اإلدارة المالیة القائم3البشریة قائم على السحابة،  
 200،000على تكنولوجیا المعلومات والمصمم خصیًصا للمنظمة، باستخدام مبلغ یقدر بحوالي  

 القائم بالفعل؛ )Athenaیورو من أصل مشروع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام/(
 

في )د ( المنتھیة  للفترة  المانحین  مساھمات  ومن  المنظمة  قبل  من  للمشاریع  مشترك   30  تمویل 
 ؛2021حزیران/یونیو 

 
% من بیانات رواتب المشاریع الخارجة عن المیزانیة العادیة  10لرسوم بنسبة  اإلستقطاع المؤقت   )ه(

 .2021حزیران/یونیو  1لتمویل مستحقات الموظفین بعد نھایة الخدمة اعتباًرا من 
 

مع االرتیاح بتقدیم بیان الوضع المالي المرحلي غیر المراجع المؤقت للمنظمة بتاریخ    وتحیط علما أیضا .10
في    2021آذار/مارس    31 المنتھیة  للفترة  للمنظمة  المالي  األداء   30و 2021آذار/مارس    31وبیان 

 ؛2021حزیران/یونیو 
 

وتحث األعضاء الذین لم یفوا بعد  األعضاء الذین بذلوا الجھود الالزمة للوفاء بالتزاماتھم المالیة،    وتشكر .11
، وتذكر األعضاء بتسدید 2021بالتزاماتھم المالیة على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسدید اشتراكاتھم عن عام  

 ) من النظام المالي؛ 2( 7اشتراكاتھم في غضون اآلجال التي تنص علیھا المادة 
 

ا  وتؤید  .12 لتسویة  العام  األمین  یتبعھ  الذي  االستباقي  أجل  النھج  من  الجاریة  السنة  المتأخرة عن  الشتراكات 
المساھمة في برنامج عمل المنظمة، ال سیما في ضوء الطلبات المتزایدة على المنظمة من أجل مساعدة  

 على القطاع؛19-قطاع السیاحة على التعافي، بموارد محدودة، من التحدیات الناجمة من تأثیر كوفید 
 

 2023-2022 مشروع المیزانیة للفترة  - رابعا 
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 30،438،000، بمبلغ إجمالي قدره 2023-2022على مشروع المیزانیة العادیة للمنظمة للفترة  تصدق .13
 یورو، وتخول األمین العام تنفیذه وفقا للمبالغ التي تستوفى؛ 

 
األعضاء   تصدق .14 اشتراكات  توفرھا  أن  ینبغي  المقبلة  السنتین  لفترة  المعتمدة  المیزانیة  إیرادات  أن  على 

یورو لسنة    13،323،000و  2022یورو لسنة    13،317،000بالمبالغ المدورة البالغة    الفاعلین والمشاركین
، وأن الرصید الواجب تمویلھ ینبغي أن تغطیھ اشتراكات األعضاء المنتسبین، مع التعدیالت الالزمة  2023

 ذه الوثیقة؛ الناشئة عن أي تغییرات في عدد األعضاء المنتسبین، ومصادر التمویل األخرى المشار إلیھا في ھ 
 

 ؛2023-2022جدول اإلشتراكات المقترح للفترة  تقر .15
 

أیضا اقتراح األمین العام بشأن تحدید االشتراكات المقررة لألعضاء المنتسبین وتطبیق االستقطاعات    تقر .16
 ألعضاء محددین على النحو الذي اقره المجلس التنفیذي؛

 
 2023-2022انتخاب مراجع الحسابات الخارجي للفترة  - خامسا 

 
للحسابات  تشجع .17 خارجي  كمراجع  ترشیحاتھم  تقدیم  على  الخارجیة   األعضاء  بالمراجعة  القیام  أجل  من 

والمراجعة الخارجیة لبیانات المنظمة المالیة للسنتین المنتھیتین في    2023- 2022لحسابات المنظمة للفترة  
 ؛2022و  2021كانون األول/دیسمبر  31

 
 من القواعد المالیة المفصلة  2 –تعدیل المادة الرابعة  - سادسا

 
من القواعد المالیة المفصلة    2  – إلى المجلس التنفیذي باعتماد التعدیل المقترح على المادة الرابعة    توصي .18

التي تقع ضمن صالحیاتھ.



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/734(XXIV) 

 

  قرار

 تقریر الموارد البشریة
من جدول األعمال (ج) 5البند   

(A/24/5(c) Add). و   (A/24/5(c) rev.1  ( الوثیقتان
 

 الجمعیة العامة،إن 

 في التقریر،  وقد نظرت

 بالمعلومات المقدمة حول الموارد البشریة في المنظمة؛تحیط علما  .1

یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج  للعمل الذي    وتعرب عن ارتیاحھا .2
والظروف اإلستثنائیة التي  المتزایدة التي تتلقاھا المنظمة في إطار مواردھا المحدودة  اتعملھا، ال سیّما في ظل الطلب

 ؛19-تسبب بھا وباء كوفید 

من النظام اإلداري للموظفین،    31)(أ)، و2( 12)(د)، و1(16باإلستثناءات المطبقة على المواد    وتحیط علما .3
الناجمة عن وباء كوفید  الظروف اإلستثنائیة  إلى  بشانھا في دورتھ 19-بالنظر  التنفیذي مقررا  المجلس  یتخذ  ، لكي 

 القادمة؛

من النظام األساسي للموظفین، بشأن سن التقاعد اإللزامیة، كما صادق   28اإلستثناء المطبق على المادة    وتقر .4
 ، لما فیھ مصلحة المنظمة؛ 112علیھ المجلس التنفیذي في دورتھ 

معدالت تسویة مقر العمل التي أسفرت عنھا الدراسة اإلستقصائیة    ىبقرار األمین العام اإلبقاء عل  وتحیط علما .5
التي أجرتھا لجنة الخدمة المدنیة الدولیة للموظفین العاملین في جنیف، بالنظر إلى الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریة 

 مراكز عمل أخرى؛ في منظمة العمل الدولیة، وتلحظ أنھ قد یكون لھذا القرار تأثیر على الموظفین العاملین في

الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األمانة من أجل تمویل مناصب الموظفین الفنیّین   وتشجع .6
 في المنظمة؛المبتدئین 

إلى األمانة،    وتشجع .7 التي الدول األعضاء على إرسال موظفین معارین  المتزایدة  الطلبات  ال سیّما في ظل 
إطار   في  المنظمة  المملكة تتلقاھا  الریاض،  في  المنظمة  أنشأتھ  الذي  الجدید  اإلقلیمي  وللمكتب  المحدودة،  مواردھا 

 ؛العربیة السعودیة

 2020أیار/مایو    1مسؤولة األخالقیات على تقریرھا حول األنشطة التي نفذت في الفترة الممتدة بین    وتشكر .8
 ؛2021نیسان/أبریل  30و

 ؛2021-2020لجنة المنظمة للمعاشات التقاعدیة خالل الفترة الھند وإسبانیا على مساھمتھما في  وتشكر .9

 :2023-2022انتخاب األعضاء التالین لعضویة لجنة المنظمة للمعاشات التقاعدیة لسنتي  وتقرر .10

 عضوان،  )أ(
 عضوان مناوبان. )ب (
 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

A/RES/735(XXIV) 

 

  قرار

 وضع العضویة 
األعمال(أ) من جدول   6البند   

 A/24/6(a) rev.2)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

 التقریر حول العضویة في المنظمة (األعضاء الفاعلون)، فيوقد نظرت 

على جمیع اإلجراءات المنتظمة والنھج التي اتخذھا األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة وغیره من كبار    تثني .1
المسؤولین الستقطاب دول غیر أعضاء وأعضاء منتسبین جدد لالنضمام إلى المنظمة أو العودة لالنضمام 

 عالم؛وتأثیره السلبي في جمیع أنحاء ال 19-إلیھا، على الرغم من وباء كوفید 
 

بقرار أنتیغوا وباربودا االنضمام إلى المنظمة وتوافق على ترشیحھا إلى جانب توصیة األمین العام بأن    ترحب .2
 ؛2022كانون الثاني/ینایر  1تسري التزامات عضویتھا اعتبارا من 

 
الدول األعضاء في األمم المتحدة غیر األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة لالنضمام إلى المنظمة،   وتدعو  .3

 وتشجع األمین العام على مواصلة جھوده في ھذا المجال؛
 

 على التقریر حول العضویة في المنظمة (األعضاء المنتسبون)،  وقد اطلعت

ضویة باإلنتساب بشأن الترشیحات المقدمة مباشرة إلى الجمعیة وقد أحاطت علما بتقریر لجنة النظر في طلبات الع
 بغیة إقرارھا في دورتھا الرابعة والعشرین، 

العضویة باإلنتساب للمرشحین الذین تم قبولھم مؤقتا من قبل المجلس التنفیذي على النحو الوارد في الوثیقة    تقر .4
A/24/6(a) rev.2 ؛ 32، الفقرة ، الجزء الثاني 

 
 كأعضاء منتسبین المرشحین الذین أوصت بھم لجنة النظر في طلبات العضویة باإلنتساب؛  وتقبل .5

 أعضاء لجنة النظر في طلبات العضویة باإلنتساب على عملھم؛  تشكر .6

 ؛(كما ھي واردة في المرفقین الثاني والثالث) باالنسحابات من العضویة باإلنتساب تحیط علما .7

(كما ھي واردة في المرفق الرابع). بالتغییرات في األسماء التجاریة المعدلة للشركات وتحیط علما .8
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A/RES/736(XXIV) 

 

  قرار
 

من قواعد  13من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبیق المادة   34تعلیق العضویة وفقا للمادة 
 التمویل 

 من جدول األعمال (ب) 6البند 
 A/24/6(b) rev.3)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

تدارست   الوثیقة  وقد  في  الوارد  التقریر  المختلفة من  والتي   التي   A/24/6(b) rev.3األجزاء  العام  األمین  قدمھا 
 تتضمن آخر المعلومات حول األعضاء المعرضین لألحكام المذكورة أعاله، 

من النظام األساسي   34مواصلة تطبیق تدبیر تعلیق الحقوق واالمتیازات المنصوص علیھا في المادة    تقرر .1
من قواعد التمویل    13  لألعضاء و/أو الفقرة)  A/RES/217(VII)(أ) و (ب) من القرار (  1الفقرة   بموجب

والمرفق الثالث (ب)، إذا لم یتوصلوا إلى اتفاق مع   (أ) المرفقة بالنظام األساسي المدرجة في المرفق الثاني
 األمین العام بشأن خطة لسداد متأخراتھم؛ 

 
الفقرة    تقرر .2 المؤقت من أحكام  لكمبودیا،    13أن یجدد اإلعفاء  بالنظام األساسي  المرفقة  التمویل  قواعد  من 

و ھم أعضاء فاعلین، نظًرا المتثالھم لخطط السداد المتفق علیھا خالل الفترة    جمھوریة غامبیا، وأوروغوایو
اعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي من قو  13المرجعیة لھذه الوثیقة، ومنح إعفاء مؤقت من أحكام الفقرة  

  لسیرالیون والسودان و ھم أعضاء كاملین؛أیضا 
 

أیًضا .3 الو   تقرر  جمھوریة  قیرغستان،  غامبیا،  جمھوریة  العراق،  لتشاد،  المؤقت  اإلعفاء  على  اإلبقاء 
دارة ورابطة كتاب الدیمقراطیة الشعبیة، نیكاراغوا، باكستان، وفانوتو، وكذلك لجامعة أذربیجان للسیاحة واإل

)، وھما عضوان منتسبان، مع التوضیح أنھ سیتم تطبیق ھذه األحكام (PATWAالسفر آلسیا والمحیط الھادئ  
 ؛2022نیسان/أبریل   1على ھؤالء األعضاء إذا لم یستلحقوا اإلمتثال بخطط السداد الخاصة بھم بحلول 

 
التالیة لألعضاء الذین یطلبون إعفاًء مؤق  وتحدد  .4 من قواعد التمویل المرفقة   13تًا من أحكام الفقرة  الشروط 

) أقساط:  على  متأخراتھا  لتسویة  سداد  تقترح خطط  والتي  األساسي  السنة 1بالنظام  عن  اإلشتراك  تسدید   (
) التقید الصارم بالخطة المتفق علیھا 2الجاریة قبل دورة الجمعیة العامة التي یتم فیھا النظر في قضیتھم، و(

 رات؛ لتسویة المتأخ
 

 والیمن،  والجمھوریة العربیة السوریة الظروف الخاصة ألفغانستان ولیبیا  وإذ تراعي
 

من القواعد المالیة المرفقة بالنظام األساسي إلى حین    13إعفاء أفغانستان ولیبیا مؤقتا من أحكام الفقرة    تجدد  .5
مراجعة الطلب مرة أخرى في الدورة الخامسة والعشرین القادمة، وتمنح والجمھوریة العربیة السوریة والیمن 

افقة على خطة تسویة متأخراتھم التي سوف المو  وتناشدھم جمیعاإعفاء مؤقتا من األحكام المذكورة أعاله،  
 تقدم إلى الجمعیة العامة في دورتھا الخامسة والعشرین؛
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إلى األمین العام أن یقدم تقریرا إلى األجھزة اإلداریة عن تطبیق ھذا القرار وامتثال األعضاء إلى   وتطلب .6
من قواعد التمویل    13ن أحكام الفقرة  االتفاقات المبرمة بغیة اإلبقاء، وفقا لكل حالة، على اإلعفاء المؤقت م

 المرفقة بالنظام األساسي أو إعادة تطبیق ھذه األحكام علیھم إذا لم یفوا بالتزاماتھم.



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

A/RES/737(XXIV) 

 

 قرار

  

 )113-111(الدورات  تقریر المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامة
األعمال من جدول  7البند   

  A/24/7)(الوثیقة

 

 إن الجمعیة العامة،

 في التقریر،  وقد نظرت

ً ت .1 العادیة   حیط علما بالمقّررات الصادرة عن دوراتھ  المجلس، السیما  المقدّمة بشأن أنشطة  بالمعلومات 
 ؛113و 112و 111

، 2020-2019بالمسائل األساسیة التي نظر فیھا المجلس، مثل تنفیذ برنامج العمل للفترة    وتحیط علما .2
ریة في المنظمة، والسیما ، والوضع المالي والموارد البش2021-2020ومشروع برنامج العمل للفترة  

 ؛ 19-الجھود الكبیرة التي بذلت في مواجھة أزمة كوفید 

 من تفان وكفاءة في رئاسة المجلس؛  2021وشیلي في  2020ما أظھرتھ كل من كینیا في  وتحیي .3

، على 2021، والسنغال والمملكة العربیة السعودیة في  2020نائبي الرئیس، إیطالیا والھند في    وتشكر .4
 مل الذي قاموا بھ في أداء مھامھم. جودة الع
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A/RES/738(XXIV) 

 

 قرار

  

 تقریر لجنة وثائق التفویض 
من جدول األعمال  8البند   

  A/24/8)(الوثیقة

 

 إن الجمعیة العامة

 تقریر لجنة وثائق التفویض. تقر .1
 

 المتبعة في منظومة األمم المتحدة.  ا وفقا للمارسةبأعمالھ وتحیط علما .2



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/739(XXIV) 

 

  قرار

 

بتوصیة من المجلس التنفیذي 2025-2022تعیین األمین العام للفترة   
من جدول األعمال  9البند   

  A/24/9)(الوثیقة

 

 إن الجمعیة العامة،

 من نظامھا الداخلي،  53و  43(ھـ) و38من النظام األساسي والمواد  22(ج) و12المادتین  وقد استعرضت

 ً تعیین السید ُزراب   )،CE/DEC/4(CXIII)مقرره (بالتوصیة التي تقدّم بھا المجلس التنفیذي في    وإذ أحاطت علما
 بولولیكاشفیلي أمینا عاما لفترة ثانیة،

 تصویتا باإلقتراع السري وفقا للقواعد الساریة، أجرت وقد 

أصوات أدلي بھا من األعضاء الحاضرین والمصوتین، قد أسفر عن   110إلى أن التصویت، من أصل    وإذ تشیر
 ،صوتا للمرشح الذي أوصى بھ المجلس التنفیذي 85إعطاء 

 .2025-2022تقرر تعیین السید ُزراب بولولیكاشفیلي أمینا عاما للفترة 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/740(XXIV) 

 

 قرار

  

 إنشاء مكاتب إقلیمیة لمنّظمة السیاحة العالمیة
من جدول األعمال  10البند   

 A/24/10 rev.1)(الوثیقة 

 

 إنَّ الجمعیة العاّمة،

 العالمیة،التقریر بشأن إنشاء المكاتب اإلقلیمیة لمنّظمة السیاحة وقد تدارست 

 اإلطار القانوني والتشغیلي الختیار وإنشاء المكاتب اإلقلیمیة/التقنیة/الموضوعیة؛تعتمد  .1

إلى المجلس التنفیذي القیم في الوقت المناسب بتحسین اإلطار القانوني والتشغیلي على أساس التوجیھات   تطلب .2
 التي أعطتھا الجمعیة؛ 

الدورة  تصادق   .3 عن  الصادر  المقّرر  العالمیة   112على  السیاحة  لمنّظمة  التنفیذي  للمجلس 
CE/DEC/5(CXII)    السعودیة العربیة  المملكة  اقتراح  تأیید  السیاحة  إلبشأن  لمنّظمة  إقلیمي  مكتب  نشاء 

 العالمیة في الریاض؛ 

ب   .4 البرازیل، وكابو فیردي، وغانا، وكینیا، والمغرب، وجنوب أفریقیا الستضافة  األرجنتین، وبمقترحات  تُرّحِ
 مكاتب إقلیمیة لمنّظمة السیاحة العالمیة؛ 

وفیر اإلطار القانوني الالزم لعملھ بشكل من أّي بلد مھتّم باستضافة مكتب لمنّظمة السیاحة العالمیة تتطلب   .5
 ؛(XXI)656صحیح، وال سیّما من خالل االمتثال للمتطلّبات المنصوص علیھا في القرار 

أن یكون أّي تعبیر عن االھتمام مصحوبًا بالتزاٍم صریح بتوفیر مثل ھذا اإلطار القانوني لكي ما یتّم  تقتضي   .6
 النظر فیھ؛

االتّفاقات مع    وتطلب .7 بشأن  المفاوضات  في  إحرازه  یتّم  تقدُّم  أّي  بشكل دوري عن  اإلبالغ  العام  األمین  من 
 البلدان الُمضیفة إلنشاء مكاتب لمنّظمة السیاحة العالمیة.



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

A/RES/741(XXIV) 

 

 قرار

  

السیاحة للمستقبل إعادة تصمیم  إقتراح المملكة العربیة السعودیة:  
من جدول األعمال  11البند   

  A/24/11)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،
 

إلى أن وزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة، معالي السید أحمد الخطیب، قد أبلغ األمین العام باقتراح   إذ تشیر
عمل لإلھتمام بإعادة   ة"فرقالمملكة العربیة السعودیة "إلعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" وأن االقتراح یتضمن إنشاء  

 تصمیم السیاحة للمستقبل"، 
 

 ات التي قدمھا األمین العام بشأن االقتراح، المعلوم وقد تدارست
 

، وإن الشعور 19-كوفید  إلى أن العالم یحتاج إلى إجراءات حیث إن أھمیة السیاحة قد تعززت بسبب وباء   وإذ تشیر
المیة باآلثار المدمرة للوباء ال یزال سائدا، السیما في البلدان النامیة التي یتناولھا النظام األساسي لمنظمة السیاحة الع

 بإشارة خاصة،
 

تشیر األطراف   وإذ  المتعدد  التعاون  وأن  النطاق  كبیرا وواسع  كان  للسیاحة  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  أن  إلى 
 ضروري لتعزیز ھذا القطاع، 

 

باألھمیة االستراتیجیة للعمل مع جمیع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة بشأن المبادرات الرئیسیة   تسلم .1
 لسیاحة للمستقبل مع التركیز على التغییر وااللتزام واالستثمار؛ إلعادة تصمیم ا

 
 بأھمیة االلتزام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل إلفادة الجمیع؛ تسلم .2

 
بمدینة   تستذكر .3 العالمیة  السیاحة  لمنظمة  إقلیمیا  مكتبا  حالیا  تستضیف  السعودیة  العربیة  المملكة  أن 

 الریاض بالمملكة العربیة السعودیة؛
 

علما .4 قدمتھاالمملكة  تحیط  التي  للمستقبل"  السیاحة  تصمیم  "إعادة  في    بمبادرة  السعودیة   25العربیة 
، وأبلغت  2021كانون األول/دیسمبر    1، وقد عدلتھا باإلتفاق مع إسبانیا في  2021تشرین األول/أكتوبر  

 ) من النظام الداخلي للجمعیة العامة؛501الدول األعضاء بھا بموجب المادة 
 

 على إنشاء فرقة العمل؛ توافق .5
 

إلقتراح وعلى تحدید والیة وعضویة وطریقة عمل لفرقة  المجلس التنفیذي على النظر في ھذا ا  وتحث .6
 ؛االھتمام، استنادا إلى المبادئ التوجیھیة الواردة في بند جدول األعمال

 
 بتعیین الملكة العربیة السعودیة وإسبانیا كرئیستین مشتركتین. وتوصي .7



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/742(XXIV) 

 

  قرار

 

 تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة
من جدول األعمال  12البند   

  A/24/12)(الوثیقة 

 

 إن الجمعیة العامة،

 في تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة، وقد نظرت

عن تقدیرھا لرئیس وأعضاء اللجنة العالمیة آلداب السیاحة على الجھود التي بذلوھا حرصا على تطبیق    تعبر .1
 المدونة العالمیة آلداب السیاحة؛ 

 
،  A/24/11بالنسخة المنقحة للنظام الداخلي للجنة كما ھو وارد في المرفق الثالث من الوثیقة    وتحیط علما .2

تطبیق بروتوكول  التعدیالت على  السیاحة    وتقر  العالمیة آلداب  في   –المدونة  وارد  كما ھو  األول،  الجزء 
 ؛الثانيالمرفق 

 
الدول األعضاء على النظر في مصادقة و/أو قبول و/أو اإلنضمام إلى اإلتفاقیة وبروتوكولھا اإلختیاري    وتشجع .3

 التنمیة السیاحیة المستدامة؛  التوجھ نحواللذین اعتمدا في الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، كتعبیر عن  
 

األول)، وتشجع الدول األعضاء على مراعاة    للسفر الدولي (المرفق  19-التوصیة بشأن شھادات كوفید   وتقر .4
 ھذه التوصیة في استراتیجیات إنعاش السیاحة؛

 
باألنشطة التي قامت بھا اللجنة لتشجیع إنعاش السیاحة بأمان ومسؤولیة، من جملة أمور، بتنقیح    وتحیط علما  .5

لیین، والشباب، " والحرص على حقوق أضعف الفئات، كالنساء، والسكان األصنصائح للمسافر المسؤول"
 وذوي اإلعاقات؛

 
، وتشكر 2021التي التزمت بالمدونة لغایة أیار/مایو    450الشركات والجمعیات المھنیة البالغ عددھا    وتھنئ .6

اللجنة العالمیة آلداب السیاحة على التقریر الذي یلخص جھود التطبیق التي بذلھا الموقعون على "التزام القطاع  
 وأثناءه. 19-آلداب السیاحة" قبل وباء كوفید  الخاص بالمدونة العالمیة

 
بمداخلة مندوب بولندا، التي نالت دعم النمسا وكرواتیا والجمھوریة التشیخیة وألمانیا والیونان    وتحیط علما .7

يء استخدام السیاحة ألغراض الحكومات أال تسبغي على نورومانیا وسلوفاكیا، التي تشدد على أنھ ی  ولیتوانیا
السیاسة الخارجیة التي تتعارض مع ھدف المساھمة في التفاھم واإلزدھار والسلم دولیا. 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

A/RES/743(XXIV) 

 

 قرار

  

 إنتخاب أعضاء اللجنة العالمیة آلداب السیاحة
من جدول األعمال  13البند   

  A/24/13)(الوثیقة 

 

 العامة،إن الجمعیة 

ة، ورئیس المجلس التنفیذي، ورئیس مجلس  وقد نظرت   في اقتراح ھیئة االنتخاب (المؤلفة من رئیس الجمعیة العامَّ
األعضاء المنتسبین، واألمین العام، والمستشار القانوني لمنظمة السیاحة العالمیة) بشأن األعضاء األربعة في اللجنة 

من الدورة الرابعة والعشرین إلى الدورة السادسة والعشرین للجمعیة العاّمة في   العالمیة آلداب السیاحة للفترة الممتدة
2025، 

یستمر األعضاء، الوال مارافا، وھیروكاي ماتسورا،   )،A/RES/724(XXII)(للقرار  أنَّھ، وفقًا  تحیط علًما   .8
 . 2023في والیتھم حتى الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة في  وغبرییال تیغو

 
للسید باسكال المي على مساھمتھ وعملھ الممتاز كرئیس للجنة العالمیة آلداب السیاحة خالل تعبر عن تقدیرھا   .9

 )؛ 2021-2017) و(2017-2013والیتیھ المتعاقبتین (
 

نغوكا ، المدیرة التنفیذیة السابقة لمنظمة األمم المتحدة  -السیدة  فومزیل مالمبواقتراح األمین العام لتعیین    وتؤید  .10
السابقة إفریقیا  جنوب  رئیس  ونائبة  كانون   رئیسة.،للمرأة  بین  الممتدة  للفترة  السیاحة  آلداب  العالمیة  للجنة 

 ؛ 2025في عام  ؛والدورة السادسة والعشرین للجمعیة العامة 2021األول/دیسمبر 
 

 اقتراح ھیئة اإلنتخاب؛  وتؤید  .11
 

اللجنة،  وتعیّن   .12 التالیة أسماؤھم لعضویة  بین كانون األول/دیسمبر  األشخاص  الممتدة  والدورة    2021للفترة 
 ؛ 2025في عام  السادسة والعشرین للجمعیة العامة

    
 السیدة میادة بالل

 وكیلة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للتعاون الثقافي في مصر  
 

 خوسي إغناثیو باسغا ثوواثوال السید    
 الباسكفي إقلیم  اآلدابرئیس مؤسسة مجموعة 

 
 السیدة سوزان لونجلي   

والتبغ ورابطات  والتموین  والمطاعم  والزراعة  لألغذیة  الدولي  لالتحاد  العامة  األمینة 
   (IUF) العمال المتحالفین

 
 السیدة دانییال أوتیرو   
 الرئیسة التنفیذیة لشركة   

 Skal International 
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 :أعضاء مناوبون 
 

 السیدة غونور دیكر
  ةعامشریكة ومدیرة 

Eurasia Tourism LTD 
 

 السید شھید حمید فیھ 
 رئیس مجلس اإلدارة والمؤسس 

SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 

 السیدة مارینا نوفیلي
 أستاذة السیاحة والتنمیة الدولیة ، جامعة برایتون

 
 بناًء علیھ أنَّ عضویة اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي على الشكل التالي: وتقّرر 

 :الرئیسة 
 
 نغوكا  -السیدة  فومزیل مالمبو 
 المدیرة التنفیذیة السابقة لمنظمة األمم المتحدة للمرأة ونائبة رئیس جنوب إفریقیا السابقة  
 

  األعضاء:
 

 )2025-2021( السیدة میادة بالل
 وكیلة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للتعاون الثقافي في مصر  

    
  (2025-2021)خوسي إغناثیو باسغا ثوواثوال السید    

 رئیس مؤسسة مجموعة اآلداب في إقلیم الباسك
 

 )2023-2019السید لویس فرناندو خیمینیس غوسمان (
محاضر كبیر بالسیاحة، جامعة كولومبیا الخارجیة، وأمین عام سابق للمجلس الوطني 

 للسیاحة في كولومبیا
 

  (2025-2021) السیدة سوزان لونجلي
العامة   والتبغ ورابطات األمینة  والتموین  والمطاعم  والزراعة  لألغذیة  الدولي  لالتحاد 

 (IUF) العمال المتحالفین
 

 ) 2023-2019السید الوال محمد مارافا (
 أستاذ مشارك، دائرة الجغرافیا وإدارة الموارد، جامعة ھونغ كونغ الصینیة 

 
 ) 2023-2019( السید ھیرواكي ماتسورا

عمید ونائب رئیس للشؤون األكادیمیة واستاذ مشارك باقتصاد الصحة والدیموغرافیا،  
 جامعة شوین

 
 السیدة دانییال أوتیرو

 الرئیسة التنفیذیة لشركة 
 Skal International 

  
 )2023-2019السیدة غابرییال تیغو ( 

 بوخارست لإلقتصادأستاذة متفرغة، كلیة األعمال والسیاحة، جامعة 
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 األعضاء المناوبون:
    

 السیدة غونور دیكر
 شریكة ومدیرة عامة 

Eurasia Tourism LTD 
 

 السید شھید حمید فیھ 
 رئیس مجلس اإلدارة والمؤسس 

SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 

 السیدة مارینا نوفیلي
 أستاذة السیاحة والتنمیة الدولیة ، جامعة برایتون



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/744(XXIV) 

 

 قرار

  

، واعتماد الشعارات، وتحدید البلدان 2021وسنة  2020معلومات عن أنشطة سنة یوم السیاحة العالمي: 
2023وسنة  2022المضیفة لسنة    

من جدول األعمال  41البند   
 A/24/14 rev.1)(الوثیقة 

 

 ،إن الجمعیة العامة
 

 ؛ 2020بتقریر األمین العام حول االحتفال بیوم السیاحة العالمي في  تحیط علًما .1
 

شكرھا .2 عن  المشتركة    تعبّر  الجنوبیة  السوق  في  األعضاء  الدول  (األرجنتین  میركوسور(لحكومات   ،(
والبرازیل وباراغواي وأوروغواي) باإلضافة إلى تشیلي (الدولة المنتسبة إلى میركوسور)، ولحكومة كوت 

 ، تعاطفا؛  2021وسنة  2020على استضافة االحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة العالمي لسنة دیفوار، 

 
للمجلس   113والشعارات التي اقترحتھا الدورة   لیمیةباقتراح البلدان المضیفة من قبل اللجان اإلق  وقد أحاطت علما

 في السنتین التالیتین، لإلحتفاالت بیوم السیاحة العالمي التنفیذي

 ، كل مع شعاره:2023و  2022البلدان اآلتیة الستضافة یوم السیاحة العالمي في تحدد 

 : بالي، إندونیسیا، "مفھوم جدید للسیاحة"2022 -

 المملكة العربیة السعودیة، "السیاحة واإلستثمار األخضر": الریاض، 2023 -
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A/RES/745(XXIV) 

 

 قرار

  

 إنتخاب أعضاء في المجلس التنفیذي
من جدول األعمال  15لبند ا  

  A/24/15 rev.1) (الوثیقة
 

 إن الجمعیة العامة،

 اقتراحات اللجان اإلقلیمیة واألعضاء المشاركین ومجلس األعضاء المنتسبین،  وقد تلقت

 إلى مبدا التوزیع الجغرافي العادل والمتكافئ في المجلس التنفیذي وإلى استحسان مشاركة كافة األعضاء،  وإذ تشیر

، لملء المقاعد 2025-2021تعلن انتخاب من یلي من األعضاء الفاعلین لعضویة المجلس التنفیذي للفترة   .1
 السبعة عشر الشاغرة؛

 أفریقیا: 
 الرأس األخضر .1
 المغرب .2
 موزنبیق .3
 قیا جنوب أفری .4
 زامبیا .5

 
 القارة األمریكیة:  
 

 األرجنتین .1
 البرازیل  .2
 جمھوریة الدومینیكان .3

 
 أوروبا: 
 

 أرمینیا  .1
 كرواتیا .2
 جورجیا .3
 الیونان  .4
 اإلتحاد الروسي  .5

 
 الشرق األوسط:  
 

 البحرین .1
 اإلمارات العربیة المتحدة  .2

 
 جنوب آسیا: 
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 الھند .1
 جمھوریة إیران اإلسالمیة .2

 
سیتمثلون    وتشیر .2 المشاركین  األعضاء  أنَّ  الدورة  ورتوریكو  ببإلى  حتى  التنفیذي  المجلس  الخامسة  في 

 والعشرین للجمعیة العامة؛
 

3.  ً  بـ (العضو المنتسب). بأنَّ األعضاء المنتسبین سیتمثلون في المجلس التنفیذي  وتحیط علما
 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/746(XXIV) 

 

 قرار

  

 إصالح المنظمة: التقدم في توصیات وحدة التفتیش المشتركة
من جدول األعمال  16لبند ا  

 A/24/16 rev.1) (الوثیقة
 

 
 إن الجمعیة العامة،

 
 التقریر حول إصالح المنظمة: التقدم في توصیات وحدة التفتیش المشتركة،  وقد نظرت في

 
باإلصالحات الرامیة إلى تعزیز االمتثال لمعاییر األمم المتحدة، وتحیط علما بالتقاریر الصادرة عن   ترحب .1

في عام   المشتركة  التفتیش  المشتركة ع  2020وحدة  التفتیش  الوثیقة، وتشكر وحدة  في  إلیھا  لى والمشار 
 أفكارھا الثاقبة؛ 

 
وضع القبول والتنفیذ لكل منھا، على النحو المقترح في المرفق األول بالوثیقة، وتطلب إلى األمین العام    تقر .2

 أن یقدم تقریراً عن ذلك إلى وحدة التفتیش المشتركة؛ 
 

 ؛2019التقدم المحرز فیما یتعلق بتوصیات وحدة التفتیش المشتركة الصادرة حتى نھایة عام    تلحظ مع التقدیر .3
 

 التوصیات التي تم تنفیذھا؛ مغلقة تعتبر .4
 

 إلى األمین العام مواصلة تقدیم التقاریر السنویة حول ھذه المسألة.  وتطلب .5



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/747(XXIV) 

 

 قرار

  

 للجمعیة العامة والمجلس التنفیذي تعدیل النظام الداخلي
من جدول األعمال  17البند   

  (A/24/17)(الوثیقة 
 

 
 إن الجمعیة العامة،

 
في دورات الجمعیة    2019إلى أن التصویت اإللكتروني في الموقع، والذي تم اختبار استخدامھ بنجاح منذ عام    إذ تشیر

النداء  عن طریق  وقتًا طویالً  تستغرق  التي  األصوات  فرز  من عملیة  كبیر  بشكل  یخفف  الفرعیة،  وأجھزتھا  العامة 
الممارسة المتبعة في تسییر االجتماعات في منظمات  باألسماء واالقتراع باألوراق، وھو یتماشى في نفس الوقت مع  

 أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة، 
 

إلى القیود غیر المسبوقة المفروضة على سفر األشخاص وتجمعاتھم وتنقلھم بسبب التدابیر االحترازیة الھادفة    وإذ تشیر
 )، 19-إلى احتواء انتشار مرض فیروس كورونا (كوفید 

 
تقر ھ  وإذ  وظائفھا  بتأثیر  واستمراریة  للمنظمة  اإلداریة  األجھزة  اجتماعات  مداوالت  وتسییر  تنظیم  على  القیود  ذه 

 األساسیة، ال سیما عند االجتماع خارج مدینة مدرید،
 

التي عقدت في تبلیسي،   112وإذ تشیر إلى اإلجراءات الخاصة التي اعتمدھا المجلس التنفیذي بشكل استثنائي قبل دورتھ  
 )، (CXII)2، والتي أحاط المجلس علماً بھا في مقرره (2021سبتمبر / أیلول  17-15جورجیا، في 

 
 وإذ تؤكد من جدید أن استثناء االجتماعات الشخصیة لألجھزة اإلداریة للمنظمة یتم فقط في أكثر الظروف استثنائیة، 

 
 التقریر،   وبعد تدارس

 
 التعدیالت المقترحة على النظام الداخلي للجمعیة العامة على النحو الوارد في المرفق األول بالتقریر؛  تعتمد  .1

 
المجلس التنفیذي باعتماد التعدیالت المقترحة على نظامھ الداخلي، والتي تقع في نطاق صالحیاتھ،    وتوصي .2

 على النحو المبین في المرفق الثاني بالتقریر 



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

A/RES/748(XXIV) 

 

  قرار

 

 تقریر رئیس األعضاء المنتسبین
(أ) من جدول األعمال 18البند    

  A/24/18(a) rev.1)(الوثیقة 
 

 إن الجمعیة العامة،

 في تقریر رئیسة األعضاء المنتسبین،وقد نظرت 

تقریرھا وتھنئ أعضاء المجلس واألعضاء المنتسبین على تشكر رئیسة مجلس األعضاء المنتسبین على   .1
 أنشطتھم؛

 
أھمیة عقد الجلسة العامة الثالثة واألربعین لألعضاء المنتسبین في سیاق الدورة الرابعة والعشرین   تشدد على .2

 ؛2022للجمعیة العامة وتلحظ المساھمات المقترحة لبرنامج عمل 
 

 دفة إلى إنعاش قطاع السیاحة؛بمبادرات األعضاء المنتسبین الھا ترحب .3
 

 مساھمات المجلس إصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب في منظمة السیاحة العالمیة؛ تثمن .4
 

 إلى األمین العام تسھیل تعاون األعضاء المنتسبین مع الدول األعضاء.  وتطلب .5



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 

A/RES/749(XXIV) 

 

  قرار

 

اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب في منظمة السیاحة العالمیةإصالح    
 من جدول األعمال (ب) 18البند 

 A/24/18(b) rev.1)(الوثیقة 
 

 إن الجمعیة العامة،
 
 

 في تقریر الفریق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب في منظمة السیاحة العالمیة، وقد نظرت 
 

أن النظام الداخلي المنقح للجنة العضویة باإلنتساب قد أقر في الجلسة العامة لألعضاء المنتسبین في اجتماعھا الثالث    تلحظوإذ  
 ،2021تشرین الثاني/نوفمبر  30واألربعین الذي عقد في 

 
الداخ  ترحب .1 النظام  وتحدیث  لمراجعة  المنتسبین  األعضاء  ومجلس  العامل  الفریق  بذلھا  التي  للجنة بالجھود  لي 

 العضویة باإلنتساب؛ 
 

 إسبانیا على دورھا كرئیسة للفریق العامل؛ تشكر .2
 

"میثاق   تقر .3 (أ)  من  یتألف  وھو  العامل،  الفریق  قدمھ  الذي  باإلنتساب  للعضویة  القانوني  اإلطار  إصالح  اقتراح 
المنتسبین" (المرفق األول األعضاء المنتسبین" (المرفق األول طي ھذه الوثیقة)، و"النظام الداخلي للجنة األعضاء  

 طي ھذه الوثیقة)؛
 

أن یتم استبدال "لجنة النظر في طلبات العضویة باإلنتساب" بـ"لجنة شؤون العضویة باإلنتساب" وفقًا للقواعد    تقرر .4
 واإلجراءات التي ینص علیھا میثاق العضویة باإلنتساب؛ 

اقتراح الفریق العامل بشأن العضویة االنتقالیة للجنة شؤون العضویة باإلنتساب. وتؤید  .5



 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 

A/RES/750(XXIV) 

  قرار

 

من جدول األعمال  19البند  مكان وتاریخ انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة  
من جدول األعمال  19البند   

 A/24/19 rev.2) (الوثیقة
 

 ،10مباشرة بعد البند  19أن تظر في البند  وقد قررت

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

 حكومة البرتغال وحكومة أوزبكستان،بالترشیحات الثالثة التي تقدمت كل من حكومة مصر ووقد أحاطت علما 

 انسحاب حكومة مصر، وإذا تأخذ في اإلعتبار

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

 تشكر ھذه الحكومات بحرارة على دعواتھا، .1
 

 تصویتا باإلقتراع السري،  وقد أجرت

 ؛ في أوزبكستان  2023تقرر عقد دورتھا الخامسة والعشرین عام  .2
 

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

مسبقة لتقدیم ترشیح صالح  إلى أن قبول أي دولة بالشروط المعیاریة المحددة في نموذج االتفاق ھو فریضة    تشیر .3
 الستضافة دورة الجمعیة العامة؛

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

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