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 1البند 
 المشروح  جدول األعمال المؤقت

 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
 ) A/24/1 prov. rev.1 (الوثیقةإعتماد جدول األعمال  -1البند 

 
) من النظام 1(5جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة وفقاً ألحكام المادة  قام األمین العام بإعداد  

 الداخلي للجمعیة.
 
 

 )A/24/2 rev.1 (الوثیقةرئیس الجمعیة ونواب الرئیس  إنتخاب -2البند 
 

) من نظامھا الداخلي، تُدَعى الجمعیة 2(16بعد افتتاح الدورة من قبل رئیس الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة، وفقا للمادة  
ة إلى انتخاب رئیس جدید لدورتھا الرابعة والعشرین.   العامَّ

 
المادة   الرئیس ) من  3(16ووفقاً ألحكام  فیشكلون مع  للرئیس،  نواب  ثمانیة  بانتخاب  ة  العامَّ الجمعیة  تقوم  الداخلي،  نظامھا 

بنواب  توصي  اإلقلیمیة  اللجان  المتكافئ.  الجغرافي  التوزیع  أساس  على  التسعة  المكتب  أعضاء  ویُنتََخب  الجمعیة.  مكتب 
 الرئیس.

 
 

 تعیین لجنة وثائق التفویض    -3البند 
 

المادة   الفاعلین  1(13وفقا ألحكام  الجمعیة تسعة مندوبین من األعضاء  الرئیس على  یقترح  للجمعیة،  الداخلي  النظام  ) من 
یشكلون لجنة وثائق التفویض، آخذًا بعین االعتبار التوزیع الجغرافي المتكافئ. ویتعین على ھذه اللجنة اإلجتماع فور تشكلھا 

 تتمكن من تقدیم تقریرھا األول خالل الدورة. لكي
 
 

 ) A/24/4 (الوثیقةتقریر األمین العام عن اإلتجاھات الحالیة للسیاحة الدولیة   -4البند 
 

ة بوضع السیاحة الدولیة، السیما في ضوء األزمة غیر المسبوقة التي تسبب بھا وباء   -كوفید یقوم األمین العام بإعالم الجمعیة العامَّ
م معلوماٍت عن آلیات الرصد المعززة والسیناریوات المختلفة لتعافي القطاع. 19  . ویقّدِ

  
 

 2023-2022والفترة  2021-2020تقریر األمین العام عن برنامج العمل والوضع المالي للفترة   -5البند 
 

 ) A/24/5 (a) (الوثیقةتنفیذ برنامج العمل العام  )أ(
 

 2020یقدم إلى الجمعیة العامة، من جھة، لمحة عن الخطوط العریضة للعمل والمنجزات التي تحققت في  
 ؛ ومن جھة 19-، خصوصا كل األنشطة ذات الصلة بمواجھة أزمة كوفید 2021وفي النصف األول من 

للفترة   الجمعیة العامة  ، وھو یقدم إلى  2023-2022ثانیة، یعرض برنامج العمل الذي یقترحھ األمین العام 
 بغیة إقراره.
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 )A/24/5(b) rev.1 (الوثیقة الوضع المالي للمنظمة ) ب(
 

بعد  للمنظمة،  والعشرین  الثانیة  المالیة  الفترة  تغلق  البند  ھذا  إطار  في  العامة  الجمعیة  إلى  المقدمة  الوثیقة 
 .تفحصھا من قبل مراجعي الحسابات والموافقة علیھا من قبل المجلس

 
من  ویفید   األول  النصف  للمنظمة خالل  المالي  بالوضع  العامة  الجمعیة  العام  إلى  2021األمین  یقدم  كما   ،

كانون األول/دیسمبر   31الجمعیة العامة التقریر المالي للمنظمة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  
 قراره. ، بغیة إ2023-2022، إضافة إلى مشروع میزانیة المنظمة للفترة 2020

 
 ).A/24/5(c), A/24/5(c) Add (الوثیقةتقریر الموارد البشریة  )ج(

 
المدخلة   بالتعدیالت  المنظمة، وكذلك  البشریة في  الموارد  بھیكلیة ووضع  الجمعیة  بإعالم  العام  یقوم األمین 

فی تنظر  التي  التعدیالت  سیما  ال  للموظفین،  اإلداري  والنظام  المنظمة  لموظفي  األساسي  النظام  ھا  على 
 .الجمعیة بغیة إقرارھا

 
 ویحیل األمین العام على الجمعیة التقریر المستقل لمسؤولة األخالقیات. 

 
لجنة  في  ومناوبین  كأعضاء  للعمل  الفاعلین  األعضاء  ترشیحات  أیضا  العامة  الجمعیة  على  وتعرض 

 .2023-2022المعاشات التقاعدیة لموظفي المنظمة لفترة السنتین 
 

 
 العضویة في المنظمة -6البند 

 
 ) A/24/6(a) (الوثیقةوضع العضویة   )أ(

 
یقدم األمین العام إلى الجمعیة العامة تقریرا حول التغییرات التي طرأت على عضویة المنظمة منذ دورتھا  

والمنتسبین.   الفاعلین  األعضاء  قبول  إلى  خاص  بشكل  ویشار  والعشرین.  اإلشارة الثالثة  قبول    وتجدر  إلى 
من النظام األساسي   7و  5ا للمادتین  أنتیغوا وباربودا كعضو فاعل، األمر الذي على الجمعیة النظر فیھ وفقً 

 من النظام الداخلي للجمعیة. 50و   49والمادتین 
 

للمادة   ) ب( وفقا  العضویة  الفقرة    34تعلیق  تطبیق  من  المؤقت  اإلعفاء  وطلبات  األساسي  النظام  من    13من 
 ) A/24/6(b) rev.1 (الوثیقةقواعد التمویل 

 
من   34، قائمة باألعضاء الخاضعین ألحكام المادة  (VII)217یحیل األمین العام إلى الجمعیة، وفقًا للقرار  

النظام األساسي. وتتلقى الجمعیة أیًضا قائمة باألعضاء الذین تراكمت علیھم متأخرات تساوي أو تزید عن  
. وفي إطار البند نفسھ، 34أربع سنوات من االشتراكات والتي یمكن أن تؤدي إلى الخضوع ألحكام المادة  

أي العام  األمین  الفقرة    یحیل  تطبیق  لتعلیق  لقرار   13طلبات  وفقًا  تقدیمھا  تم  ربما  التي  التمویل  قواعد  من 
العامة   إلى  (VI)162الجمعیة  یرجع  االشتراكات  دفع  في  التأخیر  أن  أثبت  قد  المجلس  یكون  أن  شریطة   ،

ویة ظروف خارجة عن إرادة األعضاء المعنیین، وقد اتفق ھؤالء األعضاء مع المجلس على إجراءات تس
 متأخراتھم. 

 
 

 ) A/24/7 (الوثیقةتقریر المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامة  -7البند 
 

التي   عمال بأحكام النظام األساسي، یقدم المجلس التنفیذي تقریرا إلى الجمعیة العامة عن أنشطتھ، ویتناول كال من المقرارات
المجلس   عقد  ولقد  العامة.  الجمعیة  دورات  بین  المتخذة  والفنیة  اإلداریة  والمقررات  العامة  الجمعیة  لقرارات  تنفیذاً  اتخذھا 

 .113و 112و 111التنفیذي، منذ الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، دوراتھ العادیة 
 
 

 ) A/24/8 (الوثیقةتقریر لجنة وثائق التفویض  -8البند 
 

ما توّصلت إلیھ من نتائج بعد مراجعة ع) من النظام الداخلي للجمعیة، تقدم لجنة وثائق التفویض تقریًرا  4(13بموجب المادة  
ة باألعضاء المنتسبین   ة بمندوبي األعضاء الفاعلین واألعضاء المشاركین، واألوراق الثبوتیة الخاصَّ وثائق التفویض الخاصَّ

 المدعوین إلى الدورة. ومراقبي المنظمات 
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 ) A/24/9 (الوثیقةبتوصیة من المجلس التنفیذي  2025-2022تعیین األمین العام للفترة  -9البند 
 

المادتین   على  و  12بناء  والقواعد    22(ج)  األساسي  النظام  و  38من  إلى   53و  43(ھـ)  باإلضافة  الداخلي،  نظامھا  من 
قراره   في  التنفیذي  المجلس  قدمھا  التي  بشأن CE/DEC/4(CX111)التوصیة  قرار  التخاذ  مدعوة  العامة  الجمعیة   ،

 من النظام األساسي. 22وفقًا للمادة  2025-2022لفترة التوصیة التي قدمھا إلیھا المجلس وتعیین األمین العام ل
 
 

 ) A/24/10 rev.1 (الوثیقةإنشاء مكاتب إقلیمیة لمنظمة السیاحة العالمیة  -10البند 
 

تقدم األمانة تقریرا إلى الجمعیة العامة عن افتتاح المكتب اإلقلیمي لمنظمة السیاحة العالمیة للشرق األوسط مؤخًرا، وكذلك  
 إمكانیات وإجراءات إنشاء مكاتب مماثلة في أقالیم أخرى. عن 

 
الفترة   السیاحة 2021-2020في  بأمانة منظمة  األوسط  والقارة األمریكیة والشرق  أفریقیا  اتصلت عدة دول أعضاء من   ،

 .العالمیة للتعبیر عن اھتمامھا باستضافة مكتب إقلیمي لمنظمة السیاحة العالمیة
 

الجمعیة العامة معلومات مفصلة عن الخلفیة، والتعبیرات عن االھتمام التي وردت، والتقدم المحرز، وكذلك  تقدم األمانة إلى  
 عن اإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء المكاتب اإلقلیمیة. 

 
 

 )A/24/11 (الوثیقةاقتراح المملكة العربیة السعودیة: إعادة تصمیم السیاحة للمستقبل  -11البند 
 
 5: ھذا البند من جدول األعمال اقترحتھ المملكة العربیة السعودیة، وھي عضو فاعل، بموجب المادة  مالحظة من األمانة(
 ) من النظام الداخلي للجمعیة العامة). 3( 5)، وتم إدراجھ في جدول األعمال المؤقت وفقًا للمادة 1) (1(
 

عالمیة وأعضائھا اقتراًحا للقیام سویة بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل، تقدم المملكة العربیة السعودیة إلى منظمة السیاحة ال
بما في ذلك من خالل إنشاء فرقة عمل إلعادة تصمیم السیاحة للمستقبل. یھدف ھذا االقتراح إلى الجمع بین القطاعین العام 

تحسب المصلحة  أصحاب  بین  التعاون  وزیادة  األطراف  متعددة  المنظمات  وتمكین  وتھدف والخاص،  المستقبل.  لتحدیات  ا 
فرقة العمل المعنیة بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل أیًضا إلى إعادة تنشیط منظمة السیاحة العالمیة من خالل جملة أمور، 

 من بینھا النظر في إحداث تغییرات في أسالیب العمل الحالیة للمنظمة و/أو إجراء إصالحات أخرى في المنظمة. 
 
 

 )A/24/12 (الوثیقةاللجنة العالمیة آلداب السیاحة  تقریر  -12البند 
 

تقدم اللجنة العالمیة آلداب السیاحة تقریرا عن األنشطة التي قامت بھا منذ الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، السیما  
 على نحو مستدام ومسؤول.  19-بشأن مختلف اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة لتعزیز تعافي السیاحة من وباء كوفید 

 
نة في ظل والیتھا الراھنة، ویتضمن تحدیثا حول اإلتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة، ویعرض التقریر أیضا برنامج عمل اللج

الجزء األول، بغیة إقراره، إضافة إلى النظام الداخلي    -ویعرض أیضا التنقیح المقترح لتنفیذ المدونة العالمیة آلداب السیاحة  
 المنقح، لإلعالم.

 
 

 داب السیاحةإنتخاب أعضاء اللجنة العالمیة آل -13البند 
 

في ھذا البند، الجمعیة العامة مدعوة إلى بحث واتخاذ قرر بشأن المقترحات التي قدّمتھا ھیئة اإلختیار في ما یتعلق بانتخاب 
 أربعة أعضاء للجنة العالمیة آلداب السیاحة.

 
 

، واعتماد الشعارات، وتحدید البلدان المضیفة لسنة 2021و   2020یوم السیاحة العالمي: معلومات عن أنشطة    -14البند  
 )A/24/14 rev.1 (الوثیقة 2023وسنة  2022

 
 بشأن اإلحتفاالت التالیة: 112الجمعیة العامة مدعوة إلى إقرار توصیات المجلس التنفیذي في دورتھ 

 
 ، بضیافة بالي، إندونیسیا: "مفھوم جدید للسیاحة" 2022یوم السیاحة العالمي  -
 ، بضیافة الریاض، المملكة العربیة السعودیة "السیاحة واإلستثمار األخضر"2023یوم السیاحة العالمي  -
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 ) A/24/15 rev.1 (الوثیقةإنتخاب أعضاء في المجلس التنفیذي  -15البند 
 

 .2025-2021دولة عضوا في المجلس التنفیذي للفترة  17مدعوة في دورتھا الرابعة والعشرین إلى انتخاب الجمعیة العامة 
 
 

 ) A/24/16 rev.1 (الوثیقةإصالح المنظمة: التقدم في توصیات وحدة التفتیش المشتركة  -16البند 
 

لعام   المشتركة  التفتیش  وحدة  توصیات  بشأن  إقرارھا،  بغیة  الجمعیة،  على  إجراءات  العام  األمین  ویبلغھا 2020یقترح   ،
بإنجازات المنظمة في االمتثال للتوصیات السابقة. ولقد ركزت األمانة على العمل بھذه التوصیات الجوھریة لضبط میزانیة 

في خصوصا  طریقة،  بأفضل  واإلنفاق  المتعلق    المنظمة  التعدیل  وإنفاذ  البیئیة،  والمسؤولیة  الداخلیة،  بالرقابة  یتعلق  ما 
 باعتماد الصینیة كلغة رسمیة في المنظمة. 

 
 

 ) A/24/17 (الوثیقةتعدیل النظام الداخلي للجمعیة العامة (بما في ذلك التصویت اإللكتروني)  -17البند 
 

نصوص في النظام الداخلي للجمعیة العامة وف المجلس التنفیذي  من أجل یقدم األمین العام في ھذا التقریر مشاریع تعجیل  
 اعتماد ممارسة التصویت اإللكتروني وتنظیم جلسات عبر اإلنترنت.

 
 

 )A/24/18 (الوثیقةاألعضاء المنتسبون  -18البند 
 

 ) A/24/18(a)(الوثیقة تقریر رئیس األعضاء المنتسبین  )أ(
 

األعضاء   رئیس  واألعضاء یقدم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  نفذھا  التي  والمبادرات  الحالي  للوضع  تحلیالً  المنتسبین 
الجمعیة  الروسي، ویدعو  االتحاد  العامة، في سانت بطرسبرغ،  للجمعیة  الثالثة والعشرین  الدورة  منذ  المنتسبون 

تعز إلى  والرامیة  التقریر  ھذا  في  الواردة  والمبادرات  المقترحات  إلقرار  األعضاء  العامة  الدول  بین  التعاون  یز 
 واألعضاء المنتسبین من أجل تعافي السیاحة العالمیة.

 
 ) A/24/18(b)(الوثیقة تقریر رئیس األعضاء المنتسبین  )ب (

 
بالقرار   اإلطار   CE/DEC/4(CXII)عمالً  إلصالح  عامل  فریق  إنشاء  تم  التنفیذي،  المجلس  عن  الصادر 

العالمیة. السیاحة  منظمة  في  باإلنتساب  للعضویة  إلى  القانوني  اقتراًحا  لصالحیاتھ،  وفقا  العامل،  الفریق  ویقدم 
 الجمعیة العامة بشأن إصالح شامل لإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب. 

 
ھ اإلصالح  عملیة  من  األساس الغایة  ووضع  المنتسبین  األعضاء  للجنة  الحالي  الداخلي  النظام  تحدیث  ھي  ذه 

 القانوني الجدید إلنشاء اللجنة المعنیة بشؤون األعضاء المنتسبین.
 
 

 ) A/24/19 rev.1 (الوثیقةمكان وتاریخ انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة  -19البند 
 

والبرتغال وأوزبكستان الستضافة الدورة الخامسة    مصر (انسحبت) تلقت األمانة خطابات رسمیة یقدم فیھا ترشیح كل من
 والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة.

 
لم یعد یسمح بعقد الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة   19-قامت المملكة المغربیة بإبالغ األمانة بأن تطور وباء دوفید 

كانون األول/دیسمبر، وطلبت   3تشرین الثاني/نوفمبر إلى    30ا، أي من  في المواعید المتفق علیھ 2021في مراكش في عام  
 .2023عقد الدورة الخامسة والعشرون للجمعیة العامة في مراكش عام  

 
ة مدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن مكان انعقاد دورتھا الخامسة والعشرین.  الجمعیة العامَّ

*** 


