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جمعية العامةال   

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 القرارات التي اعتمدتها الجمعية العاّمة في دورتها العشرين

 

 

 9102آب/أغسطس  92شالالت فيكتوريا، زامبيا/زمبابوي، 

 

 

 اتالمحتوي

 

 

 1 ........................................................................................... (A/RES/612(XX))إعتماد جدول األعمال 

 5 ..................................................................... (A/RES/613(XX))الجمعية ونواب الرئيس  ي  انتخاب رئيس   

 7 ..................................................................................... (A/RES/614(XX))تعيين لجنة وثائق التفويض 

 9 .......................................................................................................................... عضوية في المنظمةال

 9 .................................................................................................. (A/RES/615(XX))أعضاء جدد )أ(  

 من النظام األساسي 22)ب( تعليق العضوية، وفقا للمادة 

 A/RES/616(XX) ..................................... 13)عد التمويل )من قوا 02وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة 

 17 ............................................................................................................................ تقرير األمين العام

ل: برنامج العمل  17 ................................................................................................................. الجزء األوَّ

 17 .............................. (A/RES/617(XX)) إدراج السياحة على األجندة العالميةوضع القطاع السياحي العالمي و)أ( 

 19 ..................................................... (A/RES/618(XX)) 4102-4104)ب( تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 

 21 ................................... (A/RES/619(XX)) 4102-4102)ج( مشروع برنامج عمل وميزانية المنظمة للفترة 

 23 ................................................... (A/RES/620(XX)) العالمية في منظومة األمم المتحدة)د( منظمة السياحة 

 25 .......................................... (A/RES/621(XX)) )ه( تقرير عن تطور اإلصالح في المنظمة )الكتاب األبيض(

 27 ............................................ (A/RES/622(XX)))و( إصالح مؤسَّسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

ل: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي  29 ..................................................................... الجزء األوَّ

 29 ............. (A/RES/623(XX)) (4100-4101)أ( إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية الثامنة عشرة )

 31 .................................................................................. (A/RES/624(XX)) )ب( الوضع المالي للمنظمة

 33 .................................................................... (A/RES/625(XX)))ج( وضع الموارد البشرية في المنظمة 

                           4102-4102)د( انتخاب أعضاء لجنة منظمة السياحة العالمية للمعاشات التقاعدية للموظفين للفترة 

(A/RES/626(XX))    .................................................................................................................. 35 

 37 ................................................... (A/RES/627(XX)) 4102-4102)ه( انتخاب مراجعي الحسابات للفترة 

mailto:omt@unwto.org


A/20/RES 

 

 

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 

2 

 39 ............................................. (A/RES/628(XX)) وضع التعديالت على النظام األساسي وقواعد التمويل)و( 

 41 ......................................................................... (A/RES/629(XX)) )ز( االتفاقات التي أبرمتها المنظمة

 45 .................................................................................. (A/RES/630(XX)) )ح( استخدام شعار المنظمة

 47 ....................................... (A/RES/631(XX)) )ط( توجيهات بشأن اختيار أمكنة انعقاد دورات الجمعية العاّمة

 49 ........................................................................... (A/RES/632(XX))تقرير رئيس األعضاء المنتسبين  

 A/RES/633(XX) ................................................................................... 51)تقرير لجنة وثائق التفويض )

 53 .............................................................. (A/RES/634(XX))تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة ) 

 55 ............................... (A/RES/635(XX)) بتوصية من المجلس التنفيذي 4102-4102تعيين األمين العام للفترة 

 57 ..................................................... (A/RES/636(XX))أنشطة اللجنة العالمية آلداب السياحة، الجزء األول  

 59 ...................................................... (A/RES/637(XX)ب السياحة، الجزء الثاني )أنشطة اللجنة العالمية آلدا

 ، 4102و 4104يوم السياحة العالمي: معلومات عن أنشطة  

 61 ................................... (A/RES/638(XX)) 4102و 4102واعتماد الشعارات وتحديد البلدان المضيفة لسنتي 

 63 .................................................................................. (A/RES/639(XX))إنتخاب أعضاء في المجلس 

 65 .......................................... (A/RES/640(XX)مكان وتاريخ انعقاد الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة )

 67 ................................................................................... (A/RES/641(XX)توجيه الشكر للبلد المضيف )
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A/RES/612(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 اعتماد جدول األعمال
 

 من جدول األعمال 1البند 
 (.A/20/1 prov.annotو A/20/1 prov. rev.1)الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 في جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمانة، وقد نظرت

 
ر اعتماد جدول أعمال دورتها العشرين كما هو مقترح.  تقرِّ

 
 

 
 
 

mailto:omt@unwto.org


A/20/RES 

 

 

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 

4 

mailto:omt@unwto.org


 

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 

5 

 
A/RES/613(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 
 انتخاب رئيس  ي   الجمعية ونواب الرئيس

 
 جدول األعمال  2البند 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ
 

 السياحة ةمعالي وزير ، يمثلهما على التواليةللجمعية العامَّ  العشرينلدورة اسة الرئ زامبيا وزمبابوي تعلن انتخاب .0

والفنون في زامبيا، السيِّدة سيلفيا مازيبو، ومعالي وزير السياحة وصناعة الضيافة في زمبابوي، السيِّد ولتر 

 ؛ مزمبي
 
س مويا، وزير السياحة(، يا )السيِّد آالن فلوركوستا ريك رئيس دورتها العشرين:ل نوابا  البلدان التالية  وتعلن انتخاب .4

يستو، وزيرة السياحة ا )السيِّدة ماري إلكا بانجكرواتيا )السيِّد داركو لورينسين، وزير السياحة(، إندونيسي

اإلسالمية )السيِّد  إيران جمهوريةالسياحة واآلثار(،  ةم، وزيرالعراق )السيِّدة لواء سميس (،اإلبداعيواالقتصاد 

منا غوميز باسوس، وزيرة (، المكسيك )السيِّدة جيشيان، منظمة السياحة والتراث الثقافي اإليرانيي تابيمهد

 (.الروسيةاالتحادية السياحة وكالة السيِّد ألكسندر رادكوف، رئيس السياحة(، االتحاد الروسي )
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A/RES/614(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،مبيا/زا، شالالت فيكتوريا

 
 

 
 تعيين لجنة وثائق التفويض

 
 جدول األعمال  3 بندال

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 من نظامها الداخلي، (0)02وفقا ألحكام المادة  رئيساها هاقدمباالقتراحات التي  وقد أحاطت علما  

 
 من قبل اللجان اإلقليمية، بناء على طلب الجمعية، اختيارهمأن أعضاء لجنة وثائق التفويض قد تم  وإذ تلحظ

 
 
 بتعيين البلدان التالية: تحيط علما   .1

 

 
 

 يِّد محمد الحفناوي )قطر(والس لها، ا  رئيسنت السيِّد ريتشارد بونسي )هايتي( أن لجنة وثائق التفويض قد عي وتلحظ .2

 للرئيس. نائبا  
 

 مالي إسرائيل قبرص
 قطر جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية إثيوبيا
 باراغواي ملديف هايتي
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A/RES/615(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 العضوية في المنظمة
 

 )أ( أعضاء جدد
 

 )أ(4بند جدول األعمال 
 (A/20/4(a)(II)و A/20/4(a)(I) تان)الوثيق

 
 

ة،إنَّ الجمع  ية العامَّ

 
لتي نضمام بصفة عضو فاعل اعشرة، وعلى طلبات اال التاسعةعضوية المنظمة منذ دورتها  في التغييراتعلى  وقد اطلعت

 ،A/20/4(a)(I)مدرجة في الوثيقة التلقاها األمين العام، 
 
 ؛منظمةإلى ال مارات العربية المتحدة، وترينيداد، وتوباغو باالنضمام مجددا  بقرار ميانمار، واإل ترحب .1

 
ل/ديسمبر وفقا  للمادَّة  44بانسحاب التفيا من المنظمة، الذي أصبح نافذا  في  مع األسف وقد أحاطت علما   ( من 0)22كانون األوَّ

 النظام األساسي، 

 
 مجددا  ضمن المنظمة؛ مكانهاالتفيا على إعادة النظر في قرارها وأخذ  باإلجماع وتحثّ  .2

 
إلى االنضمام إلى بعد إلى أسرة منظمة السياحة العالمية،  تنتميال  ، التياألمم المتحدة الدول األعضاء في وتدعو .3

ع األمين العام على مواصلة جهوده في هذا االتجاهالمنظمة  ؛، وتشجِّ
 

 نتساب التي تلقاها األمين العام،بطلبات العضوية باال وقد أحاطت علما  
 
الهيئات التي قدمتها  باالنتساب، طلبات العضوية [(IX)279]القرار  بتوصية المجلس التنفيذي وبموجب ، عمل  تقر .4

 ( من النظام األساسي:4)7( والمادة 3)7للمادة  وفقا   التالية
 

1. ADVERTISING AGENCY « GREAT SILK ROAD » 
(UZBEKISTAN/OUSBEKISTAN/أوزبكستان) 

2. ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS (PALESTINE/PALESTINA/فلسطين) 

3. AMERICAN HOTEL & LODGING EDUCATIONAL INSTITUTE (UNITED STATES OF 
AMERICA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ الواليات المتحدة
 (األمريكية

4. ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO – BRAZTOA 
(BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL/البرازيل) 

5. AYUNTAMIENTO S. BARTOLOME DE TIRAJANA (MASPALOMAS) 
(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA./إسبانيا) 
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6. BENCH EVENTS (UNITED KINGDOM/ ROYAUME UNI / REINO UNIDO/المملكة المتحدة) 

7. CASPIAN TRAVEL AGENCY AND CARGO LLC (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

8. CHIC OUTLET SHOPPING – VALUE RETAIL PLC (UNITED KINGDOM/ROYAUME UNI) 
/REINO UNIDO/المملكة المتحدة) 

9. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES (CEAV) 
(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

10. CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO (CONSETURISMO) (VENEZUELA/فنزويال) 

11. CONSOLIDATED TOURISM AND INVESTMENT CONSULTANTS LTD CTICO 
(JAMAICA/JAMAÏQUE/جامايكا) 

12. CONSULTORES ASOCIADOS EN TURISMO S.A. DE C.V. 
(MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO/المكسيك)  

13. CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (SAN 
MARINO/SAINT-MARIN/سانت مارينو) 

14. DELTA GROUP LTD (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

15. DEPARTMENT OF TOURISM – PORTO ALEGRE CITY COUNCIL 
(BRASIL/BRÉSIL/BRAZIL/البرازيل) 

16. DESIGNATED AREAS FOR SUSTAINABLE TOURISM ADMINISTRATION 
(THAILAND/THAÏLANDE/TAILANDIA/تايالند) 

17. DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INTERNATIONAL (DMAI) (UNITED STATES 
OF AMERICA/ÉTATS-UNIS D‘AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ الواليات
  (المتحدة األمريكية

18. ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (SWITZERLAND/SUISSE/SUIZA/سويسرا)  

19. EL CORTE INGLES (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

20. ELEGANT TRAVEL” (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

21. ERA STYLE (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

22. ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
(MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO/المكسيك)  

23. EUROTOURISM COMPANY (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

24. FEDERACIÓN DE TURISMO DEL ESTADO BOLÍVAR (VENEZUELA/فنزويال)  

25. FEDERAL ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION “RUSSIAN STATE UNIVERSITY 
OF TOURISM AND SERVICE” (RUSSIAN FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/ 
FEDERACIÓN DE RUSIA/االتحاد الروسي) 

26. FEST TRAVEL (TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA/تركيا) 

27. FINNISH SANTA CLAUS FOUNDATION (FINLAND/FINLANDE/FINLANDIA/فنلندا) 

28. FUNDACIÓN BARCELONA MEDIA (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

29. GATO – GADESHGARAN TOUR OPERATOR (IRAN/إيران) 

30. GAUTENG TOURISM AUTHORITY (SOUTH AFRICA/ AFRIQUE DU SUD/ 
SUDAFRICA/جنوب أفريقيا) 

31. GDTUR (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا)  

32. GILAN TOURISM (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

33. GLOBAL LLC (AZERBAIJAN/أذربيجان)  

34. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
(ECUADOR/EQUATEUR/اإلكوادور)  

35. GUBILEN S.A (URUGUAY/ غوايوأور ) 
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36. GYEONGGI TOURISM ORG. (REPUBLIC OF KOREA/RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE/REPÚBLICA DE COREA/جمهورية كرواتيا)  

37. HELLENIC CHAMBER OF HOTELS (HCH) (GREECE/GRÈCE/GRECIA/اليونان)  

38. IATCA INTERNATIONAL ACADEMIC TRAINING CERTIFICATION AUDIT SERVICES 
LTD. (TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA/تركيا) 

39. IMPROTEX TRAVEL, TOURS CONFERENCES (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

40. INSTITUTO MOVATUR, S.L. (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

41. INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS 
(LITHUANIA/LITUANIE/LITUANIA/ليتوانيا)  

42. INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION (NETHERLANDS/ 
PAYSBAS/PAISES BAJOS/هولندا) 

43. KASPIAN TUR MMC (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

44. KERALA INSTITUTE OF TOURISM AND TRAVEL STUDIES (INDIA/INDE/الهند)  

45. KHAZAR TRAVEL “XEZER TOURS AND TRAVEL” (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

46. KWELA FLEET MANAGEMENT (SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD/SUDAFRICA/ جنوب
 (أفريقيا

47. LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT (KUWAIT/KOWEÏT/الكويت) 

48. LESLIE HOSPITALITY CONSULTING (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/الواليات المتحدة األمريكية) 

49. MARTA ROSSI E SILVA ZORZANELLO FAIRS AND ENDEAVORS 
(BRAZIL/BRASIL/البرازيل) 

50. MEDICAL TOURISM ASSOCIATION (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ دة األمريكيةالواليات المتح )  

51. MEXICO TRAVEL CHANNEL (MEXICO/المكسيك) 

52. MICROSOFT INNOVATION CENTER TOURISM TECHNOLOGIES – MICTT 
(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا)  

53. MISS HERITAGE WORLD ORGANISATION (MHW) (NAMIBIA/NAMIBIE/ناميبيا) 

54. NH HOTELES (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

55. OBSERVATORIO DE DERECHO DE TURISMO – FACULTAD DE DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA/ARGENTINE/األرجنتين) 

56. PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION - PAWTA (INDIA/INDE/الهند)  

57. PASHA TRAVEL LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

58. POS. LDA – PROVIDER OFFSHORE SERVICES (ANGOLA/أنغوال)  

59. QAFQAZ POINT HOTEL (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

60. RUSSIAN TRAVEL GUIDE CO LTD (RUSSIAN FEDERATION/FÉDÉRATION DE 
RUSSIE/FEDERACIÓN DE RUSIA/االتحاد الروسي)  

61. SANTUR – SANTA CATARINA TURISMO S/A (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL/ يلالبراز )  

62. SAPPHIRE LLC (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

63. SECRETARIA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL/البرازيل)  

64. SEG SWISS EDUCATION GROUP (SWITZERLAND/SUISSE/SUIZA/سويسرا)  

65. SINDBAD LLC (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

66. SLIK WAY AIRLINES LLC- “SW TRAVEL” BRANCH (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

67. SMART HOLIDAY (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

68. SPEKTR KO LLC (AZERBAIJAN/أذربيجان) 

69. ST.-PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF SERVICE AND ECONOMICS (RUSSIAN 
FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/FEDERACIÓN DE RUSIA/االتحاد الروسي)  

mailto:omt@unwto.org


A/20/RES 

 

 

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 

12 

70. THE ADMINISTRATION OF WINTER AND SUMMER TOURIST COMPLEX “SHAHDAG” 
(AZERBAIJAN/أذربيجان) 

71. THE MUNICIPAL GOVERNMENT AGENCY ―TOURISM DEPARTMENT OF ALMATY 
CITY (KAZAKHSTAN/KAZAKHSTAN/KAZAJSTAN/ ازخستاناك )  

72. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO/المكسيك)  

73. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (MEXICO/MEXIQUE/المكسيك)  

74. UNIVERSIDAD GUANAJUATO (MEXICO/MEXIQUE/المكسيك) 

75. UNIVERSITY OF BUSINESS IN PRAGUE (CZECH REPUBLIC/ RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE/REPÚBLICA CHECA/ التشيكيةالجمهورية  ) 

76. UNIVERSITY OF NOVIY SAD, FACULTY OF SCIENCES, DEPARTMENT OF 
GEOGRAPHY, TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (SERBIA/SERBIE/صربيا) 

77. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY LEISURE SPORT AND TOURISM 
(AUSTRALIA/AUSTRALIE/أسترالي)  

78. VILLAGE FOR ALL SRL (ITALY/ITALIE/ITALIA/إيطاليا)  

79. YOUTH 2 YOUTH IN ZIMBABWE(ZIMBABWE/زمبابوي) 

80. ZAGREB TOURIST BOARD & CONVENTION BUREAU 
(CROATIA/CROATIE/CROACIA/كرواتيا) 

81. ZIMBABWE YOUTH IN TOURISM (ZIMBABWE/زمبابوي) 

82. CITY OF VENICE (ITALY/ITALIE/ITALIA/إيطاليا)  

83. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (COLOMBIA/COLOMBIE/كولومبيا) 

84. STUDENT MARKETING (SLOVAKIA/SLOVAQUIE/ESLOVAQUIA/إيطاليا) 

85. INTERNATIONAL CONSORTIUM – HOTELS & TOURISM (RUSTICAE-RANSMADRID-
ESTUDIO LANZAROTE) (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

86. MAPFRE (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/إسبانيا) 

87. UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN (MEXICO/MEXIQUE/المكسيك) 

88. VISIT ELCHE (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA/ نياإسبا ) 

 

 نتساب.من العضوية باال A/20/4(a)(II)المذكورة في الوثيقة  الهيئاتبانسحاب  وتحيط علما   .5
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A/RES/616(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 العضوية في المنظمة
 

  ام األساسيمن النظ 23تعليق العضوية وفقا للمادة )ب( 

 من قواعد التمويل 02طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة و
 

 )ب(4بند جدول األعمال 
 (A/20/4(b) )الوثيقة

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
ت( الذي اعتمدته في دورتها السابعة، والذي VII)217القرار  وإذ تراعي من النظام األساسي،  22المادة بموجبه بأنَّ  أقرَّ

في المادة الثالثة  هو محدَّدكما  اسة مخالفة لهدف المنظمة األساسيسي ينتهجونألعضاء الذين اتعليق عضوية  تنّص على التي

 يزانية المنظمة،مفي في الحاالت التي يطول فيها عدم سداد االشتراكات اإللزامية  ساريةمن النظام األساسي، تصبح 

 

 القرار المذكور أعاله،ب عمال  ل األمين العام التقرير المرفوع إليها من قب وقد نظرت في

 
 تقرير المجلس التنفيذي، وقد استمعت إلى

 
 من قواعد التمويل: 02من النظام األساسي و/أو الفقرة  22للمادَّة  يخضعونأنَّ األعضاء المذكورين أدناه  تلحظ .0

 
 أعضاء فاعلون

 

 أفغانستان

 البحرين
 بوروندي

 الرأس األخضر )كاب فير(
 دجيبوتي

 غينيا بيساو
 قيرغيزستان

 بابوا غينيا الجديدة
 سان تومي وبرينسيبي

 ليونسييرا
 السودان

 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  

 تركمانستان
   فانواتو
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ن م 02ا خاضعين ألحكام الفقرة ولم يعود وباكستان ميانمارو مالوي ينالفاعل األعضاءأنَّ  تلحظ مع االرتياحو .4

رات اشتراكاتهما جزئيا  أو بالكامل؛  قواعد التمويل، بما أنَّهما قد خفضا متأخِّ
 

على األعضاء المذكورين أدناه إذا لم  4102في العام  ستُطبَّقمن النظام األساسي  22المادَّة  أنَّ  تلحظ أيضا  و .2

 يتوصلوا إلى اتفاق مع األمين العام حول خطة سداٍد لمتأخراتهم؛
 

 نأعضاء فاعلو
 
 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  . 0

 . فانواتو4

 
 

 أعضاء منتسبون
 
 

1. BIMAN BANGLADESH AIRLINES 
2. BROCK UNIVERSITY 
3. CENGIZ 
4. CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURISTICOS DE CANARIAS S.L. 
5. CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM 

MANAGEMENT 
6. DESTINATION MARKETING ORGANIZATION – CAPE TOWN AND WESTERN CAPE 
7. ELAGRO, GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION 
8. EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A. – BAHIATURSA 
9. FEDERATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME 
10. INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE 
11. IXEO INTERACTIVE TRAVEL S.A. 
12. KOREA CULTURE & TOURISM POLICY INSTITUTE (CKTPI) 
13. KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB 
14. LEISURE QUEST INTERNATIONAL LLC. 
15. RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA 
16. ZAGREB FAIR 

 
 

 
رو .2 ، وفقا  من النظام األساسي 22الذي تنص عليه المادة  واالمتيازات، تدبير تعليق العضويةاالستمرار في تطبيق  تقرِّ

 :للشروط التالية

 
 سواء كانتسنوات مالية،  اشتراكاٍت عن أربععندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة متأخرات  (أ )

 ؛ل دون تطبيق تدبير تعليق العضويةال يحو لالشتراكاتجزئي أن التسديد ال ، علما  أو غير متعاقبة متعاقبة
 

لتسديد اشتراكاته المتأخرة في غضون سنة واحدة  مع األمين العام على خطةٍ  المذكورالعضو  عندما ال يتفق (ب )

ة قرارمن تاريخ  من النظام  22لمادة ل وفقا  العضو هذا تعليق على ال سريانفيه  تعلنالذي  الجمعية العامَّ

 اسي؛األس
 

 من األمين العام أن يطبِّق هذا القرار وأن يرفع تقريرا  حول تطبيقه إلى كل دورة للمجلس التنفيذي؛ تطلبو .2
 

مها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والتسعين في ما يتعلّق بالطلبات ب أحاطتوقد   التي قّدمها عدد  التوصيات التي قدَّ
 من قواعد التمويل، 13تفادة من اإلعفاء المؤقت من تطبيق أحكام الفقرة من األعضاء الفاعلين والمنتسبين للس

 
 ،الخصوصالوثائق التي قّدمها األمين العام بهذا  وقد نظرت في
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ر .6 ألعضاء الفاعلين كمبوديا وغينيا من قواعد التمويل، الممنوح ل 02كام الفقرة تجديد اإلعفاء المؤقّت من أح تقرِّ

اإلعفاء المؤقت  وتمنح؛ التزامهم بخطط السداد المتفق عليها معهم إلى بالنظر ية الشعبيةوجمهورية الوس الديمقراط

وجمهورية الكونغو  ،وساحل العاج ،ألعضاء الفاعلين بوركينا فاسومن قواعد التمويل ل 02كام الفقرة أحمن 

 – Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordesteلعضوين المنتسبين وأوغندا ول والنيجر، الديمقراطية،

Fundaçao CTI-NE واالتحاد العالمي لرابطات وكالء السفر (UFTAA)؛ 
  

من القواعد المالية الُمرفقة  13مؤقت من تطبيق أحكام الفقرة ال تمديٍد لإلعفاءيستفيد من ال يزال أنَّ العراق  لحظتو .2
ة  ة، من النظام األساسي حتى الدو 34بالنظام األساسي والمادَّ بدء العمل بخطة  على وتوافقرة الحالية للجمعية العامَّ

ة بهالسداد   ؛ 2114كانون الثاني/يناير  1بدءا  من  الخاصَّ
 

رتو .8 الوسطى الممنوح لبوليفيا وجمهورية أفريقيا  ،02 من أحكام الفقرة اإلعفاء المؤقتاإلبقاء على  أيضا   قرِّ

الرابطة  وا وتوغو وأورغواي واليمن، وللعضوين المنتسبين،كارغوالكونغو والسلفادور وغامبيا وموريتانيا وني

ولكن مع اإلشارة بوضوح إلى أنَّ ، SOUV Club Cameroonومنظمة  (AMFORT)العالمية للتدريب المهني السياحي 

رة في خطط في حال تبيّن أنَّهم متخلفين عن مواعيد الدفع المقرَّ  المعنيين على األعضاء سيُعاد تطبيقها األحكامهذه 

 . 4102نيسان/ابريل  0سدادهم بتاريخ 
 

عن السنوات  للشتراكات المستحقة عليهااليمن بضرورة تقديم خطة سداد جديدة  من األمين العام إبالغ طلبتو .2
 ، بالنظر إلى أنَّ األنظمة المرعية ال تشمل أي أحكاٍم تغطي اإلعفاء من سداد االشتراكات؛1191إلى  1171

 
د الشروط الواردة أدناه لألعضاء الذين يطلبون اإلعفاء المؤقت من أحكام  توصية تبنىتو .01 المجلس التنفيذي التي تحدِّ

 من قواعد التمويل، والتي تقترح اعتماد خطط سداد من أجل تسديد متأخراتهم بالتقسيط: 13الفقرة 

 
 امة التي تُنظر فيها قضيتهم؛السنة الجارية قبل انعقاد دورة الجمعية العدفع االشتراك المستحق عليهم عن  (أ )

 بالخطة المتّفق عليها لدفع المتأّخرات. الصارمالتقيّد  (ب )

بالشروط  الصارمبالغ األعضاء الفاعلين المعنيِّين بأنَّ القرار الُمتخذ بشأنهم يبقى رهنا  بالتقيّد من األمين العام إ طلبتو .00

 اآلنفة الذكر؛
 

من  02من النظام األساسي و/أو الفقرة  22ل تُطبَّق عليهم أحكام المادة أنَّ األعضاء المذكورين أدناه ال تزا تلحظو .04

 قواعد التمويل:
 

 أعضاء فاعلون

 

 أفغانستان

 البحرين
 بوروندي

 الرأس األخضر )كاب فير(
 دجيبوتي

 غينيا بيساو
 قيرغيزستان

 بابوا غينيا الجديدة
 سان تومي وبرينسيبي

 سييرا ليون
 السودان

 مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  جمهورية 

 تركمانستان
   فانواتو

 
 

 أعضاء منتسبون
 

ATUR CAIXAS DO SUL – ASSOC. TURISTICA DO CAIXAS DO SUL (Brazil) 
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ATHENS TOURISM & ECONOMIC DEV. COMPANY (Greece) 
BIMAN BANGLADESH AIRLINES 
BROCK UNIVERSITY (Canada) 
CAMARA DO TURISMO DE CABO VERDE 
CARIBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO)  (Barbados) 
CENGIZ (Nigeria) 
CENTRO INTERNATIONAL DE ESTUDIOS TURISTICOS DE CANARIAS (Spain) 
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DPT. OF HOTEL & TOURISM MANAGEMENT 
DAR AL – DIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUC. CONSULTANCY (Jordan) 
DESTINATION MARKETING ORG. CAPE TOWN AND WESTERN CAPE (Southafrica) 
DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Ireland) 
ELAGRO – GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION (Greece) 
EMPRESA DE TURISMO DE BAHIA – BAHIATURSA (Brazil) 
ENIT – ITALIAN TOURIST BOARD (Italy) 
FEDECATUR – FEDERACION DE CAMARAS DE TURISMO DE CENTROAMERICA (Honduras) 
FEDERATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME FTAV 
FUNDACION MUNICIPAL “TURISMO PARA CUENCA” (Spain) 
FUNDACION SIERRA CALDERONA (Spain) 
GEOS (France) 
GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (France) 
ICEI – ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE (Italy) 
IGGY TOURISM CONSULTING, TOURISM TRADEMARK (Argentina) 
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMOLOGOS 
INSTITUTO DE TURISMO RESPONSIBLE (Spain) 
INTISHAR TOURIST SERVICES (Sudan) 
IRAN CULTURE HERITAGE & TOURISM INVESTMENT CO. 
ISRAEL SCHOOL OF TOURISM 
IXEO INTERACTIVE TRAVEL S.A. (Switzerland) 
JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS  
KENYA TOURIST DEVELOPMENT CORPORATION 
KOREA CULTURE & TOURISME POLICY INSTITUTE (KCTPI) 
KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB 
KYUNG HEE UNIVERSITY (Republic of Korea) 
LEISURE QUEST INC. LL (USA) 
MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL (USA) 
PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (Spain) 
SENECA (Italy) 
U.S. TRAVEL ASSOCIATION 
ZAGREB FAIR (Croatia) 
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A/RES/617(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام

 
ل: برنامج العمل   الجزء األوَّ

 

 لى األجندة العالميةإدراج السياحة عو العالميوضع القطاع السياحي )أ(  

 
 أوال ()أ()5بند جدول األعمال 

  (A/20/5(I)(a) )الوثيقة
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 ؛4102للعام اإليجابية والتوقعات  4104 العام السياحة الدولية في بنتائج ط علما  تحي .0

 
عالدول األعضاء التي انضمت إلى مبادرة الرسالة المفتوحة،  تحيِّيو .4 اء الذين لم ينضموا إليها بعد األعض وتشجِّ

 على القيام بذلك؛
 

واإلعلن الصادر  21الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+ ضمنبعمل األمانة على مستوى إدراج السياحة  وتحيط علما   .2
، وتثني على الدول األعضاء الذين ساهموا بصورٍة ناشطة في 2112عن اجتماع زعماء مجموعة العشرين في 

 وإعلن مجموعة العشرين؛ 21الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+ إدخال السياحة في
 

دها األمي وتؤيِّد .2 ن العام على قرار الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي في ما يتعلّق باألولويات التي حدَّ
 ؛والموصوليةتسهيل السفر والضرائب مستوى السياسات، وخصوصا  

 
جنوب أفريقيا، هدفها تحقيق األهلية الكاملة للمساعدة اإلنمائية الرسمية  إنشاء فرقة عمل برئاسة وتدعم بالكامل .2

 للمنظمة وحشد الموارد لها؛
 

 مبادرات األمانة في مجال التعاون مع منظمات دولية وإقليمية أخرى؛ وتدعم أيضا   .6
 

ن وتحيِّي .2 عن األمم المتحدة  العمل المتواصل للدول األعضاء في مجال تطبيق التوصيات الدولية الصادرة وتثمِّ
وحساب السياحة الفرعي: إطار  2119بشأن إحصاءات السياحة )التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة 

 الجهود من أجل ضمان تطبيق هذه التوصيات تكثيفوتدعم األمانة في  ،(2119العمل المنهجي الُموصى به لعام 
 . ورصدها وتقييمها على مستوى العالم
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A/RES/618(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

 تقرير األمين العام
 

ل: برنامج العمل  الجزء األوَّ
 

 9102-9109لعمل العام للفترة اتنفيذ برنامج )ب( 

 
 )ب(()أوال  5بند جدول األعمال 

 ( .A/20/5(I)(b) Annex Add ، وA/20/5(I)(b) Annexو ،A/20/5(I)(b))الوثيقة 
 

 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

ة، ل العام والوثيقة المرفقة بهتقرير األمين العام حول تنفيذ برنامج العمب أحاطتوقد   بشأن المشاريع والمبادرات الخاصَّ

 
 على الميزانية؛ وقٍت يشهد قيودا  كمية العمل الملحوظة المنجزة في علما  ب تحيط .1

 
ة"، وتوافق على استخدامه االسم الرسمي "مراصد السياحة المستدامة برعاية منظمة السياحة العالمي دوتؤي .2

ة  للمراصد هيئات األخرى استخدام علمات منظمة السياحة العالمية من قبل األجهزة وال بشأنوفقا  للتوجيهات العامَّ
 غير أمانة المنظمة؛

 
ل ألعضاء لحضور مؤتمر منظمة السياحة العالمية حول التنمية السياحية بدعوة سيشيل إلى جميع الدو علما   وتحيط .3

 ياحة العالمية والحكومة الفرنسية؛المستدامة في الجزر، الذي ُينظم باالشتراك بين منظمة الس
 

 اتفاقية حماية السائح المستهلك ومنظمي السفر،ب الُملحقةضافة اإل اطلعت علىوقد 

 
ة، منذ الدور االتفاقيةلتقدم الُمحرز في مجال تطوير نّص بالتقرير بشأن ا تحيط علما   .4  وتشكرة األخيرة للجمعية العامَّ

 خلل اجتماعاتهم؛ من عمٍل شامل ومكثف هوأنجز ماأعضاء فرقة العمل على 
 

المشاورات مع المنظمات على مستوى تنسيق هذا المشروع، وخصوصا   من أجل األمانةها تالجهود التي بذل وتثمِّن .5
سات اإلقليمية األخرى، ال األمين العام إلى أن يحّث فرقة العمل على مواصلة تطوير نّص  وتدعودولية والمؤسَّ

 الحاديةعقد أي اجتماعات ضرورية في المستقبل من أجل اقتراح مشروع نّص االتفاقية على الدورة االتفاقية و
 ية العامة للموافقة عليه وإقراره؛والعشرين للجمع

 
التحفظات التي عبّرت عنها ألمانيا في ما يتعلق بإعادة تسمية الوحدة االستشارية بشأن التنّوع البيولوجي  إلى استمعتوقد 

 والسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية،

 
وتطلب من األمين العام معالجة هذه المسألة بصورٍة مشتركة مع حكومة ألمانيا ضمن اإلطار القانوني  تحيط علما   .6

 السياحة العالمية. لمنظمة
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A/RES/619(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

ل: برنامج العمل  الجزء األوَّ
 

 9102-9103مشروع برنامج عمل وميزانية المنظمة للفترة )ج(  
 

 )ج()أوال (5بند جدول األعمال 
 ( A/20/5(I)(c) Add.1و A/20/5(I)(c) )الوثيقتان

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
( من 4)42أعدَّه األمين العام وفقا  للماّدة  الذي، 4102-4102في مشروع برنامج العمل العام والميزانية للفترة  توقد نظر

البرمجة التي اعتمدها المجلس في دورته التاسعة  وباالستناد إلى التوجيهات السياساتية ومبادئ ،النظام األساسي للمنظمة

ر   ،(LXXIX)11والسبعين في المقرَّ
 

ر  لجنة البرنامج والميزانيةل المشترك تقريرال على توقد اطلع الصادر عن المجلس التنفيذي  CE/DEC/17(XCV)والمقرَّ

 ،في دورته الخامسة والتسعين
 

مع جميع  شاملةآلية تشاورية اعتمدت ا األمانة مشروع البرنامج، بحيث للطريقة التي أعدَّت فيه تعبِّر عن ارتياحها .0

 متواصل مع لجنة البرنامج والميزانية؛التعاون الاألعضاء و
 

الصفري في برنامج  الحقيقيتحفظات النمسا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وإيطاليا بشأن سياسة النمو  استمعت إلىوقد 

 ،4102-4102ترة عمل المنظمة وميزانيتها للف

 

 عن المجلس التنفيذي حول الموضوع نفسه، CE/DEC/10(XCVI)بالمقّرر الصادر  وقد أحاطت
 

 46606111، بمقداٍر إجمالي يوازي 4102-4102مشروع برنامج العمل العام والميزانية للمنظَّمة للفترة  تعتمد .4

تنفيذ برنامج العمل ألمين العام ا وتفّوضألساسي؛ ( من النظام ا4)42أعدَّه األمين العام وفقا  للمادة  وقديورو، 

لةوفقا  للمبالغ  4102-4102والميزانية للفترة  الممارسة  واإلبقاء على، ووضع خطَّة إنفاق لهذا الغرض، المحصَّ

 في السنوات المالية المنصرمة؛ التي اعتمدتالمالية الُمرِضية 
 

اقتراح األمين  مع التقدير لحظتو، 4102-4104ج الُمنقَّحة للفترة امميزانية البر هيكل فيبالتغييرات  علما   حيطتو .2

م الُمتوقَّع لهذه الفترة،  مراعاة، مع يبنمو حقيقي صفر 4102-4102العام بتقديم ميزانية متوازنة للفترة  التضخُّ

 مقارنة  مع ميزانية فترة السنت ين السابقة؛
 

ح للفترة  االشتراكاتجدول  وتعتمد .2 العضوية  هيكلية التغييرات في لمراعاة بصيغته الُمعدَّلة 4102-4102الُمقتر 

البلدان  اشتراكات في% 4.8، والذي يمثِّل نموا  سنويا  بنسبة (XIII) 212 في القرار كما هو ملحوظوفي الميزانية، 
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البلدان وضع تصنيف  في التغيُّرات التقنية عندما تدعو الحاجة إلى مراعاة باستثناء، 4102الفردية مقارنة  مع العام 

م الُمتوقَّع كما هو ُمبيَّن في المرفق بلمختلفةا   ؛[CE/95/5(b)]الوثيقة  من اء؛ ما يعكس التضخُّ
 

ح على الفقرة  تعتمد أيضا  و .2 تحديد  بمعادلة المتعلقلنظام المالي، با الثانيالمرفق  من)ج(  2التعديل الُمقتر 

لبلدان ذات العدد السكاني ا من المجموعة األخيرة ضمنالمباشرة للحسومات الجدول التكميلي  على االشتراكات

أو نسمة  011111% للبلدان التي يساوي عدد سكانها 42بنسبة بحيث يتم استبدال الحسومات المعتمدة حاليا  القليل، 

على كل هذا الحسم  تطبيق مع ؛أو أقلّ  نسمة 411111% للبلدان التي يساوي عدد سكانها  21بنسبة  بحسمٍ ، أقل

ا إذا كانت دان التي تتمتع بصفة جزيرة والبل هذه تندرج ضمن المجموعة األخيرة من الجدول، بقطع النظر عمَّ

العوامل االقتصادية  في القليلة السكانلبلدان لتندرج ضمن مجموعٍة أعلى قبل تطبيق الحسم اإلضافي األخيرة 

 موافقةبعد  4102-4102جدول االشتراكات للفترة  فيحسب المقتضى  الحسم هذا تطبيقلى أن يتّم ع؛ والتقنية

ة  ؛الجمعية العامَّ
 

ي  في االعتبار أخذتو .6  ضرورة توفير ؤيدتويورو،  46606111 سيكون 4102و 4102أنَّ مستوى الميزانية لعام 

رةالميزانية  إيرادات  00222411 غلبمب وذلك ،والمشاركيناألعضاء الفاعلين  اشتراكاتللفترة المقبلة من  المقرَّ

من  تتم تغطيتهتمويله ينبغي أن  الواجب الرصيد، وأنَّ 4102يورو للعام  04216182مبلغ ، و4102يورو للعام 

، وغيرها من مصادر التمويل الُمشار إليها في الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة المنتسبيناألعضاء  اشتراكات

 وافقوت؛ آخرين منهاأو انسحاب  إلى المنظمة جدد في حال انضمام أعضاء ضروريةالتعديالت التي قد تكون 

ن إلى فئتين منفصلت ين، على أن تكون كلٌّ ياألعضاء المشارك اشتراكات، على تقسيم  (XVII) 246 لقرارا بموجب

 على التوالي؛ 2و  02األعضاء الفاعلين في المجموعت ين  اشتراكات٪ من 01منها أقّل بنسبة 
 

يورو في السنة، للفترة  4211 عنداألعضاء المنتسبين  قيمة اشتراكات على باإلبقاء نفيذيتوصية المجلس الت وتتبنّى .2

را تدعمو، 4102-4102 حة  الحسومات بشأنالمجلس التنفيذي الصادر عن  CE/DEC/20(XCV) لُمقرَّ الُمقتر 

لألعضاء ُمحدَّدين، كما هو     ؛ [CE/95/6(c)]الوثيقة  ضمن مفصَّ
 

التكاليف  مساعيها من أجل تحقيق وفورات فيألمانة بمواصلة على الجنة البرنامج والميزانية أعضاء اقتراح  دعموت .8

إلى  سيُضاف ما، عن الميزانية ةخارج مبالغ يلحظالبرنامج والميزانية ال مشروع بأنَّ  حيط علما  تووضبط اإلنفاق؛ 

ز المنظَّمة مخرجات  التعاون التقني؛  مجالال سيَّما في والموارد وبالتالي أنشطة المنظَّمة،  بحيث ستتعزَّ
 

مساهماتهم القيِّمة في إعداد مشروع برنامج عمل المنظَّمة للفترة على لجنة البرنامج والميزانية ورؤسائها  هنِّئتو .2

4102-4102 . 
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A/RES/620(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

 تقرير األمين العام
 

ل: برنامج العمل  الجزء األوَّ

 

 )د( منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة
 

 )أوال ()د(5بند جدول األعمال 
 ( A/20/5(I)(d))الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 ،A/20/5(I)(d)الوثيقة  اطلعت علىوقد 

 
في آليات التنسيق ذات الصلة  والمشاركةمن خالل التعاون مع منظومة األمم المتحدة  بأهمية الفوائد الُمحقَّقة تعترف .1

ية وتعزيز إدراج السياحة على أجندة التنمية العالم لناحيةوال سيَّما الفوائد المكتسبة  ككل،المنظومة  على مستوى

أخرى  كيانات تطلقهاجهة، وتلك التي  من هاُمخرجاتو تهاوأنشط منظمة السياحة العالمية برامجالتكامل والتآزر بين 

 تابعة لألمم المتحدة من جهة أخرى؛
 

ة التي حقّقتها األمانة على مستوى إدراج السياحة في األعمال التحضيرية لمؤتمر  تلحظ مع التقديرو .2 اإلنجازات الهامَّ

رامج المعنية بأنماط ، واإلطار العشري للب41والمؤتمر نفسه، وإطار خطة العمل لمرحلة ما بعد ريو+ 41ريو+

يد تحد الدولية الرامية إلىعملها على مستوى المساهمة في اآللية  وتدعم، (YFP-10) االستهالك واإلنتاج المستدامة

 ؛السياحةمبنية على أهداف التنمية المستدامة ال
 

ادرة الشراكة العالمية منظمة السياحة العالمية في مب انخراطالقرارات التي اتخذتها األمانة من أجل تعزيز  تدعمو .3

 (، وتدعم أيضا  عملها التعاوني مع برنامج األمم المتحدة للبيئة؛GPSTللسياحة المستدامة )
 

بو .4 ع ،البيان المشترك الصادر عن منظمة السياحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدنيب ترحِّ األمانة  وتشجِّ

المشتركة، وذلك من أجل دعم  ئل ذات االهتمام المشترك واألولوياتفي المساعلى مواصلة التعاون مع هذه المنظمة 

 التنمية السياحية والمساهمة في تعزيزها أكثر فأكثر؛
 

عو .5 التي تمهِّد النعقاد مؤتمر األمم المتحدة الثالث  واآللياتفي التحضيرات  مواصلة انخراطهالاألمانة  وتدعم تشجِّ

لمؤتمر العشري الشامل الستعراض تنفيذ برنامج عمل ألماتي للبلدان النامية حول الدول الجزرية الصغيرة النامية وا

ر عقدهما خالل العام   ؛4102غير الساحلية، المقرَّ
 

م تقريرا   تطلبو .6 حول التطورات في مجال التعاون مع منظومة األمم  خالل دورتها المقبلةمن األمين العام أن يقدِّ

 خرى.أ المتحدة ومنظمات دولية
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A/RES/621(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

ل: برنامج العمل  الجزء األوَّ

 
 )ه( تقرير عن تطور اإلصالح في المنظمة )الكتاب األبيض( 

 
 )أوال ()ه(5بند جدول األعمال 

 ( A/20/5(I)(e))الوثيقة 
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 ،تقرير األمين العام حول تطور اإلصالح في المنظمة )الكتاب األبيض( اطلعت علىوقد 
 

 ؛2111التقّدم الُمحرز منذ اعتماد هذه الوثيقة االستراتيجية في العام بمجمل  تحيط علما   .0
 

مة وفقا  للخطوط العريضة المتفق عليها في من األمين العام أن يواصل العمل على التقّدم اإلصالحي للمنظ تطلبو .4

 طرأ؛المسائل الجديدة التي يمكن أن ت يُدخل فيه الكتاب األبيض وأن
 

يقتصر على استعراض االقتراح الذي تقدَّم به األمين العام بشأن تبسيط هذا التقرير في المستقبل، بحيث  تؤيدو .2

 .فقطبإصالح المنظمة  المتصلةإلجراءات ا
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A/RES/622(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

ل: برنامج العمل  الجزء األوَّ

 
 إصالح مؤسَّسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ( )و 

 
 )أوال ()و( 5بند جدول األعمال 

 (.A/20/5(I)(f) Doc.refو A/20/5(I)(f) Rev.1 )الوثيقتان
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

ة لمؤسَّسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ) إذ تعترف خصوصا  مساهمة ( وUNWTO ST-EPبالمساهمة الهامَّ

 ،4112 العام حكومة جمهورية كوريا في عمل منظمة السياحة العالمية ورسالتها منذ إنشاء هذه المؤسَّسة في

 
مستقلة تماما  عن  (ST-EP) السياحة المستدامة والقضاء على الفقراقتراح األمين العام بأن تصبح مؤسسة  تؤيد .0

ة إرساء عالقات إدارية واضحة مع الكيانات  يحقق، ما إدارة منظمة السياحة العالمية بالتالي طلب الجمعية العامَّ

  ؛(XIX)602الخارجية من خالل قرارها 
 

  األعضاء المحتملين؛ علىالنهائية  النتيجةتملي دون أن  لمستقبل المنظمة، من ةالمقترح بالخطة ط علما  تحيو .4
 

 بأنَّ األعضاء المؤسِّسين لهذه المنظمة في المستقبل سوف يعتمدون نظامها األساسي؛ أيضا   تحيط علما  و .2
 

من أجل مواصلة دعم مبادرة السياحة الدول على النظر في االنضمام إلى المنظمة الدولية الجديدة،  تشجعو .2

التخفيف من الفقر وتعزيز التنمية السياحية  على( وتأثيرها اإليجابي ST-EPالمستدامة والقضاء على الفقر )

 ؛المستدامة
 

 .العتيدةمن األمين العام أن يحرص على تعاون منظمة السياحة العالمية بشكٍل وثيق مع المنظمة  تطلبو .2
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A/RES/623(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيالجزء 

 
 (9100-9101)أ( إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية الثامنة عشرة ) 

 
 )ثانيا ()أ(5جدول األعمال بند 

 ( A/20/5(II)(a))الوثيقة 
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

، (4100-4101في تقرير األمين العام حول النتائج المالية للحسابات المراجعة للفترة المالية الثامنة عشرة ) وقد نظرت

ر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والتسعين،  وباالستناد إلى مقرَّ

 

 بهذه الفترة.  المتصلةإغلق الحسابات  وتقرّ  ،CE/DEC/6 (XCIII)و CE/DEC/6(XC)رين المقرَّ  دتؤي
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A/RES/624(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42، زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 نها بالنظام األساسيالشؤون اإلدارية وما اتصل م: الثانيالجزء 

 
 الوضع المالي للمنظمة( ب) 

 
 1 اإلضافة)ثانيا ()ب( 5)ثانيا ()ب( و5بند جدول األعمال 

 (A/20/5(II)(b) Add.1 و A/20/5(II)(b))الوثيقتان 
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 مين العام حول الوضع المالي للمنظمة،تقرير األ وقد اطلعت على

 

 المجلس التنفيذي، تقرير وقد استمعت إلى

 
لة من األعضاء عن ابمستوى ا تحيط علما   .1  حزيران/يونيو، إذ 31لغاية  2113لسنة المالية الشتراكات المحصَّ

لة 1255417511 بلغت  يورو؛ 731113551التي بلغت ؛ وكذلك بمستوى االشتراكات المتأخرة المحصَّ
 

 ؛2113هيكلية البرامج للعام  بالتعديلت التي قام بها األمين العام على تحيط علما  و .2
 

األعضاء الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية بعد على اتخاذ الخطوات اللزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم لسنة  تحثّ و .3
 ، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البرنامج؛  2113

 
بالنظر إلى سياسة النمو االسمي الصفري التي  ةعلى الميزاني ضغوطات التي تواجهها المنظمةالب تحيط علما  و .4

 سنوات، مع التنويه باإلدارة المالية الحكيمة التي يمارسها األمين العام. ست منذتتبعها 
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A/RES/625(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42، زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيجزء ال
 

  وضع الموارد البشرية في المنظمة( ج) 

 
 ج()ثانيا () 5بند جدول األعمال 

 (A/20/5(II)(c)الوثيقة )
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 تقرير األمين العام حول هيكلية ووضع الموارد البشرية في المنظمة، وقد نظرت في

 
 ايقوم به التي للجهودارتياحها عن  عبِّروت الموارد البشرية في المنظمة،وضع بالمعلومات المقدمة بشأن  يط علما  تح .1

 ؛حاليا  األشخاص الذي يعملون في خدمة المنظمة
 

منه  (2)42، والمادة ‘اإلجازة الخاّصة’ من النظام اإلداري للموظفين (0)02بالتعديالت على المادة  تحيط علما  و .2

 ؛في دورته الخامسة والتسعين كما أقرها المجلس التنفيذي ،‘سّن التقاعد’
 

رو .3 ن في الستفادة من إطار بناء القدرات الحالي عن طريق رعاية مسؤوليلألعضاء دعوة المجلس التنفيذي إلى ا تكرِّ

 ؛زمنية محدَّدة السياحة، على أساٍس ال يستوجب التعويض، للمشاركة في برنامج عمل المنظمة خالل فترات قطاع
 

عتو .4 في ممارسة توفير معلومات حول الهيكلية الداخلية لألمانة وحول وضع الموظفين األمين العام على متابعة  شجِّ

 ؛ةالعام الجمعيةإلى تُرف ع تقارير مستقبلية  ضمن لمنظمة ا
 

بثالثين الماضية، السيّد عثمان ندياي على مساهمته في عمل المنظمة خالل السنوات ال تشكر مع التقديرو .5  وترحِّ

 بالمديرة اإلقليمية الجديدة ألفريقيا، السيِّدة إليزا غراندكور.
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A/RES/626(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 ا بالنظام األساسيالشؤون اإلدارية وما اتصل منه: الثانيالجزء 
 

 9102-9103نتخاب أعضاء لجنة منظمة السياحة العالمية للمعاشات التقاعدية للموظفين للفترة )د( ا
 

 )ثانيا ()د(5بند جدول األعمال 
 (A/20/5(II)(d))الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 تقرير األمين العام حول هذا الموضوع، اطلعت علىوقد 

 

  ،الستكمال مّدة واليتهمالحاليين  اللجنة أعضاءباستعداد  علما   أحاطتوقد 

 
 ؛تاريخهحتى  األرجنتين وإسبانيا على مساهمتهما تشكر .0

 

رو .4 المعاشات التقاعدية للموظفين في المنظمة للفترة  في لجنةكأعضاء فاعلين  إعادة انتخاب األرجنتين وإسبانيا تقرِّ

4102-4102. 
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A/RES/627(XX) 
 

العامةجمعية ال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيالجزء 
 

 9102-9103نتخاب مراجعي الحسابات للفترة )ه( ا 
 

 )ثانيا ()ه(5بند جدول األعمال 
 (A/20/5(II)(e))الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ
 

 
لكفاءة عمل المراجعين المنتخبين للفترة الحالية، من إسبانيا )السيِّد مانويل توليدانو والسيٍّد خوان  تعبِّر عن تقديرها .0

 ؛ريكو ألكيد( ومن الهند )السيِّد كولوانت سينغ والسيِّدة مودومباي هيمابيندو(-رويز
 

 مساهمتهم؛لهم  روتشك .4
 

تين  يوإذ تراع ة بانتخاب مراجعين  26)ز( و12المادَّ من النظام األساسي للمنظمة، اللتين تنّصان على قيام الجمعية العامَّ
 للحسابات بناء  على توصية المجلس التنفيذي،

 
ر .2 د ، مع اإلشارة إلى أنَّ الهن4102-4102للفترة  للحسابات كمراجعين خارجيين ألمانيا، وإسبانيا، والهند تعيين تقرِّ

ة في الهندتحتاج ال تزال    ؛إلى الموافقة الرسمية لهيئة التفتيش والرقابة العامَّ

 

 4102كانون الثاني/يناير  0منظمة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا  من التطبيق  أخذ باالعتبارتإذ و

(CE/95/3(II)(a)add.1)ايير المع هذه ، وفقا  لخطة العمل المعدَّة لتطبيق(CE/88/5(a)) ،والية مراجعي الحسابات  وكذلك

 (،A/20/5(II)(e)الوثيقة )في  مبيَّنالخارجيين بموجب النظام المالي للمنظمة )النظام المالي، المرفق األول( كما هو 

 
المحاسبية  لمعاييربا التي تتقيَّدالتدقيق في ميزانية المنظمة االفتتاحية المراجعين الخارجيين في المنظمة  تكلِّف .2

ومراجعة البيانات المالية التجريبية للمنظمة وفقا  ، 4102كانون الثاني/يناير  0 اعتبارا  منالدولية للقطاع العام 

 ؛4102أيلول/سبتمبر  21 لغايةللمعايير المحاسبية للقطاع العام 
 

صونه من وقت وم وتشكر كذلك .2 هذه األنشطة اإلضافية وارد من أجل إتمام المراجعين الخارجيين على ما يخصِّ

 .4102 سنة خالل
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A/RES/628(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

 تقرير األمين العام
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيالجزء 

 
 ساسي وقواعد التمويلالنظام األ على تعديالتالوضع )و(  

 
 )ثانيا ()و(5بند جدول األعمال 

 (A/20/5(II)(f) Annexو A/20/5(II)(f) )الوثيقتان
 

 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ
 

 بتقرير األمين العام حول وضع التعديلت على النظام األساسي وقواعد التمويل في المنظمة، وقد أحاطت
 

 ؛ل المنظمةعمل االنسياب السلس يعيق األمر الذي، النصوص األساسية عن قلقها إزاء بطء وتيرة تطوير تعبِّر .1
 

لمصادقة على جميع تعديلت النظام األساسي وقواعد ل ء إلى القيام بكل ما في استطاعتهاالدول األعضا تدعوو .2
نة في الوثيقة   بأسرع وقٍت ممكن؛ A/20/5(II)(f)التمويل المتضمَّ

 
ة حول وضع التعديلت على النظام  بشكٍل منهجي قاريررفع تياألمين العام أن  من تطلبو .3 إلى الجمعية العامَّ

 األساسي وقواعد التمويل؛
 

 بشدةالتقيُّد  ضرورة، على في المستقبل ، لدى اعتماد أي تعديل على النظام األساسي وقواعد التمويلوتعيد التأكيد .4
ة في ا المنصوص عليها ،التنفيذالدخول حّيز إجراءات التعديل وب  من النظام األساسي؛ 33لمادَّ
 

المصادقة على لناحية المنظمات الدولية  التي تتبعهاالممارسات  يطلع علىمن األمين العام أن  تطلب أيضا  و .5
منظمة السياحة العالمية من أجل تحسين الوضع  فيالتي يمكن تطبيقها و ،التعديلت المتصلة بالمعاهدات التأسيسية

م اقتراحاٍت بهذا الخصوص إلى النفاذ بعد؛ كما تطلب منه مدة التي لم تدخل حيِّز الحالي للتعديلت المعت أن يقدِّ
ة؛ هذا األخير المجلس التنفيذي لكي يعمل  على تحليلها ورفع توصياٍت بشأنها إلى الدورة القادمة للجمعية العامَّ

 
متيازات والحصانات التي تتمتع بها على المرفق الثامن عشر التفاقية اال أن تصادقمن الدول األعضاء  تطلبو .6

صة )الوكاالت المتخ  1منظمة السياحة العالمية والمعتمدة من قبل المجلس التنفيذي ]المقّرر المتصلة ب (1147صِّ
(LXXXIII) ،]545الجمعية العاّمة من خلل القرار الوالية الممنوحة من قبل  انسجاما  مع (XVII)،  لكي تتمكن

صة تابعة لألمم المتحدة؛المنظمة من االستفاد  ة من االمتيازات والحصانات الموّفرة لها بصفتها وكالة متخصِّ
 

ة حول المصادقة على هذه  الحاديةمن األمين العام أن يرفع تقريرا  إلى الدورة  تطلبو .7 والعشرين للجمعية العامَّ
 االتفاقية؛
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A/RES/629(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

 تقرير األمين العام
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيالجزء 

 
  تفاقات التي أبرمتها المنظمة( اال)ز 

 
 انيا ()ز()ث5بند جدول األعمال 

 (A/20/5(II)(g) Add.2، وA/20/5(II)(g) Add.1و A/20/5(II)(g) الوثائق)
 

 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ
 

من النظام األساسي، مع  04للمادَّة  وفقا   تفاقات وترتيبات العمل الُمبرمةبتقارير األمين العام بشأن اال وقد أحاطت علما  

ة،  والسلطات ،وكذلك مع المنظمات غير الحكوميةالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية،  المحلية، والمؤسَّسات العامَّ

 ،والجامعات
 

ر  االتفاقات التالية: إقرار تقرِّ

 

 االتفاقاتالُمبرمةمعالحكوماتوالمنظماتالحكوميةالدولية.أ
 

ل/أكتوبر  21 - ومنظَّمة السياحة دة للمرأة هيئة األمم المتَّح: ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين 4100تشرين األوَّ

 العالمية. 
 

سة تميس/منظمة السياحة العالمية 2112كانون الثاني/يناير  16 - وأمانة: ]باإلسبانية[ اتفاق إطاري بين مؤسَّ
 من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التعليم السياحي. السياحةفيالمكسيك

 
األرجنتينطاري بين [ اتفاق إ: ]باإلسبانية4104 كانون الثاني/يناير 08 - ومنظمة السياحة  جمهورية

 العالمية.
 

 . للسياحة األوروبية واللجنةم بين منظَّمة السياحة العالمية ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاه: 4104آذار/مارس  7 -
 

سة تميس/منظمة السياحة العالمية 2112آذار/مارس  21 - حةومجلسالسيا: ]باإلنكليزية[ اتفاق بين مؤسَّ
عين في إطار التعاون من أجل تطبيق استراتيجيات  فيبوتان بهدف تحديد شروط الخدمة لثلثة متطوِّ
 التسويق.

 
مكتب األمم المتَّحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة : ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين 4104نيسان/أبريل  42 -

 ومنظَّمة السياحة العالمية. 
 

 .المفوضية األوروبيةباالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية و]: 4104أيَّار/مايو  06 -
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 ومنظمة السياحة العالمية. إسبانيابين  تشّكل اتفاقية أيَّار/مايو: ]باإلسبانية[ تبادل رسائل 20 -

 
ل/أكتوبر  31 - حة العالمية ووزارة ]باالنكليزية والفرنسية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السيا: 4104تشرين األوَّ

 . هايتيالسياحة في 
 

وأمانة العالقات الخارجية مة السياحة العالمية ظاتفاق بين من[ باإلسبانية]: 4104 نوفمبر/الثانيتشرين  15 -

، وأمانة (SECTUR) ، وأمانة السياحة في الواليات المكسيكية المتحدةالواليات المكسيكية المتحدةفي 

 . (Oaxaca Tourism) دية في والية واهاكاالسياحة والتنمية االقتصا
 

سة تميس/منظمة السياحة العالمية 2113شباط/فبراير  6 - ووزارةالسياحةفي: ]باإلسبانية[ اتفاق بين مؤسَّ
 دولية حول إدارة السياحة في المناطق المحمية )بويرتو مادرين،  من أجل تنظيم دورةاألرجنتين
 (.2112حزيران، 15-1األرجنتين، 

 
 . إليطالية]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية والحكومة ا: 4102شباط/فبراير  14 -

 
ومنظَّمة السياحة برنامج األمم المتَّحدة للبيئة ]باالنكليزية[ كتاب اتِّفاق بين : 4102شباط/فبراير  08 -

 . العالمية
 

وحكومةاألرجنتينسة تميس/منظمة السياحة العالمية : ]باإلسبانية[ اتفاق بين مؤسَّ 2113آذار/مارس  15 -
 11-5من أجل تنظيم دورة دولية حول وسائل التواصل االجتماعي والسياحة )باريلوتشي، األرجنتين، 

 (.2113أّيار/مايو 
 

 . اناليون: ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في 4102آذار/مارس  42 -
 

مكتب األمم المتَّحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بين  اتفاق تعاون: ]باالنكليزية[ 4102نيسان/أبريل  2 -

 ومنظَّمة السياحة العالمية. 
 

)معهد السياحة  هندوراس: ]باإلسبانية[ كتاب نوايا بين أمانة السياحة في 4102نيسان/أبريل  00 -

 ومنظمة السياحة العالمية. ،(SECTUR)اليات المكسيكية المتحدة ، وأمانة السياحة في الوالهندوراسي(
  

ومنظَّمة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبين  : ]بالفرنسية[ اتفاق تعاون4102أيَّار/مايو  02 -

 .السياحة العالمية
 

جمهورية لسياحة في وزارة الثقافة والرياضة وا: ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين 4102 حزيران/يونيو 0 -

 السياحة العالمية. ومنظمة  كوريا
 

منظمة السياحة العالمية والهيئة العاّمة  بيناتفاق تعاون االنكليزية[ بالعربية و: ]4102 حزيران/يونيو 04 -

 . قطرللسياحة في 
 

 

 لسلطاتالمحليةاالتفاقاتالُمبرمةمعا.ب
 

 الذي يتمتعإقليم فويفودينا رة تفاهم بين حكومة : ]باالنكليزية والصربية[ مذك  4104شباط/فبراير  42 -

 ومنظَّمة السياحة العالمية، وجامعة نوفي ساد، ومركز الدانوب للكفاءات. جمهورية صربيا، ، بالحكم الذاتي

 

حكومة بلدية : ]باالنكليزية[ كتاب إعالن نوايا بين منظَّمة السياحة العالمية و4104آذار/مارس  02 -

  .شانغهاي الشعبية
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 السياحة إدارة: ]باالنكليزية والصينية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية و4104أيلول/سبتمبر  02 -

 . البلدية في شانغهاي

 
 

 المؤّسساتالعاّمةالمحليةاالتفاقاتالُمبرمةمع.ج
 

 البيت األفريقي ؤسَّسة: ]باإلسبانية[ مذكَّرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية وم4104أيلول/سبتمبر  42 -

Casa África. 
 

 البيت العربي ]باإلسبانية [ مذكَّرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ومؤسَّسة 4102حزيران/يونيو  02 -

Casa Árabe  تحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك.ومن أجل تحسين التعاون بين المنظمة والمؤّسسة 
 

ة [ مذكَّرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ]باإلسباني 4102تموز/يوليو  01 - األنظمةهندسةوشركة
( تحديد المجاالت ذات وISDEFE ومن أجل تحسين التعاون بين المنظمة  (ISDEFEللدفاععنإسبانيا

 االهتمام المشترك.
 
 

 المنظماتغيرالحكوميةاالتفاقاتالُمبرمةمع.د
 

الدولي لتحقيق  المعهدرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية و: ]باالنكليزية[ مذكِّ 4104شباط/فبراير  27 -

 . (Ulysses Foundation) السالم من خالل السياحة
 

سة: ]باإلسبانية[ مذكرة تفاهم بين 2112نيسان/أبريل  25 - ومنظمة السياحة العالمية من أجل  ACS مؤسَّ
سة والمنظمة بهدف دعم السياحة  وإتاحتها للجميع من خلل تنمية الموارد التراثية تطوير التعاون بين المؤسٍّ

 والثقافية.
 

 . مؤسَّسة يوليسيس: ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية و4104آب/أغسطس  2 -
 

ة المركز العالمي لألبحاث السياحي: ]باالنكليزية[ اتِّفاق بين منظَّمة السياحة العالمية و4104أيلول/سبتمبر  2 -

 . االقتصادية
 

المنتدى العالمي : ]باالنكليزية[ مذكِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية و4104تشرين الثاني/نوفمبر  02 -

 . للسياحة في لوسيرن
 

رابطةآسيا: ]باإلنكليزية[ اتفاق شراكة استراتيجية بين منظمة السياحة العالمية و2113نيسان/أبريل  26 -
 .(PATAاحة)والمحيطالهادئللسي

 
 

 جامعاتومعاهداالتفاقاتالُمبرمةمع.ه
 

ل/أكتوبر  42 - ة العالمية ومعهد الدراسات [ مذّكرة تفاهم بين منظمة السياح: ]باإلسبانية4104تشرين األوَّ

 .جامعة آناهواك، المكسيك(، Investigaciones y Estudios Superiores, S.Cوالبحوث )
 

ل/ديسمبر  11 - معهد الدراسات : ]باالنكليزية[ اتِّفاق بين منظَّمة السياحة العالمية و4104كانون األوَّ

 . ، ماكاو، الصين(IFT) السياحية
 

 . جامعة بحر إيجة، اليونان: ]باالنكليزية[ اتِّفاق تعاون بين منظَّمة السياحة العالمية و4102شباط/فبراير  5 -
 

 أخرىاتفاقات.و
 

، كِّرة تفاهم بين منظَّمة السياحة العالمية ومايكروسوفت إيبيريكا: ]باالنكليزية[ مذ4104شباط/فبراير  29 -

 .  (Microsoft Ibérica, S.R.L. Unipersonal)ش.م.م. 
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A/RES/630(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 لشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيا: الثانيالجزء 

 
 استخدام شعار المنظمة( )ح 

 
 ()ثانيا ()ح5بند جدول األعمال 

 (A/20/5(II)(h))الوثيقة 
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 

كانون من ة التي منحتها األمانة اإلذن باستخدام عالمات منظمة السياحة العالمية في الفترة الممتدّ بالكيانات  تحيط علما  

 .4102نيسان/أبريل  وحتى 4100الثاني/يناير 
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A/RES/631(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيالجزء 

 
 ن اختيار أمكنة انعقاد دورات الجمعية العاّمةتوجيهات بشأ( )ط 

 
 )ثانيا ()ط(5بند جدول األعمال 

 (A/20/5(II)(i))الوثيقة 
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 المجلس التنفيذي والجمعية العامَّة، دوراتبتقرير األمين العام بشأن اختيار أمكنة انعقاد وقد أحاطت 

 

تقيدا  أفضل ما سيضمن  دوراتهمن قبل المجلس التنفيذي بشأن اختيار أمكنة انعقاد  باإلجراءات الجديدة المعتمدة ترحِّب .1

 ؛متطلبات النظام األساسيب
 

التي تطبقها المنظمة بشكٍل الجمعية العامَّة،  دروات بأنَّ ممارسة المداورة الجغرافية في اختيار أمكنة انعقاد وتعترف .2

 حول العالم؛المنظمة السياحة ودور  ، قد ساهمت إلى حد  بعيد في تعزيز دورمتسق
 

 الجمعية العامَّة. دوراتاإلجراءات المحدَّدة في الوثيقة المتصلة باختيار أمكنة انعقاد  وتعتمد .3
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A/RES/632(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تسبينتقرير رئيس األعضاء المن
 

 6بند جدول األعمال 
 (A/20/6)الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 التقرير الذي أعدَّه رئيس مجلس األعضاء المنتسبين في المنظمة، استمعت إلىوقد 

 
ة يجمع االرتياح  تحيط علما   .1 ري بأنَّ النظام الداخلي الجديد الذي تّم إقراره خالل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامَّ

تغطيتهم  توسيع نطاق ومن أجل، بصورٍة خاصة دمج األعضاء المنتسبين في المنظمة دعمأجل  منتطبيقه حاليا  

 مشاركتهم في برنامج العمل العام للمنظمة؛ وتعزيزاإلقليمية، 
 

 اعيه؛التي تدعم أهدافه وتساهم في إنجاح مس الجهودبو ،األعضاء المنتسبين باإلجمال برنامج عمل بأهمية وتقرّ  .2
 

عو .3  من قبل برنامج األعضاء المنتسبين؛ أعمال البحوث المنفذة تشجَّ
 

تنظيم قّمة عالمية سنوية حول ل تمهيدا  مدينة حول العالم،  44 فيمشروع المدن انطالق مع االرتياح ب تحيط علما  و .4

 سياحة المدن؛
 

 التوصيات بشأن سفر الشباب؛ تؤيِّدو .5
 

ضمن برنامج األعضاء المنتسبين، وتدعم أنشطة  ودمجه ج شبكة المعارفبفوائد إعادة هيكلية برنام تعترفو .6

 المشتركة التي تُنفذ بمشاركة األعضاء المنتسبين وأعضاء شبكة المعارف؛ البحوث
 

كما تّم عرضها في الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي، التي ُعقِدت في  خطة فوائد العضوية المشتركة تؤيدو .7

سَّسات الحائزة على شهادة من أجل تحقيق دمٍج أفضل لألعضاء المنتسبين، وشبكة المعارف، والمؤ ا،بلغراد، صربي

 تدكوال؛
 

عو .9 التي الدول األعضاء على المساعدة في تحديد أعضاء منتسبين محتملين من بلدانهم، وخصوصا  من البلدان  تشجِّ

 األعضاء المنتسبين في المنظمة. لجنة ضمن ال تحظى بتمثيل
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A/RES/633(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير لجنة وثائق التفويض
 

 7بند جدول األعمال 
 (A/20/7 Add.2، وA/20/7 Add.1و ،A/20/7 الوثائق)

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 

 ،هايتي ترأسهاتلجنة وثائق التفويض التي تقرير الذي قدمته ال نظرت فيوقد 
 
 ؛المذكورة اللجنةالمرفوع من قبل تقرير ال تقرّ  .0

 
 ما يليينص على  ،A/12/5 Add.1و A/12/5الذي يعتمد الوثيقتين  A/RES/357(XII)األعضاء بأن القرار  وتذكر .2

ومات أو وزراء الخارجية أو وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو رؤساء الحك ال تعتبر صالحة إالّ "

األمم المتحدة، ة المتبعة لدى ممارسالب عمال  "؛ وأنَّه يوازيهمأو من  المعنيةالوزراء المعنيين بالسياحة في الدول 

  ؛سفراء األعضاء الفاعلين المعتمدين في إسبانيا الصادرة عنوثائق التفويض  أيضا    تعتبر صالحة
 

ترجمة دقيقة مرفقة ربطا  ب بأي من لغات عمل الجمعية العامة، أوفويضهم األعضاء على تقديم وثائق ت وتحث .3

نأن بضرورة  وتوصي ،A/RES/357(XII)لقرار با عمال   وأن  للطرف الموقِّعسم الكامل االوثائق التفويض  تتضمَّ

  ؛ختم المؤسسة المعنيةشعار أو  تحمل
 

ر .4 ما يلي: يةبالنسبة إلى الدورات المستقبل وتقرِّ
 

م الدولة المانحة للتفو منحيمكن  .أ  يض تعليل  خطيا  له تفويض التمثيل في ظروٍف استثنائية فقط، على أن تقدِّ
 بحسب األصول؛

 
ة هذا التعليل؛تقوم لجنة وثائق التفوي .ب   ض بالتحّقق من صحَّ

 
 واحد فقط لمندوٍب يمثل دولة أخرى؛ يجوز منح تفويض تمثيلٍ  .ج 

 
 ى؛دولة أخرال يجوز منح تفويض تمثيل لرئيس وفد  .د 

 
ة.لحا  طويكون تفويض التمثيل صا .ه   ال فترة انعقاد الجمعية العامَّ
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A/RES/634(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامَّة
 

 9بند جدول األعمال 
 (A/20/8 Add.1و A/20/8 تان)الوثيق

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 من النظام األساسي، 41)أ( والمادَّة 02 لمادَّةوفقا  لالي دمه رئيسه الحتقرير المجلس التنفيذي، الذي ق نظرت فيوقد 


لثة نتائج دوراته العادية الثانية والتسعين والثا وخصوصا  بالمعلومات الُمقدَّمة بشأن أنشطة المجلس،  تحيط .0

 والتسعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين؛

 

المجلس  دورات أمكنة انعقادباختيار  المتعلقةالتوجيهات ك ل الرئيسية التي نظر فيها المجلسبالمسائ تأخذ علما  و .4

التنفيذي، واعتماد وظيفة معنية بالشؤون األخالقية في المنظمة، وتطبيق الصورة المؤسَّسية الجديدة لمنظمة 

بالتنافسية  ومة األمم المتحدة، وتجديد اللجنتين التقنيتين المعنيتينالسياحة العالمية، والتقّدم في مجال أنشطة منظ

، ونتائج دمج البرامج الحائزة على شهادة تدكوال وشبكة المعارف ضمن برنامج األعضاء المنتسبينواالستدامة، و

ياحة في بلدان مجموعة العشرين حول تسهيل تأشيرات الدخول متابعة اجتماع وزراء الس بشأنالنقاش المواضيعي 

وفرقة العمل المعنية بالمساعدة  ومتابعة االتفاقية المتصلة بالسائح/المستهلك ومنظمي السفر، وإجراءات السفر،

 بلة؛منظمة للفترة المقتولي منصب أمين عام الوتزكية السيِّد طالب الرفاعي أمام الجمعية ل اإلنمائية الرسمية،

 

 ؛على العمل الجاد الذي أنجزه منذ الدورة األخيرة للجمعية المجلس تشكرو .2

 

 تقرير المجلس؛ تقرّ و .2

 

 ؛4102، ورومانيا في 4104المجلس؛ كينيا في  الكفاءة التي برهن عنها رئيساتفاني وال تحيّيو .2

 

، على جودة العمل 4102في وزامبيق ، وجامايكا وم4104نائب ي  الرئيس، رومانيا وجامايكا في  تشكر أيضا  و .6

 .مهامهمالذي أنجزوه خالل توليهم 
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A/RES/635(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

 بتوصية من المجلس التنفيذي 9102-9103تعيين األمين العام للفترة 
 

 1بند جدول األعمال 
 (A/20/9)الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

 الداخلي، هانظاممن  22و 22)ه( و28والمواد  من النظام األساسي 44)ج( و04المادَّتين  اطلعت علىوقد 
 

ره  أحاطتوقد   ، (XCV) 06بالتوصية التي قدَّمها المجلس التنفيذي في مقرَّ

 

.4102-4102ة للفترة لمنظما  لعام ا  السيِّد طالب الرفاعي )األردّن( أمين تعيِّن
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1.  

A/RES/636(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 آلداب السياحة الجديدة أنشطة اللجنة العالمية آلداب السياحة وانتخاب أعضاء اللجنة العالمية
 

ل  الجزء األوَّ

 
 11بند جدول األعمال 

 (A/20/10 Add.1و A/20/10 تانالوثيق)
 

 
ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 تقرير األمين العام حول هذه المسألة،الجزء األول والجزء الثاني من  اطلعت علىوقد 

 
 ،4102-4104باألنشطة التي نفذتها اللجنة خالل الفترة  أحاطتوقد 

 
التزام القطاع الخاص لسياحية حول العالم من خالل بالجهود المبذولة للوصول إلى الشركات والرابطات ا بترحِّ  .1

نة العالمية آلداب السياحة،  نة عبر  الذي ُوِضع  بهدفبالمدوَّ   ؛القطاع السياحي الخاصتعزيز تطبيق مبادئ المدوَّ
 

 وتدعو، 4102وحزيران/يونيو  4100شركة سياحية بين أيلول/سبتمبر  042بتوقيع االلتزام من قبل  وترحِّب .2

 ؛هموسياسات طبيق المبادئ األخالفية في أعمالهمف الموقِّعة إلى دعم تاألطرا
 

من أجل تعزيز التزامها بمبادئ السياحة  دٍ توقيع االلتزام، والسعي بجكل الشركات السياحية المهتّمة إلى  وتدعو .3

نة اآلداب سة ضمن مدوَّ  ؛المسؤولة والمستدامة المكرَّ
 

 روما، الكائنة فيالعالمية آلداب السياحة بها األمانة الدائمة للجنة  باألنشطة التي قامت علما   أحاطتوقد 
 

وفقا   تطبيق مدونة اآلدابمن أجل نشر وتعميم وباإلجراءات التي اتخذتها األمانة الدائمة للجنة  ترحب .4

نة"؛  لـ"االستراتيجية العالمية لنشر المدوَّ
 

بو .5 نة العالمية آلداب السياحة"، عمال  بمذكرة بتغيير االسم الرسمي لألمانة الدائمة إلى "م ترحِّ ركز تعزيز المدوَّ

 ؛4102التفاهم الموقَّعة بين منظمة السياحة العالمية وحكومة إيطاليا في شباط/فبراير 
 

، 4104لحكومة إيطاليا الستضافتها االجتماع الحادي عشر للجنة في روما، في تموز/يوليو  تعبِّر عن امتنانهاو .6

 ؛4102الحكومة الستضافة االجتماع الثالث عشر في إيطاليا في  بعرض، نيابة  عن اللجنة، روتقبل مع التقدي
 

 
ة  ،A/RES/607(XIX)على نّص القرار  اطلعتوقد  بشأن إصالح اللجنة العالمية آلداب السياحة، الذي اعتمدته الجمعية العامَّ

ل تشر 02-8)غيونغجو، جمهورية كوريا  في دورتها التاسعة عشرة في  التكوين الجديد المقترح(، وكذلك 4100ين األوَّ

 ،للجنة
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نة العالمية آلداب  ألعضاء اللجنة الذين انتهت واليتهم عن شكرها رتعبِّ  .2 على مساهتمهم في تعزيز مبادئ المدوَّ

 السياحة؛

 

لماهرة للجنة منذ العام لرئيس اللجنة، د. دافيد دو  فيلييه، على عمله المتفاني وقيادته ا تعبِّر عن تقديرها الخاصّ و .8

 ؛4118

 

ة، ورئيس المجلس التنفيذي، ورئيس  هيئة اختيار األعضاءقتراح ا وتؤيد بارتياح .2 )المؤلفة من رئيس الجمعية العامَّ

في ما يتعلَّق باسم رئيس مجلس األعضاء المنتسبين، واألمين العام، والمستشار القانوني لمنظمة السياحة العالمية( 

المناوبين الذين سيُدعون للمشاركة في اجتماعات الثالثة أسماء المرشَّحين كذلك أعضائها الثمانية، واللجنة وأسماء 

 ؛اللجنة من دون أن يكون لهم الحّق في التصويت

 

، الذي يتّم [A/RES/577(XVIII)]تجديد عضوية اللجنة على مرحلتين عمال  بالقرار  بالحاجة إلى تطبيق مبدأ وتقرّ  .01

ة للجنة على أن يتولّى أربعة من األعضاء الثماني وتوافق بالتالينصف أعضاء اللجنة كل سنتين،  بموجبه انتخاب

 لمّدة ست سنوات بدال  من الوالية العادية التي تمتد على أربع سنوات؛مناصبهم استثنائيا  

 

انعقاد الدورة  معوتنتهي  4102أيلول/سبتمبر  0للفترة التي تبدأ في  ةلعالمية الجديدة آلداب السياحاللجنة ا تعيِّنو .00

ة في  (، وذلك 4102في )باستثناء األعضاء األربعة الذين تنتهي واليتهم  4102الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

 على الشكل التالي:

 

 الرئيس

 

 سنوات( 2)   (السيِّد باسكال )المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية

 

 

 أعضاء اللجنة

 

 سنوات(* 2)    أي. غيدي أرديكا )وزير السياحة السابق في أندونيسيا( السيِّد 
 

 سنوات(* 6)    هومبو )المفّوض السابق لوكالة السياحة اليابانية(  يوشياكيالسيِّد 
 

 سنوات(* 6)    (السيِّدة فيونا جيفري )الرئيسة السابقة لسوق السفر العالمي
 

 سنوات(* 2)     (ق في تونسلساب)وزير السياحة ا العجيميالسيِّد خليل 

 

 سنوات(* 2)    (السيِّد جان مارك مينيون )رئيس المنظمة الدولية للسياحة االجتماعية
 

 سنوات(* 6)    السيِّدة تانجا ميهاليك )رئيسة معهد السياحة، جامعة لوبلباتا(

 

 سنوات(* 2)  عة والفنادق السيِّد رون أوزوالد )األمين العام لالتحاد الدولي لعمال األغذية والزرا

    (والمطاعم وخدمات توريد األغذية الجاهزة والتبغ ورابطات العمال ذات الصلة 

  

 سنوات(* 6)  السيِّد يوجينو يونس )نائب الرئيس التنفيذي، اتحاد شركات السياحة في تشيلي(

 
 

 المناوبوناألعضاء 

 

 (السيِّد هيران كوراي )رئيس، جت وينغ

 

 اتوغ )مديرة دار الضيافة الستشارات تطوير الموارد البشرية السياحية(زي حة سوالسيِّد

 

  ((TÜRSAB)السيِّدة غونور أوزالب )األمين العام، رابطة وكالء السفر في تركيا 
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A/RES/637(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 آلداب السياحة الجديدة ة اللجنة العالمية آلداب السياحة وانتخاب أعضاء اللجنة العالميةأنشط
 

 الثانيالجزء 

 
 11بند جدول األعمال 

 (A/20/10(II))الوثيقة 
 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 

ي مجال إتاحة السياحة بشأن جهود منظمة السياحة العالمية المبذولة فتقرير األمين العام الجزء الثاني من ب وقد أحاطت

 للجميع،
 

 الراسخ اقتناعهاالذي أعلنت فيه عن "، و4112للعام  A/RES/578(XVIII)إعالنها بشأن تسهيل سفر السيّاح  وإذ تستذكر

ة يالسياح ٍة معنية بالتنميةإلعاقة هو عنصر أساسي في أي سياسبأّن تسهيل السفر بغرض السياحة لألشخاص ذوي ا

 المسؤولة"،

 

، الذي وافقت فيه على مجموعة من التوصيات بشأن 4112المعتمد سنة  A/RES/492(XVI)قرارها  عتباراالخذ في إذ تأو

قابلية الوصول إلى السياحة تحت عنوان "السياحة المتاحة للجميع"، واتّفاقية األمم المتّحدة المتعلّقة بحقوق األشخاص ذوي 

 ،4112آذار/مارس  21في الصادرة اإلعاقة 

 
ّ(،ّالتيّتّ 3102مقترحاتّ"توصياتّمنظمةّالسياحةّالعالميةّبشأنّالسياحةّالمتاحةّللجميع"ّ)ّوتؤيدّتقرّ  .0 ثّالنص  حدِّ

 ؛3112السابقّالصادرّفيّ
 

بو .4 اج االجتماعي لألشخاص اإلسبانية للتعاون واإلدموالمؤسَّسة بينّمنظمةّالسياحةّالعالميةّّالمستمربالتعاونّّترحِّ

وال سيَّما على (، ACS(، وكذلك مؤسَّسة )ENATالشبكة األوروبية للسياحة المستدامة )و، "(ONCE) ةذوي اإلعاق

مساعدة وهدفه ، 4102إصداره في أواخر "السياحة المستدامة للجميع" من المقّرر  دليل حول مستوى تطوير

ت السياحية حول أصحاب المصلحة في قطاع السياحة على تحسين إمكانية الوصول إلى المقاصد والمرافق والخدما

 العالم.
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A/RES/638(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 ، 9102و 9109يوم السياحة العالمي: معلومات عن أنشطة 

  9102و 9103 تيواعتماد الشعارات وتحديد البلدان المضيفة لسن
 

 11ل بند جدول األعما
 (A/20/11)الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
والتحضيرات الجارية  4104بالتقرير الذي قّدمه األمين العام حول احتفاالت يوم السياحة العالمي في  تحيط علما   .0

 ؛4102هذا اليوم في ل

والترويج لدور  ،‘السياحة والمياه’تحت شعار  4102الدول األعضاء باالحتفال بيوم السياحة العالمي  وتوصي .4

 السياحة في تأمين مستقبل مياه أكثر استدامة؛

 4104 في لحكومت ي إسبانيا وملديف الستضافتهما االحتفاالت الرسمية ليوم السياحة العالمي وتعبِّر عن امتنانها .2

 ؛4102و

سياحة العالمي لسنتي الشعارات المقترحة من قبل الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي الحتفاالت يوم ال وتقرّ  .2

 ؛4102و 4102

 : السياحة والتنمية المجتمعية4102يوم السياحة العالمي  -

 : مليار سائح، مليار فرصة4102يوم السياحة العالمي 

المكسيك وبوركينا فاسو الستضافة االحتفاالت  ، بناء  على اقتراح الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي،وتعيِّن .2

 على التوالي. 4102و 4102م السياحة العالمي في الرسمية بيو
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A/RES/639(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 
 

 انتخاب أعضاء في المجلس
 

 12بند جدول األعمال 
 (A/20/12)الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
من النظام الداخلي  1ادة اخلي، والممن نظامها الد 55و 54من النظام األساسي، والمادتين  15و 14 المادتين تراعيإذ 

 للمجلس التنفيذي،
 

 ،إلقليميةااقتراحات لجانها  وقد استلمت
 

خمسة ، لملء المقاعد ال4102-4102فترة في المجلس التنفيذي لل انتُخبوا أعضاء   الذيناألعضاء الفاعلين عن  تعلن .1

 :وهم ،عشرة
 أنغوال .1
 (2117-2116)بيرو ( / 2115-2114األرجنتين ) .2
 أذربيجان .3
 بلغاريا .4
 كرواتيا .5
 إكوادور .6
 مصر .7
 ألمانيا .9
 الهند .1

 اإلسلمية جمهورية إيران .11
 (2117-2116)البهاماس ( / 2115-2114جامايكا ) .11
 صريبا .12
 سيشيل .13
 جنوب أفريقيا .14
 تونس .15

 
 فيذي برئيس مجلسهم.أنَّ األعضاء المنتسبين سيتمثلون في المجلس التن وتلحظ .2
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A/RES/640(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

  للجمعية العامة الحادية والعشرين مكان وتاريخ انعقاد الدورة
 

 13بند جدول األعمال 
 (A/20/13)الوثيقة 

 
 

ة،  إنَّ الجمعية العامَّ

 
 من نظامها الداخلي، 3و 2من النظام األساسي، والمادتين  21 المادة راعيتإذ 
 

 ،على التوالي كولومبياوكمبوديا  بالدعوتين المقدمتين من حكومَتي   وقد أحاطت علما  
 

 دعوتيهما؛ ىعلجزيل الشكر الحكومتين  تشكر .0
 

 تصويتا  باالقتراع السري، وقد أجرت
 

ر .4  عليه مع حكومة البلد. يتّم االتفاق، بتاريخ كولومبيارين في عقد دورتها الحادية والعش تقرِّ
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A/RES/641(XX) 
 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42 زمبابوي،زامبيا/، شالالت فيكتوريا

 
 

 

 توجيه الشكر للبلد المضيف
 
 

 إن الجمعية العامة،
 

 ،زامبيا وزمبابوي هيأتها لهاضل ظروف العمل الممتازة التي بف بنجاح أعمالها اختتام إذ تلحظ بارتياح خاص
 
فخامة رئيس جمهورية السيِّد مايكل شيلوفيا ساتا، و رئيس جمهورية زامبيا،فخامة ل العميق امتنانها تعرب عن .0

 و، السيِّدة سيلفيا مازيب ومعالي وزيرة السياحة والفنون في زامبيا، السيِّد روبرت غابريل موغابي، زمبابوي،

على مساهمتهم الشخصية في التنمية  مبي،السي د ولتر مز الضيافة في زمبابوي،صناعة ومعالي وزير السياحة و

ة لمنظمة السياحة العالمية، والشكر موصول لشعب  السياحية الدولية وفي إنجاح الدورة العشرين للجمعية العامَّ

 هذين البلدين؛
  

مساهمتها المتميِّزة في ة جويس هيلدا باندا، رئيسة جمهورية مالوي، على السيِّد فخامةصاحبة ال وتتشكر بحرارة .4

 أعمال المائدة الوزارية المستديرة؛
 

لحكومتي زامبيا وزمبابوي على الترحيب الحاّر الذي تلقاه جميع المشاركين في  تقديرهاخالص وتعرب عن  .2

 دورتها العشرين؛
 
  شالالت فيكتوريا العظيمة.الفرصة التي ُمنِحت للوفود الكتشاف  وتثمِّن .2
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