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 ۲۰۱٥سبتمبر /أیلول ۱۷-۱۲، كولومبیا ، مدیین
 
 

 المحتویات
 

 
 A/RES/642(XXI)( .......................................................................................... ۳( اعتماد جدول األعمال

 ٥ ...................................................................... )A/RES/643(XXI)( انتخاب رئیس الجمعیة ونواب الرئیس
 A/RES/644(XXI)( .................................................................................... ۷( تعیین لجنة وثائق التفویض

 ۹ .......................................................................................................................... العضویة في المنظمة
 A/RES/645(XXI)( ............................................................................................. ۹( (أ) وضع العضویة

من قواعد  ۱۳من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبیق الفقرة  ۳٤(ب) تعلیق العضویة وفقًا للمادة 
 A/RES/646(XXI)( ......................................................................................................... ۱۳( التمویل

 A/RES/647(XXI)( .................................................................................... ۱۷( بیان تمھیدي لألمین العام

ة  A/RES/648(XXI)( ............................................................... ۱۹( تقریر المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامَّ

 A/RES/649(XXI)( ................................................................................. ۲۱( تقریر لجنة وثائق التفویض

 ۲۳ ............................................................................................................................ تقریر األمین العام

 ۲۳ ................................................................................................................. الجزء األول: برنامج العمل

 A/RES/650(XXI)( ...................................................... ۲۳( ۲۰۱٥-۲۰۱٤(أ) تنفیذ برنامج العمل العام للفترة 

 A/RES/651(XXI)( ............................... ۲٥( ۲۰۱۷-۲۰۱٦(ب) مشروع برنامج عمل المنظمة ومیزانیتھا للفترة 

 A/RES/652(XXI)( ................................................ ۲۷( العالمیة في منظومة األمم المتحدة(ج) منظمة السیاحة 

 A/RES/653(XXI)( ................................. ۲۹( ۲۰۱۷السنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة، :۱اإلضافة

 A/RES/654(XXI)( ........... ۳۱( (د) مشروع اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة لحمایة السائح ومقدمي الخدمات السیاحیة

 ST-EP( )A/RES/655(XXI)( ............................. ۳۳(ه) المنظمة الدولیة للسیاحة المستدامة والقضاء على الفقر (

 A/RES/656(XXI)( ......................................... ۳٥( (و) تقریر عن اإلصالح في المنظمة (تنفیذ الكتاب األبیض)

 ۳۷ ..................................................................... الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 A/RES/657(XXI)( ........... ۳۷( )۲۰۱۳-۲۰۱۲(أ) إغالق الحسابات اإلداریة المراجعة للفترة المالیة التاسعة عشرة (

 A/RES/658(XXI)( ................................................................................ ۳۹( (ب) الوضع المالي للمنظمة
 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
 

 

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

mailto:omt@unwto.org


A/RES(XXI) 
 

 ٤۱ .................................................................. )A/RES/659(XXI)( (ج) وضع الموارد البشریة في المنظمة

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦(د) انتخاب أعضاء لجنة منظمة السیاحة العالمیة للمعاشات التقاعدیة للموظفین للفترة 
)A/RES/660(XXI)( ................................................................................................................... ٤۳ 

 ٤٥ .................................................. )A/RES/661(XXI)( ۲۰۱۷-۲۰۱٦(ه) انتخاب مراجعي الحسابات للفترة 

بشأن امتیازات وحصانات الوكاالت  ۱۹٤۷(و) وضع التصدیق على التعدیالت على النظام األساسي واتفاقیة عام 
 ٤۷ .................................................................................................... )A/RES/662(XXI)( المتخصصة

 ٤۹ ................................................... )A/RES/663(XXI)( (ز) اتفاق المقر بین إسبانیا ومنظمة السیاحة العالمیة

 ٥۱ ....................................................................... )A/RES/664(XXI)( المنظمة(ح) االتفاقات التي أبرمتھا 

 ٥۳ ................................................................................. )A/RES/665(XXI)( (ط) استخدام شعار المنظمة

 ٥٥ ........................................................................... )A/RES/666(XXI)( تقریر رئیس األعضاء المنتسبین

 ٥۷ ....................................................................................................... تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

نة العالمیة آلداب السیاحة۱إضافة   ٥۷ ........................................................ )A/RES/667(XXI)( : تطبیق المدوَّ

 ٥۹ .............................. )A/RES/668(XXI)( لسیاحة العالمیة بشأن آداب السیاحة: مشروع اتفاقیة منظمة ا۲إضافة 

 السیاحة: مشروع توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن المعلومات المتاحة في قطاع ۳إضافة 
)A/RES/669(XXI)( ................................................................................................................... ٦۱ 

 ۲۰۱٦، واعتماد الشعارات وتحدید البلدان المضیفة لسنة ۲۰۱٥و ۲۰۱٤یوم السیاحة العالمي: معلومات عن أنشطة 
 ٦۳ ................................................................................................... )A/RES/670(XXI)( ۲۰۱۷نة وس

 ٦٥ ................................................................................. )A/RES/671(XXI)( انتخاب أعضاء في المجلس

 ٦۷ .......................................... )A/RES/672(XXI)( مكان وتاریخ انعقاد الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة

 ٦۹ ................................................................................. )A/RES/673(XXI)( توجیھ الشكر للبلد المضیف

 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 

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

2 

mailto:omt@unwto.org


A/RES/645(XXI) 
 

 
 

A/RES/642(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 اعتماد جدول األعمال
 من جدول األعمال ۱البند 

 ).A/21/1 prov.annot و A/21/1 prov. rev.1(الوثیقتان 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 في جدول األعمال المؤقت الذي أعدتھ األمانة،وقد نظرت 

ر  اعتماد جدول أعمال دورتھا الحادیة والعشرین كما ھو مقترح. تقرِّ

 
* * * 
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A/RES/643(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 انتخاب رئیس الجمعیة ونواب الرئیس
 من جدول األعمال ۲البند 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،
 

جمھوریة كولومبیا لرئاسة دورتھا الحادیة والعشرین، ممثلةً بمعالي السیِّدة سیسیلیا ألفاریز كوریا،  تعلن انتخاب .۱
 وزیرة التجارة والصناعة والسیاحة في كولومبیا؛

 
البھاما، وبنغالدش، وبلغاریا، ومالیزیا،  البلدان التالیة نوابًا لرئیس دورتھا الحادیة والعشرین: وتعلن انتخاب .۲

 ، وإسبانیا، والسعودیة، وأوغندا.ونامیبیا

 
* * * 
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وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 

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

6 

mailto:omt@unwto.org


 
 

A/RES/644(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تعیین لجنة وثائق التفویض
 من جدول األعمال ۳البند 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،
 

 من نظامھا الداخلي، )۱(۱۳ا ألحكام المادة باالقتراحات التي قدمھا رئیسھا وفقً  علًما وقد أخذت
 

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

 تحیط علًما بتعیین البلدان التالیة: .۱
 

 قطر
 أفریقیا جنوب
 أوغندا

 

 جامایكا
 الفلبین

 البرتغال
 

 األرجنتین
 بوتان

 ھنغاریا
 

 
 نائباً للرئیس. قطرلھا، و اً رئیس األرجنتینلجنة وثائق التفویض قد عینت  أن وتلحظ .۲

 
* * * 
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A/RES/645(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 العضویة في المنظمة

 (أ) وضع العضویة
 (أ) من جدول األعمال٤البند 

 )A/21/4(a)(II) و A/21/4(a)(I)(الوثیقتان
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 ،A/20/4(a)(I)بالطلبات التي استلمھا األمین العام للعضویة الفاعلة في المنظمة، والواردة في الوثیقة وقد أحاطت علًما 
 

 ھما؛یْ ربادوس باالنضمام إلى المنظمة وتوافق على ترشیحَ بوبقرار ساموا  ترحِّب .۱
 

 ،خالل سنٍة من تاریخ التبلیغ بذلك بانسحاب النرویج من المنظمةمع األسف وقد أحاطت علًما 
 

 النرویج على إعادة النظر في قرارھا وأخذ مكانھا مجدداً ضمن المنظمة؛ تحّث باإلجماع .۲
 

ع  إلى أسرة منظمة السیاحة العالمیةالتي ال تنتمي بعد  ،الدول األعضاء في األمم المتحدة وتدعو .۳ إلى القیام بذلك، وتشجِّ
 األمین العام على مواصلة جھوده في ھذا االتجاه؛

 
 بطلبات العضویة باالنتساب التي استلمھا األمین العام،وقد أحاطت علًما 

 
لتي قدمتھا الھیئات ، طلبات العضویة باالنتساب ا[(IX)279]عمالً بتوصیة المجلس التنفیذي وبموجب القرار  رّ تق .٤

 ) من النظام األساسي:٤(۷) والمادة ۳(۷للمادة  االتالیة وفقً 
 

1. ADVENTURE TRAVEL TRADE (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
2. AFRO TOURISM (نیجیریا) 
3. AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME (إسبانیا) 
4. ALISADR TOURISM CO. (جمھوریة إیران اإلسالمیة) 
5. ANTALYA INTERNATIONAL COLLEGE OF TOURISM (تركیا) 
6. APSARA NATIONAL AUTHORITY (كمبودیا) 
7. APTECE (البرتغال) 
8. ARENA CS LLC ( وكرانیاأ ) 
9. ASOCIACION CLUSTER DE TURISMO DE MONTAÑA (إسبانیا) 
10. ASOCIACIÓN DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (إسبانیا) 
11. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (إسبانیا) 
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12. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS – ABAV (البرازیل) 
13. ASSOCIAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE PORTUGAL (البرتغال) 
14. ASSOCIATION EUROPEAN NETWORK OF PLACES OF PEACE (ENPP) (البرتغال) 
15. AVIAREPS AG (ألمانیا) 
16. AYU TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC / DBA WEBSITE ALIVE (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
17. BANCOMEXT (المكسیك) 
18. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (إسبانیا) 
19. BASQUE TOUR, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, 

SA (إسبانیا) 
20. CARIBBEAN OFFICE OF TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED ( ترینیداد

 (وتوباغو
21. CENTRO CONGRESSI AL DUOMO - COMI S.P.A (إیطالیا) 
22. CENTRO DE ENSEÑANZAS DE TURISMO Y ACTIVIDADES DE OCIO - CETA S.L. (إسبانیا) 
23. CENTRO SUPERIOR INTERNACIONAL DE TURISMO (OSTELEA) (إسبانیا) 
24. CLUSTER ESPAÑOL DE TURISMO DE SALUD (إسبانیا) 
25. COCAL - FEDERACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS Y AFINES 

DE AMERICA LATINA (األرجنتین) 
26. CONSEIL REGIONAL DU TOURISME DE MARRAKECH (المغرب) 
27. CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MÉDICO A.C. (المكسیك) 
28. CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (إسبانیا) 
29. DUSTY WORLD S.L. (إسبانیا) 
30. ERIC FRIEDHEIM TOURISM INSTITUTE ( المتحدة األمریكیةالوالیات  ) 
31. ESTUDIO SINGERMAN, MAKÓN Y ASOCIADOS SRL (ARGENTINA)  
32. EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV (المكسیك) 
33. EXPRESS ASSIST LTD. (االتحاد الروسي) 
34. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 (األرجنتین)
35. FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY’S INTERNATIONAL SCHOOL ( الوالیات المتحدة

 (األمریكیة
36. FENITOURCI – FEDERATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DE CÔTE 

D’IVOIRE (CÔTE D’IVOIRE) 
37. FLOOFL CIC (المملكة المتحدة) 
38. FOHB FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL ( رازیلالب ) 
39. FREIXENET, S.A. (إسبانیا) 
40. FUNDACION JUNIPERO SERRA (إسبانیا) 
41. FUNDACION PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (إسبانیا) 
42. FUNDACION STARLIGHT (إسبانیا) 
43. GAINING EDGE (AUSTRALIA) 
44. GANGNAMEH HAMADAN TOURISM RECREATION AND SPORTS COMPANY ( جمھوریة

 (إیران اإلسالمیة
45. GHOGHNOS TOUR AND TRAVEL AGENCY (جمھوریة إیران اإلسالمیة) 
46. GLOBAL TRAVEL AND TOURISM PARTNERSHIP (GTTP) A PROGRAM OF GLOBAL 

INITIATIVES INC. (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
47. GLOBAL WELLNESS INSTITUTE TRADE (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
48. GRAND AURUM MARKETING FZ LLC (اإلمارات العربیة المتحدة) 
49. GREEN GLOBAL (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
50. GREEN TOURISM ACTIVE (جنوب أفریقیا) 
51. GRIFFITH INSTITUTE FOR TOURISM (GIFT), GRIFFITH UNIVERSITY (أسترالیا) 
52. H.I.S.CO., LTD (الیابان) 
53. HOKKAIDO UNIVERSITY (الیابان) 
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54. HORWATH CONSULTING COMPANY – ZAGREB (كرواتیا) 
55. HUNGARIAN NATIONAL FOUNDATION FOR RECREATION (ھنغاریا) 
56. ICF SH&E, INC. (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
57. IDESTUR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL (البرازیل) 
58. INNOVA TAXFREE GROUP S.L. (إسبانیا) 
59. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (كولومبیا) 
60. INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME DE TANGER-ISITT (المغرب) 
61. INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION, S.L. (IMF BUSINESS SCHOOL) (إسبانیا) 
62. INTERFACE TOURISM SPAIN SL (إسبانیا) 
63. INTERNATIONAL CENTER OF WINE AND GASTRONOMY LLC - ICWAG LLC ( االتحاد

 (الروسي
64. INTERNATIONAL HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION IH&RA (سویسرا) 
65. INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION (إسبانیا) 
66. INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION (IYHF) operating as HOSTELLING 

INTERNATIONAL (المملكة المتحدة) 
67. IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) (جمھوریة إیران اإلسالمیة) 
68. JAPAN TRAVEL AND TOURISM ASSOCIATION (الیابان) 
69. JTB CORPORATION (الیابان) 
70. JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (كرواتیا) 
71. KVARNER REGION TOURIST OFFICE (كرواتیا) 
72. LA RIOJA TURISMO S.A.U. (إسبانیا) 
73. LCL ATLANTIS LINE SEA CRUISES (االتحاد الروسي) 
74. LIBERTAS REGIS D.O.O., BEST CROATIAN TRAVEL (كرواتیا) 
75. LIVINGSTONE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM EXCELLENCE AND 

BUSINESS MANAGEMENT (زامبیا) 
76. MADISON MK (TELECYL S.A.) (إسبانیا) 
77. MIDDLE EAST UNIVERSITY ( ّاألردن) 
78. OBRASCON HUARTE LAIN DESARROLLOS (إسبانیا) 
79. OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (المكسیك) 
80. PARAMOUNT HOTELS AND RESORTS FZ-LLC (اإلمارات العربیة المتحدة) 
81. PRODIGY CONSULTORES SL (إسبانیا) 
82. PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. (إسبانیا) 
83. REAL ACADEMIA DE GASTRONOMIA (إسبانیا) 
84. REGENT EXHIBITIONS LTD. IMEX GROUP (المملكة المتحدة) 
85. REVIEW RANK S.A. D/B/A REVIEW PRO (إسبانیا) 
86. SAVEUR TROPICALE SARL (الغابون) 
87. SHOIN UNIVERSITY (الیابان) 
88. SUSTAINABLE TOURISM PARTNERSHIP PROGRAMME (STPP) (جنوب أفریقیا) 
89. TAXBACK ADAMANT CORPORATION S.A. (المكسیك) 
90. TEA CEGOS (إسبانیا) 
91. THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (تایلند) 
92. THOMAS COOPER SUCURSAL EN ESPAÑA (إسبانیا) 
93. TOURISM BANK (جمھوریة إیران اإلسالمیة) 
94. TOURISM CARES, INC. ( المتحدة األمریكیةالوالیات  ) 
95. TOURISM GENERIS (الیونان) 
96. TRAVEL IN MED (موناكو) 
97. TRAVEL MEDIA (االتحاد الروسي) 
98. TRAVEL WEEKLY GROUP (المملكة المتحدة) 
99. TRIPADVISOR (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
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100. UCC WHALE CENTER (الوالیات المتحدة األمریكیة) 
101. UDLA - ESCUELA DE HOSPITALIDAD Y TURISMO (إكوادور) 
102. UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO (إسبانیا) 
103. UNIVERSIDAD DE MAGDALENA (كولومبیا) 
104. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS (كولومبیا) 
105. UNIVERSIDAD DEL CARIBE (المكسیك) 
106. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (األرجنتین) 
107. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (إسبانیا) 
108. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (بیرو) 
109. UNIVERSITY OF MONTENEGRO, FACULTY OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT 

 (الجبل األسود)
110. UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (بلغاریا) 
111. URAL INTERNATIONAL INSTITUTE OF TOURISM (االتحاد الروسي) 
112. VIENNA TOURIST BOARD (النمسا) 
113. VIP TOURISM, S.L. (إسبانیا) 
114. VIP WORLD EVENTS (إسبانیا) 
115. VISITSCOTLAND (المملكة المتحدة) 
116. WAKAYAMA UNIVERSITY (الیابان) 
117. WESGRO (SOUTH AFRICA) 
118. ZAO "CONDÉ NAST" / CONDÉ NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL FAIR (االتحاد الروسي) 

 
ر .٥ أن تقبل مؤقتًا بالعضویة باالنتساب للكیان المذكور أدناه، شرط أن یُدِخل تاریخ التوقیع على استمارة  أیًضا وتقرِّ

 طلب العضویة في غضون ثالثین یوًما.
 

  ARAFAT TRAVEL CONSULTANCY (نیجیریا) 

 
 طابات الدعم الحكومي للعضویة باالنتساب ختًما رسمیًا؛توصیة األمانة بالطلب بأن تتضمَّن خ ؤیدوت .٦

 
 من العضویة باالنتساب. A/21/4(a)(II)بانسحاب الھیئات المذكورة في الوثیقة  وتحیط علًما .۷

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 العضویة في المنظمة

 ۱۳من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبیق الفقرة  ۳٤(ب) تعلیق العضویة وفقًا للمادة 
 من قواعد التمویل

 (ب) من جدول األعمال٤البند 
 )CE/101/2(a)و A/21/4(b)Add.1و A/21/4(b)الوثائق(

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

ت بموجبھ بأنَّ VII(۲۱۷القرار  إذ تراعي من النظام األساسي،  ۳٤المادة ) الذي اعتمدتھ في دورتھا السابعة، والذي أقرَّ
كما ھو محدَّد في المادة الثالثة  التي تنّص على تعلیق عضویة األعضاء الذین ینتھجون سیاسة مخالفة لھدف المنظمة األساسي

 من النظام األساسي، تصبح ساریة في الحاالت التي یطول فیھا عدم سداد االشتراكات اإللزامیة في میزانیة المنظمة،
 

 التقریر المرفوع إلیھا من قبل األمین العام عمالً بالقرار المذكور أعاله،وقد نظرت في 
 

روقد استمعت إلى   نفیذي،المجلس الت مقرَّ
 

 من قواعد التمویل: ۱۳من النظام األساسي و/أو الفقرة  ۳٤أنَّ األعضاء المذكورین أدناه یخضعون للمادَّة  تلحظ .۱
 

 أعضاء فاعلون
 أفغانستان
 البحرین

 جمھوریة أفریقیا الوسطى
 تشاد

 دجیبوتي
 غامبیا

 غانا
 غینیا بیساو

 قیرغیزستان
 لیبیریا 
 مالوي

 مالي
 موریتانیا
 باكستان

 بابوا غینیا الجدیدة
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 ساو تومي وبرینسیب
 یرالیونس

 السودان
 الجمھوریة العربیة السوریة

 جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقاً 
 تركمانستان

 فانواتو
 

عن امتنانھا لألعضاء الذین بذلوا الجھود الضروریة للوفاء بالتزاماتھم المالیة على الرغم من الضغوط  وتعبِّر .۲
 الداخلیة التي یواجھونھا؛

 
من  ۱۳والسنغال ما عادا خاضعین ألحكام الفقرة  جزر الرأس األخضرأنَّ العضوین الفاعلین  وتلحظ مع االرتیاح .۳

رات اشتراكاتھما جزئیاً أو بالكامل وأنَّ كوت  ۳٤قواعد التمویل و/أو المادَّة  من النظام األساسي بما أنَّھما قد خفضا متأخِّ
 دیفوار قد التزمت بالكامل بخطة السداد الخاّصة بھا؛

 
ساسي ستُطبَّق على األعضاء المذكورین أدناه إذا لم یتوصلوا إلى اتفاٍق مع من النظام األ ۳٤أنَّ المادَّة  وتلحظ أیًضا .٤

 األمین العام حول خطة سداٍد للمتأخرات المترتبة علیھم:

 أعضاء فاعلون

 تشاد .۱
 لیبیریا .۲
 الجمھوریة العربیة السوریة .۳

 أعضاء منتسبون

1. AL-TAYYAR TRAVEL GROUP 
2. ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS 
3. AECTE – ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSULTORÍA TURÍSTICA ESPAÑA 
4. CIETEC – CENRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURISTICOS 
5. CHAMALEON STRATEGIES INC. 
6. ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) 
7. EXPOGAYS (Sbr Producciones S.L.U) 
8. FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR 
9. FIJET – FÉDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU 

TOURISME 
10. FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
11. IKEJA HOTEL PLC. 
12. INSTITUTO MARCAR BRASIL 
13. POLOIGUASSU – INSTITUTO POLO INTERNATIONAL IGUASSU 
14. ISTRIA TOURIST BOARD 
15. JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
16. KENYA TOURIST BOARD 
17. LAN AIRLINES 
18. MHRA – MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION 
19. MTA INTERNATIONAL MASTER TOUR ALLIANCE 
20. MENARATOURS COMPANY 
21. PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
22. PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
23. RCM GLOBAL TRADE SA 
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24. SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA 
25. THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A. 
26. UNITED NATIONS FOUNDATION 

 
ر  .٥ من النظام األساسي  ۳٤االستمرار في تطبیق تدبیر تعلیق الحقوق واالمتیازات المنصوص علیھا في الفقرة وتقرِّ

 في الحاالت التالیة:
 
متعاقبة كانت أم ال، اكات متأخرة ألربع سنوات مالیة، على عضو من أعضاء المنظمة اشترعندما تتراكم  )أ (

 مع العلم أنَّ التسدید الجزئي لالشتراكات ال یحول دون تطبیق تدبیر تعلیق العضویة،

لتسدید اشتراكاتھ المتأخرة في  عندما یتخلف العضو سابق الذكر عن االتفاق مع األمین العام على خطةٍ  )ب (
غضون سنة واحدة ابتداء من تاریخ صدور القرار الذي لحظت الجمعیة العامة بموجبھ أن تدبیر تعلیق العضویة 

 من النظام األساسي؛ ۳٤ینطبق على العضو المذكور بموجب المادة 

 رة من دورات المجلس التنفیذي؛من األمین العام تطبیق ھذا القرار ورفع تقریر حول تطبیقھ في كل دو وتطلب .٦
  

بتوصیات المجلس التنفیذي في دورتیھ الثامنة والتسعین والواحدة بعد المئة في ما یتعلق بطلب عدٍد من  علًما وقد أخذت
 من قواعد التمویل، ۱۳األعضاء الفاعلین والمنتسبین بالحصول على إعفاٍء مؤقت من تطبیق أحكام الفقرة 

 
 التي قدَّمھا األمین العام بخصوص ھذه المسألة، الوثائقوقد نظرت في 

 
ر .۷ من قواعد التمویل لألعضاء الفاعلین كمبودیا وجمھوریة الوس  ۱۳اإلعفاء المؤقّت من أحكام الفقرة  تجدید تقرِّ

ت من أحكام الدیمقراطیة الشعبیة ونیكاراغوا، بالنظر إلى التزامھم بخطط السداد المتفق علیھا معھم، وأن تمنح اإلعفاء المؤق
وللعضوین المنتسبین،  ،من قواعد التمویل لألعضاء الفاعلین بوروندي ومدغشقر وساو تومي وبرینسیب ۱۳الفقرة 

Camara de Turismo de Cabo Verde ) ومعھد السیاحة المسؤولةInstituto de TurismoResponsable؛( 
 

ر أیًضا .۸ اعد التمویل للعضوین الفاعلین غامبیا والسودان اللذین من قو ۱۳منح إعفاٍء مؤقت من أحكام الفقرة  وتقرٍّ
 قدَّما خطط سداٍد للمتأخرات المترتبة علیھما إلى الدورة الحالیة للجمعیة العامة؛

 
ر .۹ اإلبقاء على اإلعفاء المؤقت الممنوح لبولیفیا وبوركینا فاسو وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة والعراق  كذلك وتقرِّ

الممنوح لألعضاء المنتسبین،  ۱۳وغینیا والنیجر وتوغو وأوغندا وأورغواي والیمن، وكذلك اإلعفاء من أحكام الفقرة 
) و"االتحاد المشترك بین الدول لنقابات وكاالت IH&RA( "الرابطة الدولیة للفنادق والمطاعم"و CTI Nordesteمؤسسة 

التوضیح بأنَّھ سیتم إعادة تطبیق ھذه األحكام على ھؤالء  ، مع)FISAVETالسفر والسیاحة في غرب ووسط أفریقیا" (
 ؛ ۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۱األعضاء إذا ثبت تخلفھم عن مواعید الدفع الُمحدَّدة في خطط سدادھم بتاریخ 

 
، ۱۹۸۹إلى  ۱۹۷۹ن األمین العام إبالغ الیمن بضرورة تقدیم خطة سداد جدیدة لدیونھا العائدة لألعوام من م وتطلب .۱۰

ن أي حكٍم یتعلق باإلعفاء من تسدید االشتراكات؛  بالنظر إلى أنَّ األنظمة المرعیة ال تتضمَّ
 

د الشروط الواردة أدناه لألعضاء ا وتتبنى .۱۱ لذین یطلبون اإلعفاء المؤقت من أحكام توصیة المجلس التنفیذي التي تحدِّ
 من قواعد التمویل، والتي تقترح اعتماد خطط سداد من أجل تسدید متأخراتھم بالتقسیط: ۱۳الفقرة 

 
 السنة الجاریة قبل انعقاد دورة الجمعیة العامة التي تُنظَر فیھا قضیتھم،دفع االشتراك المستحق علیھم عن  )أ (

 علیھا لدفع المتأّخرات؛التقید الصارم بالخطة المتّفق  )ب (

من األمین العام إبالغ األعضاء الفاعلین المعنیِّین بأنَّ القرار الُمتخذ بشأنھم یبقى رھنًا بالتقیّد الصارم بالشروط  وتطلب .۱۲
 اآلنفة الذكر؛

 
من  ۱۳من النظام األساسي و/أو الفقرة  ۳٤علیھم أحكام المادة  تنطبقأنَّ األعضاء المذكورین أدناه ال تزال  وتلحظ .۱۳

 قواعد التمویل:
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 أعضاء فاعلون

 أفغانستان
 البحرین

 جمھوریة أفریقیا الوسطى
 تشاد

 دجیبوتي
 غانا

 غینیا بیساو
 قیرغیزستان

 لیبیریا
 مالوي

 مالي
 موریتانیا
 باكستان

 بابوا غینیا الجدیدة
 سیرالیون

 العربیة السوریةالجمھوریة 
 جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقاً 

 تركمانستان
 فانواتو

 أعضاء منتسبون

AL-TAYYAR TRAVEL GROUP (السعودیة) 
ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS (فلسطین) 
ASOCIAÇAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL 
ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA (ATOR) 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TURISTICA DE ESPAÑA – AECTE 
AUSTRALIAN TOURISM EXPORT COUNCIL 
BUSAN TOURISM ORGANIZATION (جمھوریة كوریا) 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
(CIETECT) (المكسیك) 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (CETUR) UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
CHAMALEON STRATEGIES INC.(كندا) 
DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INT. (DMAI) – USA 
ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) (كامیرون) 
EGYPTIAN TOURIST AUTHORITY (ETA) 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ASTURIAS 
EXPOGAYS (S.B.R. PRODUCCIONES S.L.U. (إسبانیا) 
FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR (فنزویال) 
FEDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU TOURISME (FTIJET) 
 (فرنسا)
FEDERATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (إیطالیا) 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (كولومبیا) 
GATO – GADESHGARAN TOUR OPERATOR (جمھوریة إیران اإلسالمیة) 

 
* * * 

 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 

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

16 

mailto:omt@unwto.org


 
 

A/RES/647(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 بیان تمھیدي لألمین العام
 من جدول األعمال ٥البند 

 )A/21/5(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 بالبیان التمھیدي لألمین العام. تحیط علًما

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامَّة
 من جدول األعمال ٦البند 

 )A/21/6(الوثیقة 
 
 

 العامة، إنَّ الجمعیة

 من النظام األساسي، ۲۰(أ) و۱۹تقریر المجلس التنفیذي المقدَّم من الرئیس الحالي للمجلس عمالً بالمادتین  وقد اطلعت على

رات الصادرة عن دوراتھ العادیة السابعة تحیط  .۱ بالمعلومات الُمقدَّمة بشأن أنشطة المجلس، وخصوًصا المقرَّ
 والتسعین والثامنة والتسعین والمئة؛

 
، والوضع المالي ۲۰۱٥-۲۰۱٤بالمسائل األساسیة التي نظر فیھا المجلس، مثل تنفیذ برنامج العمل للفترة  وتحیط .۲

، واعتماد وظیفة الشؤون األخالقیة في المنظمة، والتقّدم في مجال ۲۰۱۷-۲۰۱٦للمنظمة، ومشروع برنامج العمل للفترة 
 نتسبین، والیوم العالمي للسیاحة، والعضویة في المنظمة؛أنشطة منظومة األمم المتحدة، وأنشطة األعضاء الم

 
 المجلس على العمل الجاد الذي أنجزه منذ الدورة األخیرة للجمعیة؛ وتشكر .۳
 

 تقریر المجلس؛ وتقر .٤
 

 ؛۲۰۱٥، وجامایكا في ۲۰۱٤على التفاني والكفاءة التي أظھرھا رئیسا المجلس؛ أندونیسیا في  وتثني .٥
 

، على جودة العمل ۲۰۱٥، وموزامبیق وكرواتیا في ۲۰۱٤الرئیس، جامایكا وموزامبیق في وتشكر أیضاً نائبَْي  .٦
 الذي أنجزوه في أداء مھامھم.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر لجنة وثائق التفویض
 من جدول األعمال ۷البند 

 )A/21/7(الوثیقة 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 ،)آنا إینس غراسیا آلیفيالتقریر الذي قدَّمتھ لجنة وثائق التفویض، برئاسة األرجنتین (السیِّدة  وقد نظرت في

 توافق على التقریر المذكور؛ .۱
 

 التالي الذي تقدمت بھ لجنة وثائق التفویض:تؤیٍد االقتراح  .۲
 

 ،دأ سریة التصویت وثائق غیر صالحةتعتبر اللجنة وثائق التفویض التي تنتھك مب )أ (

عند صدور تقریر لجنة وثائق التفویض، ال یُنظَر في أي وثائق أو خطابات تفویض إضافیة من قبل اللجنة  )ب (
 باستثناء:

الفاعل أو المشارك المعني إلى تسویة الوضع القانوني عندما تكون اللجنة نفسھا قد دعت العضو  -
ة بھ؛  لوثائق أو خطابات التفویض الخاصَّ

 
المتبقي من الدورة  للقسمعندما ال یكون لدولة ما، تمَّ القبول بوثائق تفویضھا من قبل اللجنة، ممثٌل  -

ه الحالة، تقیّم اللجنة ؛ في ھذالتفویضألسباٍب مشروحة خطیًا وحسب األصول من قبل الدولة التي تمنح 
ر التفویض؛  وجود ظروف استثنائیة تبرِّ

 
 تدعو رؤساء اللجان اإلقلیمیة إلى التحقّق من أنَّ وثائق وخطابات التفویض منسجمة مع القواعد المرعیة. .۳

 
* * *  
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء األول: برنامج العمل

 ۲۰۱٥-۲۰۱٤(أ) تنفیذ برنامج العمل العام للفترة 

 (أوال)(أ) من جدول األعمال۸البند 
 )A/21/8(I)(a)(الوثیقة 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 ،۲۰۱٥-۲۰۱٤تقریر األمین العام بشأن تنفیذ برنامج العمل العام للفترة  وقد اطلعت على

 بجمیع األنشطة الموجزة في ھذا التقریر؛ تحیط علًما .۱

ضمن المیزانیة  ة، سواء الُمنفَّذحول أنشطتھا بشكٍل موسَّع من أجل توفیر المعلوماتبالجھود التي بذلتھا األمانة  وتقرّ  .۲
لة إلى المجلس التنفیذي واللجان اإلقلیمیة، وكذلك من خالل التقاریر موارد من خارج بأو  العادیة المیزانیة، في تقاریر مفصَّ

 لكتروني، واتّصاالتھا المتكّررة؛مة السیاحة العالمیة، وموقعھا اإلالسنویة لمنظَّ 

یة في مرحلة السیاحة ضمن جدول أعمال التنم إلدخالعمل األمانة المتواصل ضمن منظومة األمم المتحدة  وتدعم .۳
 مؤّشرات األھداف اإلنمائیة المستدامة؛  وتطبیق، ال سیَّما في مجال تطویر ۲۰۱٥ما بعد 

، وھو نظام إلصدار الشھادات لمنظّمات الخاصة بمنظّمة السیاحة العالمیة QUESTإطالق مبادرة كویست  وتؤید .٤
 إدارة المقاصد. 

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء األول: برنامج العمل

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦(ب) مشروع برنامج عمل المنظمة ومیزانیتھا للفترة 

 (أوال)(ب) من جدول األعمال۸البند 
 )A/21/8(I)(b)(الوثیقة 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

) من ۲(۲۳، الذي أعدَّه األمین العام وفقاً للماّدة ۲۰۱۷-۲۰۱٦مشروع برنامج العمل العام والمیزانیة للفترة  وقد نظرت في
النظام األساسي للمنظمة، وباالستناد إلى التوجیھات السیاساتیة ومبادئ البرمجة التي اعتمدھا المجلس في دورتھ التاسعة 

ر   ،(LXXIX)11والسبعین في المقرَّ
 

ر المجلس  وقد اطلعت على  ،CE/DEC/17(C)مقرَّ

 ؛البرنامج والمیزانیة بمقترحمع التقدیر  تحیط علًما .۱

 26,984,000، بمبلغ إجمالي یساوي ۲۰۱۷-۲۰۱٦مشروع برنامج العمل العام ومیزانیة المنظَّمة للفترة  وتعتمد .۲
والمیزانیة ) من النظام األساسي؛ وتفّوض األمین العام تنفیذ برنامج العمل ۲(۲۳یورو، الذي أعدَّه األمین العام وفقاً للمادة 

لة، ووضع خطَّة إنفاق لھذا الغرض، والحفاظ على الممارسة المالیة الُمرِضیة التي  ۲۰۱۷-۲۰۱٦للفترة  وفقاً للمبالغ المحصَّ
 اعتمدت في السنوات المالیة السابقة؛

، وتلحظ مع ۲۰۱٥-۲۰۱٤بالتغییرات التي تمَّ إدخالھا على ھیكلیة میزانیة البرنامج الُمنقَّحة للفترة  وتحیط علماً  .۳
، ۲۰۱٥بنمو اسمي صفري باالستناد إلى میزانیة  ۲۰۱۷-۲۰۱٦التقدیر اقتراح األمین العام بتقدیم میزانیة متوازنة للفترة 

 ؛۲۰۱٥مبلغ العام نفسھ الذي ُخصِّص لمیزانیة بال ۲۰۱۷-۲۰۱٦وأن تكون المیزانیة اإلجمالیة للفترة 

لة لمراعاة التغییرات في العضویة وفي  ۲۰۱۷-۲۰۱٦جدول االشتراكات الُمقتَرح للفترة  وتقرّ  .٤ بصیغتھ الُمعدَّ
% في مستوى اشتراكات البلدان ۰٫۰، والذي یمثِّل نمواً سنویاً بنسبة (XIII) ٤۰٤المیزانیة، كما ھو ملحوظ في القرار 

، إالَّ عندما تدعو الحاجة إلى مراعاة التغیُّرات التقنیة في وضع التصنیف في ما یتعلق ۲۰۱٥دیة بالنسبة إلى العام الفر
 ببعض الحاالت الفردیة؛ 

یورو، وتؤید التوجھ بأن یتّم  26,984,000سیكون  ۲۰۱۷-۲۰۱٦بعین االعتبار أنَّ مستوى المیزانیة للفترة  وتأخذ .٥
یورو لسنة  12,556,000یة المقّرة للفترة المقبلة من اشتراكات األعضاء الفاعلین والمنتسبین، بمبلٍغ تمویل إیرادات المیزان

، وأنَّ التوازن الذي یجب تمویلھ ینبغي أن تتم تغطیتھ من اشتراكات ۲۰۱۷یورو لسنة  12,745,000، ومبلٍغ ۲۰۱٦
الوثیقة ذات الصلة، مع مراعاة التعدیالت التي قد تكون  األعضاء المنتسبین، وغیرھا من مصادر التمویل الُمشار إلیھا في
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، على (XVII) ٥۲٦لقرار با عمالً الزمة في حال انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة أو انسحاب آخرین منھا؛ وتوافق، 
ت األعضاء ٪ من اشتراكا۱۰تقسیم اشتراكات األعضاء المشاركین إلى فئتین منفصلتَین، على أن تكون كلٌّ منھا أقّل بنسبة 

 على التوالي؛ ۹و  ۱۳الفاعلین في المجموعتَین 

ة  وتحیط علًما .٦ % على المجموعة ٤۰د تمَّ تطبیق حسم مباشر بنسبة )، قXX( ٦۱۹أنَّھ وفقاً لقرار الجمعیة العامَّ
وأنَّ ھذا ، ۲۰۱۷-۲۰۱٦نسمة أو أقل على جدول االشتراكات للفترة   200,000األخیرة من البلدان التي یبلغ عدد سكانھا

الحسم قد ُمنِح أیضاً لجمیع البلدان التي تُصنَّف كجزر والتي تندرج ضمن المجموعة األخیرة في الجدول، بغض النظر إذا 
كانت تندرج ضمن مجموعٍة أعلى قبل تطبیق الحسم اإلضافي للمجموعات السكانیة الصغیرة التي لدیھا عوامل اقتصادیة 

 وتقنیة محدَّدة؛

ر ۲۰۱۷-۲۰۱٦یورو في السنة للفترة  2,400ة اشتراكات األعضاء المنتسبین عند على قیم بقيوتُ  .۷ ، وتدعم الُمقرَّ
CE/DEC/20(XCV)  ل في الصادر عن المجلس التنفیذي بشأن الحسومات الُمقتَرحة ألعضاء ُمحدَّدین، كما ھو مفصَّ

 ؛CE/95/6(c)الوثیقة 

ف وضبط اإلنفاق، وتحیط علماً بأنَّ مشروع البرنامج والمیزانیة جھود األمانة المتواصلة لالقتصاد في التكالی وتدعم .۸
ال یلحظ مبالغ مالیة خارجة عن المیزانیة، ما سیُضاف إلى مخرجات المنظَّمة عند العمل على تعزیز الموارد وبالتالي 

 أنشطة المنظَّمة، وخصوًصا في مسألة التعاون التقني.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء األول: برنامج العمل

 (ج) منظمة السیاحة العالمیة في منظومة األمم المتحدة
 األعمال (أوال)(ج) من جدول۸البند 

 )A/21/8(I)(c)(الوثیقة 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 وقد اطلعت على تقریر األمین العام بشأن منظمة السیاحة العالمیة في منظومة األمم المتحدة،

ب مع التقدیر  .۱ باإلشارة الصریحة إلى السیاحة المستدامة في ثالثة من أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشرة ترحِّ
وتطبیق أھداف  ۲۰۱٥وتطلب إلى األمانة اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل إنجاز خطة التنمیة لما بعد عام المقترحة، 

 التنمیة المستدامة؛

د و .۲ دعمھا لعمل المنظمة المتواصل ضمن إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستھالك تؤكد وتجدِّ
في برنامج السیاحة المستدامة، وتعبِّر عن امتنانھا للمشاركة والدعم  )، ودورھا الریادي10YFPواإلنتاج المستدامة (

 الناشطین لكل من فرنسا والمغرب وجمھوریة كوریا في ھذه العملیة؛ 

 إنشاء مكتب ربط وتواصل في جنیف، سویسرا؛ وتوافق على .۳

ة ل وتدعم .٤ ألمم المتحدة بشأن إعالن العام جھود األمانة المبذولة في سبیل التوّصل إلى اعتماد قرار الجمعیة العامَّ
 سنةً دولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة؛ ۲۰۱۷

ع .٥ األمانة على أن تبقى ناشطة في األعمال التحضیریة ومتابعة قرارات مؤتمر المناخ الذي ُعقَِد في باریس  وتشجِّ
 من تبعات ومسؤولیات على الدول األطراف؛ نتج منھ)، وما ۲۱(مؤتمر األطراف 

د مجدًدا  .٦ دعمھا لألمانة في مواصلة مساھمتھا في استجابة منظومة األمم المتحدة لفیروس إیبوال والمخاطر تؤكِّ
 العالمیة المماثلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمن السیاحة؛

ع أكثر على العمل المشترك والتعاون في إطار منظومة األمم المتحدة، وخصوصً  وتقرّ  .۷ ا من بأھمیة الفوائد وتشجِّ
خالل لجنة األمم المتحدة التوجیھیة المعنیة بالسیاحة من أجل التنمیة، والمشاركة في آلیات التنسیق ذات الصلة على نطاق 
المنظومة ككل، وال سیَّما من أجل دمج السیاحة في أجندة التنمیة العالمیة وتشجیع التكامل والتآزر بین برامج منظمة 

 خرجاتھا مع تلك التابعة لكیانات أخرى في منظومة األمم المتحدة.السیاحة العالمیة وأنشطتھا ومُ 
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* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 برنامج العملالجزء األول: 

 (ج) منظمة السیاحة العالمیة في منظومة األمم المتحدة

 ۲۰۱۷السنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة، :۱اإلضافة

 (أوال)(ج) من جدول األعمال۸البند 
 )A/21/8(I)(c) Add.1(الوثیقة 

 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 ،۲۰۱۷بشأن السنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة،  تقریر األمین العام وقد اطلعت على

ب مع التقدیر  .۱ ة لألمم ترحِّ المتحدة بشأن إعالن العام بالجھود التي بذلتھا األمانة في سبیل اعتماد قرار الجمعیة العامَّ
 دولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة؛ سنةً  ۲۰۱۷

والمغرب وجمھوریة كوریا ورواندا، بمبادرٍة من  ندونیسیاوإتھا النمسا ومصر لجھود التي بذلا وتلحظ مع التقدیر .۲
ة لألمم المتحدة في نیویورك؛ ،ساموا  في إطالق ھذا المسعى في الجمعیة العامَّ

ع .۳ جمیع الدول األعضاء واألمانة والمنظمات الدولیة المعنیة األخرى، بما في ذلك منظومة األمم المتحدة  وتشجِّ
والسھر  ھذه الدولیة سنةفي اعتماد األنشطة المتصلة بالوالمجتمع المدني وكل أصحاب المصلحة اآلخرین على المساھمة 

 على تطبیقھا الحقًا؛

ھیة مؤلفة من رؤساء اللجان اإلقلیمیة في منظمة السیاحة العالمیة، من األمانة تشكیل مجموعة توجی وتطلب .٤
بھدف دعم تصمیم وتنفیذ أنشطة السنة الدولیة للسیاحة  ،واألعضاء المنتسبین وغیرھم من أصحاب المصلحة المعنیین

ة؛ ھذه السنة دامة من أجل التنمیة فور اعتمادالمست  من قبل الجمعیة العامَّ

د جھود الجھات الفاعلة الرئیسیة، بالتعاون الوثیق مع المجموعة التوجیھیة المذكورة، من من األمانة حش وتطلب .٥
ل في المرفق "مشروع التنظیم العام وأجل تأمین   خطةالالكامل للسنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة كما ھو مفصَّ

 ".۲۰۱۷التنمیة، السنة الدولة للسیاحة المستدامة من أجل لتنظیم  المعدة

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء األول: برنامج العمل

  السیاحة العالمیة لحمایة السائح ومقدمي الخدمات السیاحیة(د) مشروع اتفاقیة منظمة 
 (أوال)(د) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(I)(d)(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

تقریر األمین العام الذي یوجز آخر األنشطة المنفذة على مستوى مشروع اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة  وقد اطلعت على
 إلى مشروع النّص األخیر لالتفاقیة المذكورة،إضافةً بشأن حمایة السائح ومقدمي الخدمات السیاحیة، 

 بأنشطة فریق العمل في مجال حمایة السائح؛ ترحِّب .۱
 

 عام:من األمین ال وتطلب .۲
 

 مواصلة العمل على تطویر االتفاقیة؛ )أ (
 

ة من أجل إقراره،  )ب ( أي  وتوفیر معلومات حولوتقدیم النّص النھائي لالتفاقیة إلى الدورة المقبلة للجمعیة العامَّ
 مسائل أخرى ذات صلة قد تنشأ في ما یتعلق بھذه االتفاقیة و/أو حمایة السائح ومقدمي الخدمات السیاحیة.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء األول: برنامج العمل

 )ST-EPالفقر ((ه) المنظمة الدولیة للسیاحة المستدامة والقضاء على 
 (أوال)(ه) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(I)(e)(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

ة لمؤسَّسة السیاحة المستدامة والقضاء على الفقر التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة ( تعترف إذو  UNWTOبالمساھمة الھامَّ
ST-EP المستدامة والقضاء على الفقر منذ إنشاء مؤسَّسة السیاحة المستدامة ) وحكومة جمھوریة كوریا في مبادرة السیاحة

 ،۲۰۰٤في  والقضاء على الفقر

العمل الھام الذي أنجزتھ األمانة ومؤسَّسة السیاحة المستدامة والقضاء على الفقر المرتبطة بمنظمة  تلحظ مع التقدیر .۱
تحّول المؤسَّسة إلى المنظمة الدولیة للسیاحة المستدامة  السیاحة العالمیة وحكومة جمھوریة كوریا من أجل تسھیل عملیة

 )؛ST-EPوالقضاء على الفقر (
 

المنظمة الدولیة للسیاحة المستدامة والقضاء على عبَّرت عن رغبتھا في االنضمام إلى  الدول األعضاء التي وتشكر .۲
ع الدول األST-EPالفقر ( بعد أن أتّمت حكومة جمھوریة كوریا كل نضمام إلى المنظمة عضاء األخرى على اال)، وتشجِّ

 .اإلجراءات الداخلیة لھذا الغرض

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء األول: برنامج العمل

 (و) تقریر عن اإلصالح في المنظمة (تنفیذ الكتاب األبیض)
 (أوال)(و) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(I)(f)(الوثیقة 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 التقریر المتعلق بإصالح المنظمة (تنفیذ الكتاب األبیض)، وقد اطلعت على

 التقریر؛ تعتمد .۱
 

من األمین العام مواصلة العمل على الدفع قدًما بعملیة اإلصالح في المنظمة انسجاًما مع الخطوط العریضة  وتطلب .۲
ة؛ القادمةالُمحدَّدة في الكتاب األبیض ورفع تقریر بھذا الخصوص إلى الدورة   للجمعیة العامَّ

 
من األمین العام أن یُدِرج ضمن النَُسخ التالیة من ھذا التقریر المسائل الجدیدة المتصلة بالحوكمة  أیًضا وتطلب .۳

واإلدارة في منظمة السیاحة العالمیة، وخصوًصا، على سبیل المثال ال الحصر، تلك المتصلة بتوصیات وحدة التفتیش 
 المشتركة وتوصیات المراجعین الخارجیین لحسابات المنظمة؛

 
 % توصیاٍت منتھیة؛۱۰۰التوصیات التي وصلت نسبة التنفیذ فیھا إلى  عتبروت .٤

 
الشروط والمعاییر التي وضعتھا األمانة بالنسبة إلى الكیانات الخارجیة الحالیة والجدیدة، انسجاًما مع  وتعتمد .٥

 ة؛سیاسات األمم المتحدة وممارساتھا بھذا الشأن لتفادي التعَرض ألي إشكالیات قانونیة ومالی
 

من األمین العام مواصلة مساعیھ بالتعاون مع الحكومات المضیفة لتلك الكیانات من أجل إصالحھا وفقًا  وتطلب .٦
 للمعاییر والشروط المعتمدة بموجب ھذه الوثیقة.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 )۲۰۱۳-۲۰۱۲(أ) إغالق الحسابات اإلداریة المراجعة للفترة المالیة التاسعة عشرة (
 (ثانیا)(أ) من جدول األعمال۸البند 

 ) A/21/8(II)(a)(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

-۲۰۱۲تقریر األمین العام حول النتائج المالیة للحسابات اإلداریة المراجعة للفترة المالیة التاسعة عشرة (وقد اطلعت على 
۲۰۱۳،( 

ري المجلس التنفیذي  تؤید -۲۰۱۲ بشأن حسابات الفترة المالیةCE/DEC/11(XCIII) و CE/DEC/9(XCV)مقرَّ
 ، وتوافق على إغالقھا.۲۰۱۳

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 منھا بالنظام األساسيالجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل 

 ) الوضع المالي للمنظمةب(
 (ثانیا)(ب) من جدول األعمال۸البند 

 )CE/101/2(a)و A/21/8(II)(b) Add.1 و A/21/8(II)(b)(الوثائق 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 لمنظمة،لتقریر األمین العام حول الوضع المالي وقد اطلعت على 

ر وقد استمعت إلى  ،التنفیذيالمجلس  مقرَّ

لة من األعضاء للسنة المالیة  تحیط علًما  بما  ۲۰۱٥حزیران/یونیو  ۳۰ولغایة  ۲۰۱٥بمستوى االشتراكات المحصَّ ۱.
لة والبالغة  9,624,451مجموعھ   یورو؛ 854,232یورو، وكذلك بمستوى االشتراكات المتأخرة المحصَّ

.۲ ؛۲۰۱٥ي مختلف البرامج للعام بالتعدیالت على االعتمادات الخاصة بالموظفین ف وتحیط علًما 

مع التقدیر برسالة اإلدارة الصادرة عن وحدة التفتیش المشتركة بعنوان "جھود منظمة السیاحة  وتحیط علًما أیًضا  ۳.
عمل الھنِّئ األمین العام وفریق تاع العام"، والعالمیة التابعة لألمم المتحدة باتجاه االلتزام بالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقط
 المعني على التطبیق الناجح لمشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام؛

من األمین العام متابعة المراحل الالحقة للتنفیذ ضمن مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، بما  وتطلب  ٤.
 ة؛فیھا التحدیثات التكنولوجیة الالزمة على األدوات المالیة المتوفرة لدى األمان

األعضاء الذین لم یفوا بعد بالتزاماتھم المالیة على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسدید اشتراكاتھم لسنة وتحّث   ٥.
 ، وبالتالي تفادي أي تأخیر من شأنھ أن یعیق تنفیذ البرنامج؛۲۰۱٥

ة سیُطبّق من قبل األأیًضا  وتلحظ  مین العام عندما یتم التبلیغ أنَّ جدوًال محدثًا لمرتبات موظفي فئة الخدمات العامَّ ٦.
كانون األول/دیسمبر  ۳۱رسمیًا بالجدول ذي الصلة من قبل لجنة الخدمة المدنیة الدولیة، وأنَّ نفقات الموظفین بتاریخ 

قد تكون أعلى بقلیل من التكالیف الملحوظة في المیزانیة بسبب تأثیر سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل الیورو  ۲۰۱٥
 الصرف المعتمدة في األمم المتحدة.بحسب أسعار 

* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 
 

 تقریر األمین العام

 منھا بالنظام األساسيالجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل 

 (ج) وضع الموارد البشریة في المنظمة
 (ثانیا)(ج) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(II)(c) rev.1(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 ،الشأنبھذا  الموضوعالتقریر  وقد اطلعت على

الذي ینجزه موظفو بالمعلومات الموفرة حول الموارد البشریة في المنظمة، وتعبر عن ارتیاحھا للعمل  تحیط علماً  .۱
 المنظمة حالیًا ومساھمتھم في برنامج عملھا؛

) "اإلجازة الخاّصة" من النظام ۱(۱۷المادة  بالتعدیالت على الفقرات (ب) و(ج) و(ز) في أیًضاوتحیط علًما  .۲
 اإلداري للموظفین.

الستفادة من إطار بناء القدرات الحالي عن طریق رعایة مسؤولین في قطاع السیاحة، على إلى ااألعضاء  وتدعو .۳
 أساٍس ال یستوجب التعویض، للمشاركة في برنامج عمل المنظمة خالل فترات زمنیة محدَّدة.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦(د) انتخاب أعضاء لجنة منظمة السیاحة العالمیة للمعاشات التقاعدیة للموظفین للفترة 

 (ثانیا)(د) من جدول األعمال۸البند 
 )A/21/8(II)(d)(الوثیقة 

 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 بتقریر األمین العام حول ھذا الموضوع، وقد أحاطت

 والیتھم،متابعة باستعداد أعضاء اللجنة الحالیین وقد أخذت علًما 

 األرجنتین وإسبانیا على مساھمتھما حتى تاریخھ؛ تشكر .۱

ر .۲ إعادة انتخاب األرجنتین وإسبانیا كأعضاء فاعلین في لجنة منظمة السیاحة العالمیة للمعاشات التقاعدیة  وتقرِّ
 ؛۲۰۱۷-۲۰۱٦للموظفین للفترة 

 
* * * 
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A/RES/661(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦(ه) انتخاب مراجعي الحسابات للفترة 

 (ثانیا)(ه) من جدول األعمال۸البند 
 )A/21/8(II)(e)(الوثیقة 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

فترة الحالیة، إسبانیا (السیِّدة صوفیا لللعمل الكفء الذي أنجزه مراجعو الحسابات المنتخبون ل اتقدیرھتعبِّر عن  .۱
 فینایو)، وألمانیا (السیِّد توماس كیرتیس)، والھند (السیِّد جیتا رام رینوا)؛

 
 المراجعین على مساھمتھم؛ تشكرو .۲
 

 وعمالً بتوصیة المجلس التنفیذي،
 

رت .۳  .۲۰۱۷-۲۰۱٦كمراجع خارجي للفترة  إسبانیاتعیین  قرِّ
 

من النظام األساسي من أجل خفض عدد مراجعي الحسابات  ۲٦من األمین العام إعداد تعدیل المادة  وتطلب .٤
ة من أجل الموافقة علیھ وإقراراه.  الخارجیین، وتقدیمھ إلى الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامَّ

 
* * * 
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A/RES/662(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

امتیازات وحصانات بشأن  ۱۹٤۷(و) وضع التصدیق على التعدیالت على النظام األساسي واتفاقیة عام 
 الوكاالت المتخصصة

 (ثانیا)(و) من جدول األعمال۸البند 
 )A/21/8(II)(f)(الوثیقة 

 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 بتقریر األمین العام حول وضع التعدیالت على النظام األساسي وقواعد التمویل،وقد أحاطت 

 قت على تعدیٍل واحد أو أكثر من التعدیالت أو التي باشرت باإلجراءات الالزمة؛ دَّ األعضاء التي صالدول  تشكر .۱

الدول األعضاء على بذل كّل ما في وسعھا للتصدیق على كافة التعدیالت على النظام األساسي وقواعد  تحثّ و .۲
 في أقرب وقٍت ممكن؛ A/21/8(II)(f)التمویل الواردة في الملحق األّول بالوثیقة 

أّال تتعارض  ي أو قواعد التمویل تلقائیًا، شرطباحتمال تطبیق التعدیالت الُمعتَمدة على النظام األساس علًماوتحیط  .۳
بشكٍل كبیر مع أھداف المنظّمة، وأّال تفرض التزامات جدیدة في المیزانیة على الدول األعضاء، وأّال تؤثّر على ھیكلیة 

 ات الوكاالت المتخّصصة األخرى في منظومة األمم المتّحدة؛المنظّمة أو عضویتھا، وذلك تماشیًا مع ممارس

إلى األمین العام تشكیل فریٍق عامل مؤلّف من الدول األعضاء، تحت مسؤولیة المجلس التنفیذي، بحیث یُناط  وتطلب .٤
ل اعتماد ھذه من النظام األساسي من أج ۳۳بھ تنظیم القضایا المستثناة من السریان التلقائي وإعداد نّص تعدیل للمادة 

 الممارسة، وإحالتھ إلى الدورة المقبلة للجمعیة العامة إلقراره؛ 

بشأن امتیازات وحصانات الوكاالت المتخّصصة وإلى  ۱۹٤۷الدول األعضاء إلى التصدیق على اتّفاقیة عام  وتدعو .٥
 احة العالمیة؛ إبالغ األمین العام لألمم المتّحدة صراحةً بتطبیق المرفق الثامن عشر على منظّمة السی

الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة، تنطبق اتّفاقیة امتیازات  (XVI) ٤۸۹الدول األعضاء أنّھ عمالً بالقرار  وتذّكر .٦
وحصانات الوكاالت المتخّصصة ومرفقھا الثامن عشر على جمیع عملیات وأنشطة منظّمة السیاحة العالمیة في أراضي 

ء إدراج مرجع محّدد في جمیع االتّفاقات الُمبَرمة مع المنظّمة لتنفیذ مشاریع أعضائھا، بحیث یُطلَب من الدول األعضا
 المساعدة التقنیة على أراضیھا؛ 

إلى الدول األعضاء المھتّمة باستضافة اجتماٍع لمنظّمة السیاحة العالمیة أن توفّر الشروط الُمحدَّدة في االتّفاق  وتطلب .۷
 النموذجي (الملحق الثاني).
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* * * 
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A/RES/663(XXI) 
 

 
 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 إسبانیا ومنظمة السیاحة العالمیة (ز) اتفاق المقر بین
 (ثانیا)(ز) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(II)(g)(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

من النظام األساسي بشأن إمكانیة تحدید امتیازات المنظمة وحصاناتھا من خالل اتفاقاٍت بین  ۳۲أحكام المادة إذ تراعي و
 المنظمة والدول األعضاء،

أنَّ المفاوضات بین األمانة وممثلي إسبانیا، الدولة المضیفة للمنظمة، قد تمخضت عن إبرام اتفاٍق جدید بین منظمة  تلحظ وإذ
 السیاحة العالمیة وإسبانیا بشأن الوضع القانوني للمنظمة في ھذا البلد،

ین العام ووزیر الخارجیة والتعاون من قبل األم ۲۰۱٥حزیران/یونیو  ۲٥اتفاق المقر الجدید الموقع في وقد اطلعت على 
 في إسبانیا،

عن امتنانھا العمیق إلسبانیا على استعدادھا واھتمامھا بتوفیر الشروط األكثر مواءمةً وتفضیًال لمنظمة السیاحة  تعبِّر .۱
 العالمیة في إسبانیا، وعلى اقتراحھا الكریم والجھود التي بذلتھا إلبرام اتفاق المقر الجدید بنجاح؛

بالتحسینات الملحوظة التي أُدِخلَت على اتفاق المقر الجدید، والتي ستفضي بال شك إلى شروٍط أكثر ط علًما وتحی .۲
مواءمةً وتفضیًال بالنسبة إلى المنظمة وجمیع موظفیھا في إسبانیا، وبالتالي تحقیق المساواة مع الشروط الممنوحة عاًدة 

 لوكاالٍت أخرى تابعة لألمم المتحدة؛

 ّص المقترح التفاق المقّر الجدید، الذي یُعد شرطًا أساسیًا لدخول االتفاق حیّز التنفیذ؛الن وتقرّ  .۳

من األمانة أن تعود إلیھا بتقریر بشأن تنفیذ االتفاق الجدید، وبشأن أي جانب عملي أو مبادرة إضافیة یمكن  وتطلب .٤
 أن تنشأ على مستوى التطبیق؛

ع .٥ دائمین أو إنشاء بعثاٍت دائمة لھا لدى منظمة السیاحة العالمیة بھدف  الدول األعضاء على تعیین ممثلین وتشجِّ
 تعزیز العالقات بین المنظمة والدول األعضاء فیھا.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر األمین العام

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 (ح) االتفاقات التي أبرمتھا المنظمة
 (ثانیا)(ح) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(II)(h) Add.1و A/21/8(II)(h) الوثیقتان(
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

من النظام األساسي، مع  ۱۲على تقریر األمین العام بشأن ما أُبِرَم من اتفاقات وترتیبات عمل، وفقًا للمادة  وقد اطلعت
 الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة، وكذلك المنظمات غیر الحكومیة والسلطات المحلیة والكیانات العامة والخاصة،

ر  .A/21/8(II)(h) Add.1و A/21/8(II)(h) تینالموافقة على االتفاقات الُمعدَّدة في الوثیق تقرِّ

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 األمین العامتقریر 

 الجزء الثاني: الشؤون اإلداریة وما اتصل منھا بالنظام األساسي

 (ط) استخدام شعار المنظمة
 (ثانیا)(ط) من جدول األعمال۸البند 

 )A/21/8(II)(i)(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

نیسان/أبریل -۲۰۱۳ار/مایو العالمیة للفترة أیَّ بالكیانات التي ُمنَِحت اإلذن باستخدام عالمات منظمة السیاحة تحیط علًما 
۲۰۱٥. 

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر رئیس األعضاء المنتسبین
 من جدول األعمال ۹البند 

 )A/21/9(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

 تقریر رئیس األعضاء المنتسبین، وقد استمعت إلى

طار خطة عمل برنامج األعضاء المنتسبین، وكذلك الدور بالدور البنّاء الذي تؤدیھ المبادرات المنفذة في إ تنّوه  ۱.
 مبادرات جدیدة؛المتنامي لألعضاء المنتسبین الذین یشاركون ویقترحون 

ھدف خطة العمل المتمثل بالعمل على جمع مختلف األعضاء بحسب مجاالت اھتمامھم، وتشجیع التفاعل  وتدعم  ۲.
 وتبادل المعارف وآلیات االبتكار؛

النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبین، وفقًا لتوصیة الجلسة العامة لألعضاء المنتسبین التي التعدیالت على  وتقرّ   ۳.
 .۲۰۱٥أیلول/سبتمبر  ۱٥ت في التأم

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

نة العالمیة آلداب السیاحة: ۱إضافة   تطبیق المدوَّ

 من جدول األعمال ۱۰البند 
 )A/21/10 Add.1 و A/21/10(الوثیقتان 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

األنشطة التي نفذتھا اللجنة خالل الفترة من كانون  تعدادفي تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة، وال سیَّما وقد نظرت 
 ،۲۰۱٥حزیران/یونیو حتى و ۲۰۱٥الثاني/ینایر 

نة العالمیة آلداب  رئیس اللجنةتشكر  .۱ العالمیة آلداب السیاحة وأعضاءھا على الجھود التي بذلوھا في الترویج للمدوَّ
 السیاحة والسھر على تنفیذھا؛

مكافحة استغالل األطفال بكافة أشكالھ؛ مجاالت العمل الستة ذات األولویة لدى اللجنة، وھي  وتلحظ مع االرتیاح .۲
تجار غیر المشروع باألحیاء البریة؛ ودعم السیاحة المتاحة للجمیع؛ ونماذج اإلجازات واالتجار؛ والصید غیر المشروع واال

 الشاملة المنصفة؛ وضبط التصنیفات الخاطئة على بوابات السفر اإللكترونیة؛

بالنظام الداخلي الذي اعتمدتھ اللجنة العالمیة آلداب السیاحة خالل اجتماعھا الثالث عشر المعقود في  وتحیط علًما .۳
َل خالل اجتماعھا الرابع عشر في روما، إیطالیا، في ۲۰۱٤شباط/فبرایر  ۲٦مدرید، في  تشرین  ۱۸-۱۷، والذي ُعدِّ

 ؛ ۲۰۱٤الثاني/نوفمبر 

نة العالمیة آلداب السیاحة من قبل  ۱اإلضافة  فيوقد نظرت  إلى تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة المتعلقة بتطبیق المدوَّ
في المنظمة من خالل إدارات السیاحة الوطنیة لدیھا ومن قبل أصحاب المصلحة المعنیین من القطاع الدول األعضاء 

 الخاص في إطار تطبیق ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للشركات،

نة  ۲۰۱٤/۲۰۱٥التي شاركت في استطالع  واحدة والستینإدارات السیاحة الوطنیة ال على تثني .٤ حول تطبیق المدوَّ
نة؛یْ العالمیة آلداب السیاحة، وتحیِّیھا على الجھود الملحوظة المبذولة على المستویَ   ن الوطني والمحلي من أجل تطبیق المدوَّ

على التدابیر التي  جمیع الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة بإطالع أمانة المنظمة بشكٍل منتظم وتذكِّر .٥
نة؛  تتخذھا من أجل تطبیق مبادئ المدوَّ

نة  ٥۷من  ٤۱۷الشركات والرابطات التجاریة الـ وتھنِّئ .٦ بلًدا، التي انضمت إلى میثاق التزام القطاع الخاص بالمدوَّ
لى اللجنة العالمیة ، وتطلب من كل الجھات الموقعة أن ترفع تقاریرھا إ۲۰۱٥العالمیة آلداب السیاحة لغایة حزیران/یونیو 

 آلداب السیاحة حول الطریقة التي طبقت فیھا مبادئ المدّونة ومعاییرھا األخالقیة ضمن عملیاتھا التجاریة؛ 
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ع .۷ كل المؤسَّسات السیاحیة من حول العالم على تبنّي ممارسات عمل تتسّم بمستًوى أعلى من المسؤولیة،  وتشجِّ
 میثاق التزام القطاع الخاص بالمدّونة إلى اتخاذ ھذه الخطوة. وتدعو المؤسَّسات التي لم تنضم بعد إلى

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 السیاحةتقریر اللجنة العالمیة آلداب 

 مشروع اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة بشأن آداب السیاحة: ۲إضافة 
 من جدول األعمال ۱۰البند 

 )A/21/10 Add.2(الوثیقة 
 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

العالمیة إلى تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة بشأن مشروع االتفاقیة المقترح لمنظمة السیاحة  ۲في اإلضافة وقد نظرت 
 حول آداب السیاحة،

نة العالمیة آلداب السیاحة كصك غیر ملزم،  ۱۹۹۹) للعام XIII(٤۰٦القرار وإذ تستذكر  الذي اعتمدت فیھ رسمیًا المدوَّ
ین بالتنمیة السیاحیة، األعضاء وغیر األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة، أن ودعت جمیع أصحاب المصلحة المعنیِّ 

نة،  ھم المبادئ الُمجسَّ یلتزموا في سلوك  دة في المدوَّ

ة لألمم المتحدة والذي تعلن فیھ الجمعیة أنَّھا "...  ۲۰۱۱للعام  ٥٦/۲۱۲القرار وإذ تستذكر أیًضا  الصادر عن الجمعیة العامَّ
عامة لمنظمة السیاحة تأخذ علًما مع االھتمام بالمدّونة العالمیة آلداب السیاحة المعتمدة خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعیة ال

 العالمیة... وتعتبرھا إطاًرا مرجعیًا لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع السیاحة"،

المذّكرة التفسیریة التي أعّدھا المستشار القانوني لمنظمة السیاحة العالمیة بشأن األساس المنطقي لتحویل  وقد اطلعت على
نة العالمیة آلداب السیاحة إلى معاھدة ملزمة قانونیًا،  المدوَّ

 كورة أعاله،بشأن مشروع االتفاقیة المذ ۲۰۱٥أیَّار/مایو  ۲۷في توصیة اللجنة العالمة آلداب السیاحة في  وقد نظرت

نة العالمیة آلداب السیاحة إلى معاھدة ملزمة قانونیًا تحیط علًما  .۱ باقتراح اللجنة العالمیة آلداب السیاحة بتحویل المدوَّ
 من أجل تعزیز فعالیتھا على المستویین الدولي والوطني؛

 من اللجان اإلقلیمیة والدول األعضاء إبداء آرائھم حول ھذه العملیة إلى أمانة المنظمة؛ وتطلب .۲

ر .۳ تكلیف األمین العام، بالتعاون الوثیق مع اللجنة العالمیة آلداب السیاحة، بإنشاء فریق عمل خاص، یُشكَّل على  وتقرِّ
اعتماد مشروع اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة حول  أساس التوازن الجغرافي المتكافئ، للنظر بعمٍق في إجراءات وتبعات

 آداب السیاحة بالتعاون مع اللجنة العالمیة آلداب السیاحة؛

من فریق العمل واللجنة العالمیة آلداب السیاحة تقدیم مالحظاتھم، وإْن أمكن، مشروع نّص االتفاقیة حول  وتطلب .٤
 لدراستھا؛آداب السیاحة إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفیذي 
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ة  وتنقل .٥ تمنّیھا باعتماد اتفاقیة بھذا الشأن بعد إجراء المشاورات الالزمة بین الدول األعضاء، من قبل الجمعیة العامَّ
 .۲۰۱۷خالل دورتھا الثانیة والعشرین في 

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

 مشروع توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن المعلومات المتاحة في قطاع السیاحة: ۳إضافة 
 من جدول األعمال ۱۰البند 

 )A/21/10 Add.3(الوثیقة 
 

 العامة،إنَّ الجمعیة 

إلى تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة بشأن مشروع توصیات منظمة السیاحة العالمیة حول  ۳باإلضافة وقد أحاطت 
 المعلومات المتاحة في قطاع السیاحة،

الذي اعتمدت بموجبھ توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن ، ۲۰۱۳للعام  A/RES/637(XX)القرار  وإذ تستذكر
السیاحة المتاحة للجمیع كإطار أساسي عام لجعل الھیاكل األساسیة في قطاع السیاحة والمنتجات والخدمات السیاحة أكثر 

 إتاحةً؛ 

بشكٍل منتظم حول اإلتاحة الفعلیة أھمیة تأمین الوصول إلى المعلومات المناسبة والدقیقة والمحدثة وإذ تأخذ في االعتبار 
األشخاص الذین یعانون من إعاقاٍت بصریة وسمعیة في ذلك  لسیاحیة لجمیع أصحاب المصلحة، بمللتسھیالت والخدمات ا

وحركیة وذھنیة، وال سیَّما في مجتمع المعلومات الحالي، الذي بات فیھ التواصل اآلني من خالل اإلعالم الرقمي عنصًرا 
 تفاعل،أساسیًا لل

بالتحدیات الملّحة والحلول الممكنة على مستوى توفیر وإتاحة المعلومات بشأن الھیاكل السیاحیة األساسیة  تعترف .۱
 والمنتجات والخدمات السیاحیة؛

  ؛معلومات المتاحة في قطاع السیاحةتوصیات منظمة السیاحة العالمة المقترحة بشأن ال تؤیّدتقّر وو .۲

ع .۳ ألعضاء المشاركین والمنتسبین في منظمة السیاحة العالمیة على نشر التوصیات بین الدول األعضاء وا وتشجِّ
 جمیع أصحاب المصحلة في قطاع السیاحة.

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

، واعتماد الشعارات وتحدید البلدان ۲۰۱٥و ۲۰۱٤یوم السیاحة العالمي: معلومات عن أنشطة 
 ۲۰۱۷وسنة  ۲۰۱٦المضیفة لسنة 

 من جدول األعمال ۱۱البند 
 )A/21/11(الوثیقة 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

والتحضیرات الجاریة  ۲۰۱٤بالتقریر الذي قّدمھ األمین العام حول احتفاالت یوم السیاحة العالمي في  تحیط علماً  )أ (
 ؛۲۰۱٥الحتفاالت یوم السیاحة العالمي في 

تحت شعار "ملیار سائح، ملیار فرصة"،  ۲۰۱٥الدول األعضاء باالحتفال بیوم السیاحة العالمي  وتوصي )ب (
 ؛البیئي والجانب االجتماعي والجانب االقتصادي الجانب في أركان االستدامة الثالثة:والترویج لدور السیاحة ومساھمتھا 

لحكومَتي المكسیك وبوركینا فاسو الستضافتھما االحتفاالت الرسمیة لیوم السیاحة العالمي في  وتعبِّر عن امتنانھا )ج (
 ؛۲۰۱٥و ۲۰۱٤

حتفاالت یوم السیاحة لمئة والواحدة بعد المئة الیذي االشعارات المقترحة من قبل دورتي المجلس التنف وتوافق على )د (
 :۲۰۱۷و ۲۰۱٦العالمي لسنتي 

 تعزیز الوصول الشامل إلى السیاحة"؛ -: "السیاحة للجمیع ۲۰۱٦ ‒

 ؛أداة من أجل التنمیة" -"السیاحة المستدامة : ۲۰۱۷ ‒

یوم السیاحة بط) الستضافة االحتفاالت الرسمیة (الشرق األوس قطر(شرق آسیا والمحیط الھادئ) ووتختار تایلند  )ه (
 على التوالي. ۲۰۱۷و ۲۰۱٦لسنتي العالمي 

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 أعضاء في المجلس انتخاب

 من جدول األعمال ۱۲البند 
 )A/21/12(الوثیقة 

 
 

 إنَّ الجمعیة العامة،

من النظام الداخلي  ۱من نظامھا الداخلي، والمادة  ٥٥و ٥٤من النظام األساسي، والمادتین  ۱٥و ۱٤المادتین  إذ تراعي
 للمجلس التنفیذي،

 
 اقتراحات لجانھا اإلقلیمیة واألعضاء المشاركین ولجنة األعضاء المنتسبین: تلقتوقد 

 
ر .۱  ؛، باإلضافة إلى إسبانیامقعًدا ۳۲سیكون  ۲۰۱۷-۲۰۱٥أنَّ عدد مقاعد المجلس التنفیذي للفترة  تقرِّ

 
 :۲۰۱۹-۲۰۱٥لمجلس التنفیذي للفترة في ا أعضاءً األعضاء الفاعلین المذكورین أدناه  وتعلن انتخاب .۲

 
 : جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وغانا وكینیا والمغرب وموزامبیق وزامبیااأفریقی -
-۲۰۱۷) والباراغواي (۲۰۱۷-۲۰۱٥: المكسیك، ووالیة مشتركة بین كوستا ریكا (ة األمریكیةالقار -

۲۰۱۹( 
 : الصین والیابان وجمھوریة كوریا وتایلندمحیط الھادئآسیا وال -
 والبرتغال وسلوفاكیا: فرنسا وإیطالیا أوروبا -
 ط: المملكة العربیة السعودیةالشرق األوس -

 
 ؛۲۰۱۷-۲۰۱٥مثل األعضاء المشاركین في المجلس التنفیذي للفترة تسفالندرز (الجماعة الفلمندیة) أنَّ  وتلحظ .۳

 
 أیًضا أنَّ األعضاء المنتسبین سیتمثلون في المجلس التنفیذي برئیس مجلسھم. وتلحظ .٤

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 مكان وتاریخ انعقاد الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة
 من جدول األعمال ۱۳البند 

 )A/21/13(الوثیقة 
 
 

 الجمعیة العامة، إنَّ 

 من نظامھا الداخلي، ۳و ۲من النظام األساسي، والمادتین  ۲۰المادة  إذ تراعي
 

 ،الصینبالدعوة المقدَّمة من حكومة وقد أخذت علماً 
 

 ا؛ھعلى دعوت الصین الشعبیة لحكومة بجزیل الشكرتتقدَّم  .۱
 

ر .۲ مع حكومة  الحقًا بتاریٍخ یتّم االتفاق علیھ ،الصین تشینغدو، في ۲۰۱۷في  عقد دورتھا الثانیة والعشرین وتقرِّ
 .الصین

 
 

 
* * * 
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 جمعیة العامةال

 الحادیة والعشرونالدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷-۱۲،  كولومبیا، مدیین

 
 

 

 
 

 توجیھ الشكر للبلد المضیف

 
 الجمعیة العامة،إنَّ 

أعمالھا بنجاح بفضل ظروف العمل الممتازة التي توفرت للمنظمة من قبل حكومة جمھوریة  اختتام إذ تلحظ بارتیاح خاص
 كولومبیا،

لترؤسھ حفل االفتتاح لفخامة السیِّد خوان مانویل سانتوس، رئیس جمھوریة كولومبیا،  تعبِّر عن تقدیرھا العمیق .۱
 الحادیة والعشرین؛الرسمي لدورتھا 

لمعالي السیِّدة سیسیلیا ألفاریز كوریا، وزیرة التجارة والصناعة والسیاحة في جمھوریة الصادق عن امتنانھا  تعبِّر .۲
والسیِّدة ماریا كلودیا الكوتور،  وزیرة التجارة والصناعة والسیاحة، معالي السیِّدة ساندرا ھوارد تایلر، نائبةكولومبیا، و

على  عمدة مدیین،نائب مدیین، والسیِّد لویس فیلیب ھویوس فییرا،  عمدةرئیسة بروكولومبیا، والسیِّد أنیبال غافیریا، 
ة لمنظمة السیاحة العالمیة، والشكر موصول مساھمتھم الشخصیة في لجمیع  إنجاح الدورة الحادیة والعشرین للجمعیة العامَّ

 لشعب كولومبیا؛ سؤولین ومعاونیھم على تعاونھم الممیز مع األمانة لضمان نجاح الدورة وكذلكالم

 مدیین. مدینةالتغییرات المذھلة في  الختبارالفرصة التي ُمنِحت للوفود  وتثمِّن .۳

 
* * * 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
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