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CE/URG-2/DEC 

 

 

 في دورته الطارئة الثانية مقّررات المجلس التنفيذي 

2022آذار/مارس  8 مدريد، إسبانيا،  
 

 
 2 .................................................................................................................... إعتماد جدول األعمال 

ة  للجمعية  استثنائية  دورة  عقد  إلى   للدعوة  فاعلين  أعضاء  من  استالمها  تم  التي  الطلبات  في  النظر   تعليق   في  للنظر  العامَّ

 3 ................................................................................................................. الروسي  االتحاد عضوية
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CE/DEC/1(URG-2) 

 

 إعتماد جدول األعمال 
 

 من جدول األعمال  1البند 

 .CE/URG-2/1 prov))الوثيقة 

 

 ،إن المجلس التنفيذي

 تصويتا، وقد أجرى

  جدول أعمال دورته الطارئة كما هو مقترح.  يعتمد
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CE/DEC/2(URG-2) 

عقد دورة استثنائية للجمعية   للدعوة إلىمن أعضاء فاعلين  تم استالمهاالتي طلبات الالنظر في 

 ة للنظر في تعليق عضوية االتحاد الروسي العام  
 

 من جدول األعمال  2البند 

 CE/URG-2/2 rev.1))الوثيقة 

 

 

 المجلس التنفيذي،إّن 

عقد دورة الدعوة إلى  من كولومبيا وغواتيماال وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا بشأن    التي تلقاها  الرسائل  في  نظروقد  

 الروسي، تحادفي تعليق عضوية اال للنظرمن النظام األساسي  10ة استثنائية للجمعية العامة بموجب المادَّ 

أعضاء المجلس على رفض اقتراح الدعوة إلى عقد   فيها يحثوالتي  في الرسالة التي تلقاها من اإلتحاد الروسي    وقد نظر

 دورة استثنائية للجمعية العامة،

 ن العام بشأن تقييم األثر المحتمل للنزاع في أوكرانيا على السياحة،ييحيط علًما ببالغ القلق بتقرير األموإذ 

 ،متحدةبالتدابير الفوريّة التي اتّخذتها األمانة لتقييم آثار األزمة والتخفيف منها بالتنسيق مع منظومة األمم اليرّحب وإذ 

الثالثة من نظامها األساسي، هي "تنشيط السياحة وإذ   ر بأّن الغاية األساسية للمنظمة، المنصوص عليها في المادة  يذّكِّ

تصادية، والتفاهم الدولي، والسالم، واالزدهار، واالحترام العالمي لحقوق اإلنسان ها بغية المساهمة في التنمية االقؤوإنما

 عنصري أو جنسي أو لغوي أو ديني"، والحريات األساسية للجميع والتقيد بها، دون أي تمييز

  A/HRC/RES/49/1والقرار رقم    متحدةالصادر عن الجمعية العامة لألمم ال  A/RES/ES-11/1يؤيّد القرار رقم  وإذ  

 ،متحدةالصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم ال

والمادة الثالثة من  متحدةالعمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا تخالِّف المبادئ المكّرسة في ميثاق األمم ال يلحظ أنَّ وإذ 

 النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية، وكذلك قيَم السياحة باعتبارها إحدى ركائز السالم والتضامن، 

 تصويتا، وقد أجرى

 العمل باآلليات السلميّة لحّل النزاع، استئنافالوقف الفوري لألعمال العدائية ويدعو األطراف إلى يطلب  .1

من النظام األساسي، للنظر في تعليق    10رة استثنائية للجمعية العامة، بموجب المادة  الدعوة إلى عقد دو  ويقّرر .2

 من النظام األساسي، 34عضوية االتحاد الروسي، وفقًا للمادة 

 .ستثنائية وفقًا للنظام الداخلي للجمعية العامةإلدورة االإلى األمين العام عقدَ يطلب و .3

 


