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جمعية العامةال  

 تاسعت عشزةالدورة ال

 1144 تشزين األول/أكتىبز 41-8، كىرياجمهىريت ، جىغيىنغ

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 
 

 

 الخطوط التوجيهية للمشاركة في النقاش العام
 

 
الموضوع الرئٌسً للنقاش العام سٌكون التذكٌر بأّن  (، ٌجدرA/19/Note Inf. 1) 4لمذكزة اإلعالميت رقم لوفقًا  

وذلك بناًء على ، 0202السٌاحة نحو الدراسة اإلستشرافٌة طوٌلة األمد الخاصة بمنظمة السٌاحة العالمٌة تحت عنوان 
 توصٌة من الدورة التسعٌن للمجلس التنفٌذي. 

 
فً هذا اإلطار، من المتوّقع أن ٌمّهد تقرٌر األمٌن العام الطرٌق من خالل عرض الخالصات الرئٌسٌة التً آلت  

ا لمناسبة الجمعٌة العامة التاسعة عشرة.  0202السٌاحة نحو إلٌها دراسة  ًٌ لمنظمة السٌاحة العالمٌة التً سٌتم إطالقها رسم
ٌُرجى منكم التنّبه ق الخالصات الرئٌسٌة للدراسة وبهدف تحضٌر النقاش بشكل مالئم، ٌتّم إرفا باعتبارها وثائق مرجعٌة )

ا خالل الجمعٌة العامة، وإلى إمكانٌة إدخال تعدٌالت طفٌفة على  ًٌ إلى أّن هذه الوثٌقة ُتعتبر سّرٌة إلى حٌن إطالقها رسم
 البٌانات فً النسخة األخٌرة(.

 
اآلفاق تقترح األمانة أن ترّكز الوفود فً مداخالتها على    ش،وبغرض تحقٌق مشاركة مثمرة وحٌوٌة فً النقا 

 وخصوًصا فً ما ٌتعلّق بالمسائل التالٌة: المستقبلية لقطاع السياحة في أقاليمها وبلدانها
 أسواق المصدر وشرائح السوقالطلب العالمً على السٌاحة، من قبل  -
 السٌاحةالتوجهات واإلستراتٌجٌات الرئٌسٌة الخاصة بسٌاسات  -
التطورات الكبرى أو التدابٌر المخّطط لها فً المجاالت التً ُتعتبر أولوٌة فً البالد، مثل تطوٌر المنتجات  -

 والتشرٌع والبنى التحتٌة والموارد البشرٌة وقابلٌة الوصول أو التسوٌق والتروٌج، من جملة مسائل أخرى.
 

ٌُرّحب بالبلدان التً قامت أو تقوم  ا بتطوٌر خطة رئٌسٌة للسٌاحة/خطة استراتٌجٌة للسٌاحة  فً هذا السٌاق،  ًٌ حال
 شاطرنا أفكارها الرئٌسٌة فً مداخالتها خالل النقاش العام. تل

 
 51منظمة السياحة العالمية بحلول ب بضرورة اإلتصالنقاش العام التكلم فً فً  ةالراغب للوفود ال بّد من تذكٌر 

مع ضرورة كتابة عبارة  assembly@unwto.orgعبر البرٌد اإللكترونً على العنوان التالً:  أيلول/ سبتمبر كحد أقصى
 "المناقشة العامة" بوضوح فً خانة موضوع البرٌد. 

  
حرًصا على  الواصلٌن"ستضٌف األمانة العامة أسماءهم إلى قائمة المتحّدثٌن على أساس قاعدة "األولوٌة ألّول  

 1لمدة ونظًرا لضٌق الوقت، ال بد من حصر الوقت المخصص لخطابات رؤساء الوفود . تنظٌم المناقشة بالطرٌقة المثلى
  لكل رئٌس وفد.  دقائق بالحد األقصى

 
( الصادرعن الجمعٌة العامة، ٌجدرالتذكٌر بعدم إمكانٌة الترجمة أو توزٌع الخطابات III) 65وعمالً بالقرار  

 الملقاة خالل اجتماعات الجمعٌة العامة أو الهٌئات األخرى. 
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