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 5البند 

 اقتراح تقدمھ فرنسا 
 

 
القتراح  باإلعالم حول ااألمانة  تقوم ) من النظام الداخلي للجمعیة العامة، 1(  35عمالً بالمادة مذكرة من األمانة: 

التالي من النمسا وبلغاریا وكرواتیا وقبرص والجمھوریة التشیكیة وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا وإیطالیا  
وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا  الشمالیة  ولیتوانیا ومالطا وموناكو وھولندا ومقدونیا 

  2022أبریل  نیسان/  20حو الذي قدمتھ سفارة فرنسا في إسبانیا في  من جدول األعمال، على الن   5بشأن البند  
علیھا    التي تنص). وھو یتضمن مشروع قرار بشأن اللجنة  في المرفق األول     0185347-2022(مذكرة رقم  

 . ) من النظام الداخلي للجمعیة العامة 4( 51المادة 
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لجنة مكلفة  مشروع قرار بتشكیل    -نیسان/أبریل    28و  27الدورة االستثنائیة للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة،  
 بالنظر في طلب تعلیق عضویة االتحاد الروسي 

 ملخص تنفیذي: 

آذار/مارس، مدرید، إسبانیا) إلى عقد دورة استثنائیة للجمعیة العامة    8دعا المجلس التنفیذي في دورتھ الطارئة الثانیة (
 من النظام األساسي.  34لمادة من النظام األساسي، للنظر في تعلیق عضویة االتحاد الروسي بموجب ا 10وفقًا للمادة 

 28و  27، دعا األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة إلى عقد جمعیة عامة استثنائیة في  2022آذار/مارس    22وعلیھ، في  
من جدول األعمال، "النظر في تعلیق عضویة االتحاد الروسي وفقًا    5. وفي التقریر المتعلق بالبند  2022نیسان/أبریل  

، تقترح األمانة أن 2022نیسان/أبریل    1النظام األساسي" الذي أرسلتھ أمانة منظمة السیاحة العالمیة في    من  34للمادة  
 تتخذ الجمعیة العامة قراًرا بشأن: 

 من النظام الداخلي، مع عضویتھا ووالیتھا وطریقة عملھا؛ 4-51(أ) تشكیل لجنة وفقًا للمادة 

 من النظام األساسي؛ 34وفقًا للمادة (ب) تعلیق عضویة االتحاد الروسي 

 (ج) آثار تعلیق العضویة وأسس وإجراء إنھاء التعلیق، إذا تقرر ذلك.

إن النمسا وبلغاریا وكرواتیا وقبرص والجمھوریة التشیكیة وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا وإیطالیا ولیتوانیا ومالطا  
الشمالیة   ومقدونیا  العامة  وموناكو وھولندا  الجمعیة  إلى  تقدم  وإسبانیا  وسلوفاكیا وسلوفینیا  والبرتغال ورومانیا  وبولندا 

مشروع القرار ھذا القاضي بتشكیل لجنة مكلفة بالنظر في طلب تعلیق العضویة ورفع تقریر إلى الجمعیة العامة، وفقًا 
 من النظام الداخلي للجمعیة العامة. 4-51للمادة 

كرواتیا وقبرص والجمھوریة التشیكیة وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا وإیطالیا ولیتوانیا ومالطا  تقترح النمسا وبلغاریا و
وموناكو وھولندا ومقدونیا الشمالیة وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا أن تضم اللجنة رؤساء اللجان  

الجمعیة العامة. وتتمتع ھذه البلدان التي انتُخبت من قبل اللجان اإلقلیمیة  اإلقلیمیة الست لمنظمة السیاحة العالمیة ورئیس  
 أو الجمعیة العامة، بالشرعیة الالزمة لتقدیم تقریر ومشروع قرار إلى الجمعیة العامة. 

 ومن المقترح أیًضا دعوة األطراف المعنیة باإلجراء إلى مشاركة مالحظاتھم وتعلیقاتھم مع اللجنة.

لغاریا وكرواتیا وقبرص والجمھوریة التشیكیة وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا وإیطالیا ولیتوانیا ومالطا  إن النمسا وب
وموناكو وھولندا ومقدونیا الشمالیة وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا تدعو جمیع الدول األعضاء 

 لدى الجمعیة العامة االستثنائیة. الراغبة إلى تقدیم مشروع القرار ھذا معھا 

مشروع قرار ُمقدَّم من النمسا وبلغاریا وكرواتیا وقبرص والجمھوریة التشیكیة وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا وإیطالیا  
 ولیتوانیا ومالطا وموناكو وھولندا ومقدونیا الشمالیة وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا: 

 

 من النظام األساسي"  34"النظر في تعلیق عضویة االتحاد الروسي وفقًا للمادة  –من جدول األعمال  5البند 

 إن الجمعیة العامة، 

) من النظام األساسي ھو تعزیز السیاحة وتطویرھا بھدف 1(3أن الھدف األساسي للمنظمة بموجب المادة  إذ تؤكد مجددًا
االقتصادیة، التنمیة  في  والحریات    المساھمة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واالحترام  واالزدھار،  والسلم،  الدولي،  والتفاھم 

 األساسیة للجمیع والتقید بھا، دون أي تمییز عرقي أو جنسي أو لغوي أو دیني،

 ا أن المنظمة تتخذ جمیع اإلجراءات المناسبة لتحقیق ھدفھا األساسي،◌ً أیض إذ تؤكد مجددًاو

 24المؤرخ  ES-11/2 ، و2022آذار/مارس    2المؤرخ    ES-11/1جمعیة العامة لألمم المتحدة  قرارات ال  وإذ تشیر إلى
 ،2022نیسان/أبریل  7المؤرخ ES-11/3 ، و2022آذار/مارس 

 ،2022آذار/مارس  4المؤرخ  49/1قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  وإذ تشیر أیًضا إلى
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، والذي دعا فیھ المجلس التنفیذي إلى  2022آذار/مارس    8المؤرخ    (URG-2)2بمقرر المجلس التنفیذي    وإذ تحیط علًما
 من النظام األساسي، 34عقد دورة استثنائیة للجمعیة العامة للنظر في تعلیق عضویة االتحاد الروسي وفقًا للمادة 

وبولندا وسلوفینیا وأوكرانیا، والتي تطلب عقد اجتماع  الرسائل الواردة من كولومبیا وغواتیماال ولیتوانیا    وقد تدارست
 من النظام األساسي، 34استثنائي للجمعیة العامة للنظر في تعلیق عضویة االتحاد الروسي وفقًا للمادة 

التنفیذي    وإذ تشیر إلى الذي یطلب الوقف الفوري لألعمال العدائیة وعودة األطراف إلى   (URG-2)2مقرر المجلس 
 ل السلمي، آلیات الح

 مع بالغ القلق بتقریر األمین العام عن تقییم األثر المحتمل للنزاع في أوكرانیا على السیاحة، وإذ تحیط علًما

من   3أن األعمال العسكریة الجاریة ضد أوكرانیا تتعارض مع المبادئ المكرسة في میثاق األمم المتحدة والمادة    وإذ تؤكد
 لعالمیة، وكذلك مع قیم السیاحة باعتبارھا ركیزة من ركائز السالم والتضامن،النظام األساسي لمنظمة السیاحة ا 

من النظام الداخلي للجمعیة  4-51تشكیل لجنة مكلفة بالنظر في طلب تعلیق عضویة االتحاد الروسي وفقًا للمادة  تقرر. 1
 العامة؛

السیاحة العالمیة ورئاسة الجمعیة العامة، التي تؤدي   أن تضم اللجنة الرؤساء الستة للجان اإلقلیمیة التابعة لمنظمةتقرر  .  2
 أیًضا دور رئیس اللجنة؛ 

إلى اللجنة أن تقدم إلى الجمعیة العامة تقریًرا یتناول آثار العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانیا على األھداف   تطلب.  3
 النظام األساسي؛من  34األساسیة لمنظمة السیاحة العالمیة ووجود دوافع تبرر تطبیق المادة 

 57أنھ یتعین على اللجنة، بصفتھا ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة، تطبیق النظام الداخلي للجمعیة، وفقًا للمادة  . تؤكد  4
 منھ؛

أن تجتمع اللجنة في جلسة خاصة، ویمكنھا دعوة األطراف المعنیة باإلجراء لمشاركة مالحظاتھم وتعلیقاتھم مع  . تطلب  5
 اللجنة؛ 

من األمین العام تقدیم الدعم والمساعدة إلى اللجنة، كما یفعل مع الھیئات والھیئات الفرعیة األخرى التابعة تلتمس لطًفا .  6
 لمنظمة السیاحة العالمیة؛

 أن تستمر والیة اللجنة إلى حین تقدیم التقریر إلى الجمعیة العامة.. تقرر 7

 

 

  



 
 
 

Page 4 of 5 
  
 

Annex I:  Note Verbale nº 2022-0185347 sent by the Embassy of France in Spain on 20 April 2022 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Page 5 of 5 
 

 
 
EMBASSY 
OF FRANCE 
IN SPAIN 
 
 
No. 2022-0185347 
 

NOTE VERBALE 
 
 
The Embassy of France in Spain presents its compliments to the General Secretariat of the 
World Tourism Organization (UNWTO) and has the honour to inform it that, on the basis of 
Articles 3, 10 and 34 of the Statutes of UNWTO and the conclusions of the second 
emergency session of the Executive Council (8 March 2022,  Madrid) providing for the 
consideration of the suspension of the membership of the Russian Federation at the 
forthcoming extraordinary session of the General Assembly, this Embassy presents the 
attached draft resolution constituting a special committee tasked with considering the 
suspension request and presenting a report to the General Assembly, in accordance with Rule 
51.4 of the Rules of Procedure of the General Assembly. 
 
The General Secretariat of the World Tourism Organization (UNWTO) is thanked in 
advance for circulating as soon as possible this proposal of resolution, presented by this 
Embassy as local President of the Council of the EU, jointly with Spain, as a Member State 
and host of UNWTO, with the support of the other co-sponsor European Member States of 
the Organization [Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, France, 
Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Malta, Monaco, the Netherlands, North 
Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Spain], which is largely 
based on the report that the UNWTO Secretariat transmitted to its Member States on 1 April 
2022 on the consideration of the request for the suspension of Russia. 
 
In this proposal of resolution (attached), the committee would be made up of the Chairs of 
the UNWTO’s six Regional Commissions and the Presidency of the General Assembly. 
These countries, elected by the Regional Commissions or by the General Assembly, have 
the necessary legitimacy to present a report to the General Assembly. It is suggested that the 
parties involved in the conflict be invited to present their observations and comments to the 
committee. 
 
The Embassy of France in Spain thanks the General Secretariat of the World Tourism 
Organization (UNWTO) in advance for circulating this draft resolution as soon as possible 
to the Member States and avails itself of this opportunity to renew the assurances of its 
highest consideration. 
 

Madrid, 20 April 2022 
 

General Secretariat 
WORLD TOURISM ORGANIZATION – UNWTO 
MADRID 
 

 


