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 ملخص تنفیذي 

 
مع   ،لجمعیة العامةل   الدورة المقبلة  انعقاد  لغایةبشأن أماكن اجتماعاتھ    مقرراتخاذ  المجلس مدعو في ھذه الدورة إلى  

 . )CE/94/3(III)(d) rev.1(  المبادئ التوجیھیة المعتمدة الختیار أماكن انعقاد دوراتھ مراعاة

 للمجلس التنفیذي. 118الدورة و 117 ةأي ترشیحات الستضافة الدور لم تتلق أمانة منظمة السیاحة العالمیة

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 6البند 
 117مكان وتاریخ انعقاد الدورة 

  للمجلس التنفیذي 118والدورة 
 CE/116/6)الوثیقة (

 
 

 فیذي،إن المجلس التن

 في التقریر، وقد نظر

بین األمانة والبلد  ھیتم االتفاق علی موعد، في 2022من عام  النصف الثانيخالل  117عقد دورتھ یقرر  .1
 CE/94/3(III)(d)( المبادئ التوجیھیة المعتمدة الختیار أماكن انعقاد دوراتھ المضیف، مع مراعاة

rev.1.( 
 

 الدول األعضاء إلى إرسال ترشیحاتھا الستضافة الدورات القادمة للمجلس التنفیذي. یدعوو .2
  

 
 
 
 

 
 المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس. لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة  .مشروع مقرر ھذا  1
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  مقدمة -أوال

في النظام األساسي للمنظمة  وھي واردة، المجلس التنفیذيتُدَرج أدناه المواد المتصلة بتحدید مكان وتاریخ انعقاد دورات  .1
 :للمجلس التنفیذيوالنظام الداخلي 

 ) من النظام األساسي:2( 8المادة 

 .من ھذین الجھازین خالف ذلك." أي"تعقد اجتماعات الجمعیة والمجلس في مقر المنظمة، ما لم یقرر 

 من النظام األساسي: 16المادة 

 .."یجتمع المجلس التنفیذي مرة واحدة على األقل في السنة "

 :للمجلس التنفیذي من النظام الداخلي )1( 3 المادة

دورتھ التالیة. ویوجھ األمین العام إلى  انعقاد مرتین في السنة. ویحدد في كل دورة تاریخ ما ال یقل عن یجتمع المجلس"
 األعضاء رسائل الدعوة للدورات العادیة للمجلس قبل ما ال یقل عن أربعین یوما من افتتاح الدورة.".

في وال المجلس ة العملیة ال تجتمع الجمعیة ) من النظام األساسي، في الممارس2( 8على الرغم مما تنص علیھ المادة  .2
الذي اعتمده في دورتھ الرابعة والتسعین التي عقدت في ، )(XCIV)11( في مقرره، المجلسمقر المنظمة. فلقد أقر 
بأن ممارسة التناوب الجغرافي لدوراتھ قد ساھمت بشكل كبیر في تعزیز دور السیاحة  ،2012تشرین األول/أكتوبر 

(یشار إلیھا  المجلس التنفیذيوالمنظمة في جمیع أنحاء العالم، واعتمد المبادئ التوجیھیة الختیار أماكن انعقاد دورات 
 .2فیما یلي بـ "المبادئ التوجیھیة")

  دورات المجلس التنفیذيانعقاد إجراء تحدید مكان وتاریخ  -ثانیا

، صالحا الترشیحلكي یكون  وتماشیا مع الممارسة المتبعة الختیار أماكن انعقاد الجمعیة العامة، عمالً بالمبادئ التوجیھیة، .3
بمكان انعقاد  ذي الصلة المقرر المجلس التنفیذيعتمد ییجب على الدولة المعنیة أن تفي بالمتطلبات التالیة قبل أن 

 دورتھ التالیة:

المكان، مع اإلشارة دورة التي یتعین فیھا اتخاذ قرار بشأن المن انعقاد  تسعین یوماإعالم األمین العام قبل  )أ(
 ؛الرقم الترتیبي لدورة المجلس التي ترغب الدولة باستضافتھاإلى 

 
 ؛األعضاء% من الدول 25 ما ال یقل عن الحصول على رعایة )ب(

 
 .3الشروط المعیاریة المنصوص علیھا في نموذج االتفاقب بالتقیدالتعھد كتابةً  )ج(

تكون المتطلبات والشروط المعیاریة المنصوص علیھا في نموذج اإلتفاق موضع اتفاق بین حكومة الدولة المضیفة  .4
 والمنظمة.

یستند نموذج )، (XX)631اعتمدتھ الجمعیة العامة في القرار (الذي ، 4كما في نموذج االتفاق لعقد دورات الجمعیة العامة .5
إلى اإلطار القانوني الذي یحكم عقد اجتماعات منظمة السیاحة العالمیة خارج  االتفاق لعقد دورات المجلس التنفیذي

تخصصة وحصاناتھا من النظام األساسي، واتفاقیة امتیازات الوكاالت الم 32مقرھا، والذي تحدده في المقام األول المادة 
ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة، وھي تتماشى مع سیاسة األمم المتحدة  5ومرفقھا الثامن عشر، وكذلك القرارات

 في ھذا الصدد.
 

عدم تطبیق أي من المعاییر والمبادئ الواردة في نموذج االتفاق من شأنھ أن یعرض مندوبي الدول األعضاء إن  .6
، من جملة أمور، لصعوبات في إصدار التأشیرات أو رفض الدخول إلى البلد المضیف، أو رفض والمشاركین اآلخرین

إدخال الوثائق والمواد اإلعالمیة المخصصة لالجتماع مجانا أو إخضاعھا للتفتیش، أو طلب رسوم جمركیة، أو عدم 

 
2  CE/94/3(III)(d) 
3 CE/94/3(III)(d) المرفق الثاني 
4A/20/5(II)(i)  
5  XI)A/RES/136(V), A/RES/489(XVI), A/RES/631(XX) and A/RES/662(X 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_03_iii_d_guidelines_on_the_selection_of_venues_of_ec_and_ga_sessions_rev_1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/A20_05_II_i_Guidelines%20selection%20venues%20GA%20sessions_En_0.pdf?kXEK9JUjfrOvMB81cpLrkpQ8FfaLNWLb
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قال واالحتجاز، ومباشرة الدعاوى احترام السلطات الوطنیة للحصانة الرسمیة من اإلجراءات القانونیة (مثل االعت
 القضائیة). كما قد یعرض المنظمة للمسؤولیة القانونیة والمالیة.

 
، قبل تقدیم ترشیحھا، أن تكون على درایة بالمتطلبات المعیاریة المجلس التنفیذيینبغي ألي دولة ترغب في استضافة  .7

 المنصوص علیھا في نموذج اإلتفاق.
 

ما تواجھ  ، غالبا6األمین العام حول اختیار مكان انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامةكما یذكر في تقریر  .8
الستضافة دوراتھا وكذلك الضغط لالبتعاد عن  األجھزة اإلداریةاألمانة بعض التردد في تطبیق الشروط التي تتطلبھا 

 ھذا الصدد. ونتیجة لذلك، یتم إجراء مفاوضات مطولةالسیاسة التي وضعتھا وعن السیاسة المتسقة لألمم المتحدة في 
 دوراتھا.من قبل البلدان التي تم انتخابھا الستضافة  األجھزة اإلداریةلضمان احترام تعلیمات 

 
األمین العام، بناء  یقوم، المجلس التنفیذيإذا لم یكن البلد المضیف في وضع یسمح لھ بتوفیر الظروف الالزمة الستضافة  .9

أي إجراء یلزم لضمان عقد الدورة بشكل  باتخاذطة المفوضة إلیھ عمال بالفقرة (ط) من المبادئ التوجیھیة، على السل
 سلیم.

 

  للمجلس التنفیذي 118والدورة  117الترشیحات الستضافة الدورة  -ثالثا

المقرر عقدھما في  118و 117الستضافة الدورتین  أي دولةتاریخ ھذه الوثیقة، لم تتلق األمانة أي ترشیحات من حتى  .10
 .تعاطفا، 2023األول من عام  والنصف 2022عام من الثاني  النصف

) من 2( 8 في مقر المنظمة، وفقًا للمادة 117دورتھ  عقدوبالتالي، في حالة عدم وجود أي ترشیحات، للمجلس أن یقرر  .11
 نظامھ الداخلي.) من 1( 3النظام األساسي والمادة 

 للمجلس. 117خالل الدورة  118انعقاد الدورة  خیوتاریمكن تحدید مكان و .12

*** 

 
 

 
6  A/24/19 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_19_Place%20and%20dates%20of%20the%20twenty-fifth%20General%20Assembly_rev.2_En.pdf?46s_zEpqNZr5Bc8Ci_0gX0eqvoxUZ3JL

