
 

  

 
 
 
 

 لمقرر
 

 

  إجراء من قبل المجلس التنفيذي

مشروع مقرر
1

 

 إن المجلس التنفيذي،

 تقرير األمين العام بشأن العضوية، وقد اّطلَع على 

 من أجل توسيع العضوية؛  وغيره من موظفي المنظمة بالجهود التي يبذلها األمين العاميحيط علًما  .1

 وثائق عمل مفصلةأعضاء جدد عن طريق إعداد  الستقطاببالمقاربة المنهجية التي تعتمدها األمانة ويرّحب  .2

 ؛ التعاونتشتمل على فوائد العضوية ومجاالت 

أن تنضّم إلى الدول األعضاء في األمم المتّحدة التي ال تنتمي بعد إلى أسرة منّظمة السياحة العالمية ويدعو  .3

 إليها؛ 

  لعام على مواصلة جهوده في هذا االتّجاه. األمين اويشّجع  .4

                                            
1
 .يقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر في هذا البند من جدول األعمال  

 ملخص تنفيذي

بغية استقطاب دول غير أعضاء لإلنضمام أو  إجراءات منتظمة  موظفي المنظمة كبار األمين العام وغيره من ذاتخ

 للعودة إلى اإلنضمام إلى المنظمة.

جملة من المبادرات منها إعداد وثائق عمل تركز على فوائد العضوية وعلى مجاالت ولهذه الغاية، اتخذت األمانة 

 التعاون المحددة للدول غير األعضاء في أوروبا، والقارة األمريكية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا.

 رسمية من جنوب السودانللمجلس التنفيذي في سان سباستيان، إسبانيا، تلقت األمانة رسالة  108منذ انعقاد الدورة 

 .بهذا الشأن جنوب السودانوأمانة المنظمة بانتظار طلب رسمي من رغبة في اإلنضمام إلى المنظمة. التعبر عن 
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  مقدمة -أوال

، 2018أيار/مايو  30. وفي 158هذه الوثيقة، بلغ مجموع عدد الدول األعضاء في المنظّمة  إعداد بتاريخ .1

وزير الحفاظ على الحياة البرية والسياحة في جنوب السودان إلى األمين العام يعبر فيها تلقت األمانة رسالة من 

السودان من أجل توضيح  جنوب اهتمام بلده باإلنضمام إلى المنظمة. ويقوم األمين العام بالتواصل مععن 

 اإلجراءات الالزمة والمتطلبات القانونية لقبول جنوب السودان كعضو فاعل في المنظمة.
 

 الترشيحات -ثانيا

 

التنفيذي، إضافة إلى األنشطة التالية التي للمجلس  108اتخذت أمانة المنظمة اإلجراءات التالية منذ الدورة  .2

، بغية استقطاب دول غير أعضاء لإلنضمام أو 2018تشرين األول/أكتوبر  –يجري إعدادها للفترة أيلول/سبتمبر 

 للعودة لإلنضمام إلى المنظمة:
 

دة لمن يلي من غير دوعلى مجاالت عمل مح وثائق عمل مفصلة تركز على فوائد العضويةتم إعداد  (أ 

 األعضاء:

i. الدانمارك، أستونيا، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، التفيا، ليشنشتاين، لوكسبمورغ، النرويج،  – أوروبا

 السويد، المملكة المتحدة.

ii. كية، كندا؛يالواليات المتحدة األمر – القارة األمريكية 

iii.  نيوزيلندا؛ –أستراليا  –آسيا والمحيط الهادئ 

iv.  جنوب السودان. –أفريقيا 

 

 األمين العام سفير كندا في إسبانيا وناقش معه مسألة العضوية ومجاالت التعاون المحتملة.إلتقى  (ب 

 

والتقى الممثل الخاص للمنظمة في األمم المتحدة في نيويورك بوزيرة السياحة واللغات الرسمية  (ج 

في المنظمة. ولقد أحيطت الوزيرة علما برؤية  المحتملة كندا عضويةلمناقشة  والفرنكوفونوية في كندا

 إدارة المنظمة وأولوياتها، فعبرت عن اهتمامها بالمنظمة، خصوصا في مجال اإلستدامة.

 

واجتمع مسؤولون من المنظمة بسفراء السويد وفنلندا ولوكسمبورغ واستونيا والنرويج في إسبانيا حيث  (د 

 قدموا إليهم عروضا مفصلة عن العضوية.

 

إلى الوزراء المعنيين بالسياحة والشؤون الخارجية في الدول غير  بتوجيه رسائل للمنظمة األمين العام وقام (ه 

األعضاء، يبرز فيها فوائد العضوية ومجاالت التعاون المحددة والمعونة اإلنمائية الرسمية كآلية لتغطية 

 ن النامية.في المئة من رسوم العضوية ولتنفيذ مشاريع تعاون تقنية في البلدا 89

 

يعقد في بروكسيل، في في البيئة المعمورة" الذي التدوير المنظمة حاضرة في مؤتمر "الترقيم يتيح وكانت  (و 

في قطاع البناء واإلنشاءات، التدوير ، وذلك من خالل تنظيم دورة موازية حول 2018أيلول/سبتمبر  20

ولقد بالتعاون مع برنامج الكوكب الواحد لألبنية والمنشآت المستدامة الذي تقوده وزارة البيئة الفنلندية. 

 لإلنضمام إلى المنظمة. لكي تعود للحوار مع فنلندا هذه المبادرة زخما هاماأعطت 

 

(، وهي أداة T4SDGsطلقت المنظمة منصة )، أوبدعم من أمانة الدولة السويسرية للشؤون اإلقتصادية (ز 

بواسطة  2030ابتكارية توفر للمجتمع الدولي عبر اإلنترنت حيزا للمشاركة في اإلبداع وفي تنفيذ خطة 

ل هذا الموضوع إلى دول أعضاء وغير أعضاء. وعبرت وجه األمين العام رسائل حوالسياحة. ولقد 

 إطار هذه المبادرة الهامة. اهتمامهما بالتعاون فيأيسلندا وأيرلندا عن 

 

للجنة السياحة في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  102المنظمة في الدورة  مسؤولون من شاركيوس (ح 

بصانعي القرار من وزارات السياحة  ونلتقيفي باريس، حيث س 2018تشرين األول/أكتوبر  31-30في 

 في دول غير أعضاء من أجل إجراء المزيد من المفاوضات.
 

* * * 


