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  تقرير األمين العام 

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتّصل منها بالنظام األساسي

 )د( وضع العضوية

 العضوية الحالية .أوال

.1 اتأّي طلب مولم يتّم استال الوثيقة. دولة حتّى تاريخ إعداد هذه 158مجموع عدد الدول األعضاء في المنظّمة يبلغ  

وضع العضوية إلى الجمعية  بشأنمنذ التقرير األخير الذي رفعه األمين العام لالنضمام إلى المنظّمة أو لسحب العضوية 

  العامة في دورتها الثانية والعشرين.  

 االتّصاالت مع الدول غير األعضاء ثانيا. 

دولة من  16تحديد تّم تسعى األمانة إلى توسيع العضوية في المنظّمة، وهو أحد األهداف الرئيسية لإلدارة الحالية.   2.

على االنضمام إلى المنظّمة أو إعادة االنضمام  تشجيعها الدول ذات األولوية التي ينبغيالدول غير األعضاء باعتبارها 

رك والسويد وايرلندا وأيسلندا وفنلندا والنرويج ولوكسمبورغ انمستونيا والدإليها، وهي: المملكة المتّحدة والتفيا وإ

وليختنشتاين في أوروبا؛ والواليات المتّحدة األميركية وكندا في القاّرة األميركية؛ وأستراليا ونيوزيلندا في منطقة آسيا 

 والمحيط الهادئ؛ وجنوب السودان في أفريقيا. 

مقترحات تستند فيها إلى فوائد العضوية في منّظمة السياحة العالمية، وإلى مجاالت التعاون تعمل األمانة على إعداد   3.

 وخطط العمل الملموسة.

 أوروبا

.4 108سيلتقي األمين العام مع وزير الفنون والسياحة والتراث في المملكة المتّحدة في لندن قبل موعد انعقاد الدورة  

ويتّم للمجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية، من أجل مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك وكذلك مسألة العضوية. 

يتواصل البرنامج اإلقليمي و. 2018ام إلى إستونيا في النصف الثاني من العام جراء زيارة رسمية لألمين العإل التخطيط

بلدان تهتّم كذلك، الوروبا بشكٍل ناشط مع وزارات السياحة على مستوى تقني، من أجل مناقشة سبل التعاون في المستقبل. 

لرقمي، وهو أحد المجاالت الرئيسية ذات نغلوسكسونية إلى حدٍّ كبير باالبتكار والتحويل األابلدان والالشمال األوروبي 

لدول غير اعدد من وقد أعرَب ممثّلون من القطاَعين العام والخاّص في األولوية لدى إدارة منظّمة السياحة العالمية. 

قده المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني لمنظّمة السياحة العالمية حول المقاصد الذكية، المقّرر عاألعضاء عن اهتمامهم ب

 . 2018حزيران/يونيو  27إلى  25من  ،في أوفييدو، إسبانيا

mailto:omt@unwto.org


CE/108/7(d) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

2 

 القاّرة األميركية

مة األميركية وكلحاجتمع األمين العام مع سفير الواليات المتّحدة لدى إسبانيا وطلب منه أن ينقل رسالة سياسية إلى ا  5.

بشأن الفوائد التي تعوُد على الواليات المتّحدة من خالل إعادة االنضمام إلى المنظّمة. كذلك، عقد مدير برنامج التنمية 

المعني ببرنامج السياحية المستدامة عّدة اجتماعات مع السلطات الكندية بمناسبة االجتماع الثاني للفريق االستشاري التقني 

  (. TAG/TRIP/2اب )تحديد هوية الركّ 

 آسيا والمحيط الهادئ 

اجتمع األمين العام مع سفيَري نيوزيلندا وأستراليا بهدف تشجيع حكومتَيهما على النظر في االنضمام إلى المنظّمة أو   6.

 العضوية فيها.  استئناف

 أفريقيا

.7 لمنظّمة. رات مختلفة تجاه دولة جنوب السودان لتشجيعها على االنضمام إلى اداتُِّخَذت مبا 

 جراءات من قبل المجلس التنفيذيإ ثالثا. 

رمشروع مقرّ 
1

 
 

 المجلس التنفيذي، إنّ 

 تقرير األمين العام بشأن وضع العضوية، اّطلَع على وقد 

 بالجهود التي يبذلها األمين العام من أجل توسيع العضوية؛ حيط علًما ي .1

بالمقاربة المنهجية التي تعتمدها األمانة لجذب أعضاء جدد عن طريق إعداد مقترحات محّددة تشتمل على ويرّحب   2.

 فوائد العضوية ومجاالت وخطط العمل الملموسة؛ 

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

.4 ن العام على مواصلة جهوده في هذا االتّجاه. األميويشّجع  

 

                                            
.لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة المقررات الصادرة عن األمانة.  هذا مجرد مشروع مقرر   
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