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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 من جدول األعمال المؤقت )و(2البند 

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيالجزء 

 ( العضويةه)

  طلبات العضوية .أوال

ماكسين ماك  معالي الوزيرة ،مجلس الشيوخ ت عضو، أرسل7102 كانون الثاني/ينايرمن شهر  الخامس عشرفي  .0

رسمياً  اعلن فيه قبول بالدهتكتاباً إلى األمين العام  ،بربادوسفي حكومة  وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، كلين

هي  بربادوسدولة . والجدير بالذكر أن فاعلمام إلى المنظمة كعضٍو ضاإلن بغيةبالنظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية 

 .في األمم المتحدة عضو

 .المقبلة للجمعية العامةى الدورة هذا الطلب إل وف يُقدم( من النظام األساسي، س3)2عمالً بالمادة  .7

قة على طلبات العضوية في المنظمة تلتئم كل سنتين، ما يحتّم بالتالي دبها المصا المنوطولما كانت الجمعية العامة  .3

قبل التمّكن من المشاركة في بعض أنشطة المنظمة، أوصى المجلس التنفيذي خالل  إلنتظار ألشهرٍ على طالبي العضوية ا

( بأن يحصل طالبو العضوية الذين تم إبالغ المجلس بطلبهم VII)4( بموجب المقّرر 0222د، إسبانيا، دورته السابعة )مدري

على بعض الخدمات من جانب منظمة السياحة العالمية وبأن تتم دعوتهم إلى اإلجتماعات التقنية، وإلى إجتماعات اللجان 

الجمعية العامة في دورتها الثالثة )توّريمولينوس، إسبانيا،  اإلقليمية، شريطة أن يوافق أعضاء اللجان المعنية. ولقد أرست

 .(III)23( هذه الممارسة بموجب القرار 0222

 نسحاباتاال ثانيا.

ل/أكتوبر  8 في .4 ، أبلغت النرويج األمانة والحكومة اإلسبانية بنيّتها االنسحاب من المنظمة )بعد 7104تشرين األوَّ

دها   2من النظام األساسي كفترة إشعاٍر للمنظمة(، بحيث يصبح االنسحاب نافذاً في  32المادَّة انقضاء مدَّة السنة التي تحدِّ

ل/أكتوبر  . وقد قام األمين العام بكل الخطوات الالزمة لحّث النرويج على إعادة النظر في موقفها، غير 7102تشرين األوَّ

ل/أكتوبر ت 2أنَّها أصّرت على قرارها وسيصبح انسحابها نافذاً بالفعل في   .7102شرين األوَّ

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي ثالثا.

 :مدعو إلى أنالمجلس التنفيذي  .2

mailto:omt@unwto.org


CE/100/5(e) 

 

 

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 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

2 

اإلنضمام إلى المنظمة ويرفع توصيةً إلى الجمعية العامة للموافقة  ربادوسبيحيط علماً بارتياح بقرار دولة  (أ )

 ؛( من النظام األساسي3)2على طلبها للعضوية عمالً بالمادة 

در عن الجمعية العامة )القرار الصاالمتصل يطلب من األمين العام إتخاذ الخطوات الالزمة بموجب القرار و (ب )

23(IIIالُمقّر في توّريمولينوس، إسبانيا ) بصفتها طالبة للعضوية من  ربادوسب( لضمان إستفادة 0222، في العام

بعض خدمات منظمة السياحة العالمية، ومنها على وجه التحديد أن تتم دعوتها إلى اإلجتماعات التقنية، وكذلك، إنّما 

توافق الجمعية العامة على ، إلى حين أن للقارة األمريكيةلجنة اإلقليمية ال جتماعا بموافقة األعضاء المعنيين، إلى

 ؛طلب العضوية

 يحّث النرويج على إعادة النظر في قرارها وأخذ موقعها مجدداً ضمن المنظمة؛ (ج )

يدعو الدول األعضاء في األمم المتحدة، الذين ال ينتمون بعد إلى أسرة منظمة السياحة العالمية، أن ينضموا إليها،  (د )

ع األمين العام على مواصلة جهوده في  هذا االتجاه؛ ويشجِّ

 مختلف هذه المقاربات.المتّخذة بخصوص متابعة الإجراءات  عنتقريراً  قّدمويطلب من األمين العام أن ي (ه )
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 ةيلطلب العضوبربادوس الكتاب الموّجه من   .األولالمرفق 

 عضوة مجلس الشيوخ معالي الوزيرة ماكسين ماك كلين

 وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية

 1 Culloden Road, St. Michael BB 14018 

 بربادوس

 

 7102 كانون الثاني/يناير 02

 السيد طالب الرفاعي

 األمين العام

 منظمة السياحة العالمية 

Capitán Haya 42 

 28020 Madrid 

 إسبانيا

 

 األمين العام، السيد 

 

  .منظمة السياحة العالمية في فاعال بأن تصبح عضواً  بربادوسحكومة  اهتمامعلى  اؤكدأن  شرفنييُ 

 

قّر واجبات ت و النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية بموجب هذا الكتابرسمياً  بربادوسحكومة  عتمدوفي هذا السياق، ت

  .( من النظام األساسي3) 2وفقًا للماّدة  العضوية

 

من كولومبيا، في مديين، للجمعية العامة التي ستعقد القادمة الدورة  إلى بربادوسترشيح كم شاكرا  لو تفضلتم بتقديم لوسأكون 

 .7102أيلول/سبتمبر  08إلى  00

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

 

 

 

 ماكسين ماك كلين
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