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تقرير األمين العام
الجزء الثاني .المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي
(و) طلبات العضوية
أوال .طلبات العضوية
في السابع من شهر شباط/فبراير  ،4114أرسل رئيس الوزراء ووزير السياحة في حكومة ساموا كتاباً إلى األمين
.1
ً
العام يعلن فيه قبول بالده رسميا بالنظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية بغرض اإلنضمام إلى المنظمة كعض ٍو كامل
العضوية .والجدير بالذكر أن دولة ساموا هي دولة عضو في األمم المتحدة.
.4

وعمالً بالمادة  )3(5من النظام األساسي ،سيُرفع هذا الطلب إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة.

ولما كانت الجمعية العامة ال ُمناط بها المصادقة على طلبات العضوية في المنظمة تلتئم كل سنتين ،ما يحتّم بالتالي
.3
ّ
ألشهر قبل التمكن من المشاركة في بعض أنشطة المنظمة ،أوصى المجلس التنفيذي خالل
على طالبي العضوية اإلنتظار
ٍ
دورته السابعة (مدريد ،إسبانيا )1711 ،بموجب المق ّرر  )VII(4بأن يحصل طالبو العضوية الذين تم إبالغ المجلس بطلبهم
على بعض الخدمات من جانب منظمة السياحة العالمية وبأن تتم دعوتهم إلى اإلجتماعات التقنية ،وإلى إجتماعات اللجان
اإلقليمية ،شريطة أن يوافق أعضاء اللجان المعنية .ولقد أرست الجمعية العامة في دورتها الثالثة (تورّيمولينوس ،إسبانيا،
 )1717هذه الممارسة بموجب القرار .)III(53
ثانيا .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي
.4

يُطلب من المجلس التنفيذي أن:
(أ) يحيط علما ً بارتياح بقرار دولة ساموا اإلنضمام إلى المنظمة ويرفع توصيةً إلى الجمعية العامة للموافقة على
طلبها للعضوية عمالً بالمادة  )3(5من النظام األساسي؛
(ب) ويطلب من األمين العام إتخاذ الخطوات الالزمة بموجب القرار المتصل الصادر عن الجمعية العامة (القرار
 )III(53ال ُمق ّر في تورّيمولينوس ،إسبانيا ،في العام  )1717لضمان إستفادة ساموا بصفتها طالبة للعضوية من بعض
خدمات منظمة السياحة العالمية ،ومنها على وجه التحديد أن تتم دعوتها إلى اإلجتماعات التقنية ،وكذلك ،إنّما
للجنتي شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا اإلقليميتين،
بموافقة األعضاء المعنيين ،إلى اإلجتماعات المشتركة
ْ
إلى حين أن توافق الجمعية العامة على طلب العضوية؛

الرجاء إعادة استعمال الورق
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(ج) ويش ّجع األمين العام بشك ٍل خاص على مواصلة جهوده إلى جانب الدول غير األعضاء علّها تنضم إلى
المنظمة؛
(د)

ويطلب من األمين العام أن يق ّدم تقريراً عن إجراءات المتابعة المتّخذة بخصوص مختلف هذه المقاربات.
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الموجه من ساموا لطلب العضوية
المرفق األول .الكتاب
ّ
فاكس(0685) 21 822 :
هاتف(0685) 23 636 :

مكتب رئيس الوزراء
آبيا ،ساموا

 1شباط/فبراير 4114
السيد طالب الرفاعي
األمين العام
منظمة السياحة العالمية
Capitán Haya 42
28020 Madrid
إسبانيا
سعادة األمين العام،
الموضوع :إنضمام دولة ساموا إلى منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة
تحية طيبة وبعد،
يُقصد بكتابنا هذا التأكيد على نية حكومة ساموا في أن تصبح عضواً كامل العضوية في منظمة السياحة العالمية ،وفقا ً للمادة
 )1(5من النظام األساسي للمنظمة وما تستتبعه من موجبات ،ووفقا ً أيضا ً لكون دولة ساموا عضواً كامل العضوية في
منظمة األمم المتحدة عقب قبول إنضمامها إليها في  15كانون األول/ديسمبر .1711
وفي هذا السياق ،تتبنّى حكومة ساموا رسميا ً بموجب هذا الكتاب النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية.
كما إننّي أتطلّع قدماً إلى أن تحيطونا علما ً بالتاريخ الذي سيُرفع فيه طلب عضويتنا إلى الجمعية العامة لمنظمة السياحة
العالمية.
وفي الختام ،ال تتر ّددوا في التواصل مباشرةً مع المديرة التنفيذية لهيئة السياحة في ساموا ،السيدة سونجا هانتر على البريد
اإللكتروني التالي ،hunter@samoa.travel :في حال إحتجتم إلى أي إيضاحات أو إلبالغنا متى تصبح إشتراكات
العضوية مستحقة.
مع أطيب التمنيات،

توياليبا فاتيالوفا سيليلي ماليليجاوي
رئيس الوزراء ووزير السياحة
حكومة ساموا
نسخة إلى :السيد سلطان سوموغيي ،المدير التنفيذي للعالقات مع األعضاء ،منظمة السياحة العالمية
السيد آيونو موسه سوا ،مدير عام وزارة الخارجية والتجارة
السيدة سونجا هانتر ،المديرة التنفيذية لهيئة السياحة في ساموا
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