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 الترشيحات واالنتخابات 
 لألجهزة األساسية والهيئات المتفرعة عنها

ا
اللجانااإلقليميةااااءرؤساااإلىاجميع،ايوصيااألميناالعاماا19-ذياالصلةابوباءاكوفيدفياضوءاالوضعاالمتطورااا-1

ي ا المختلفةاابأنا اللجانا ألعضاءا فيسمحا بالحضورااالجتماعاتاااابالمشاركةا افتراضًياإماا أوا امادباستخااشخصًياا
التياا"تطبيقااولإلجتماعاتاااااتأجيللتالفيااوذلكاااا،بالفيديوااالمؤتمراتلوجياااتكنوا الخاصةا إجراءاااتنظماإلجراءاتا

الفتراضيةاا كوفيدأثناءااللمجلسااااةاالشخصيواالجلساتا اعتمداا،"19-وباءا المجلسااهاالتيا نحواااأعضاءا علىا
ااةاالشخصيواالجلساتاالفتراضيةااإجراءااظماانالتياتخاصةااالااقواعداداالتحدوهياااا،1بواسطةاإجراءاالصمتاااستثنائي

سيتماإبالغاأعضاءااللجانااواللجانااإلقليمية.ااةاانسبابالفاالحالااتاليقتضيهااخمااامراعاةاامعاااا،وباءالأثناءااللمجلساا
ا.اإلقليميةابقراراتاالرئيساقبلاالجتماع

ا
امالًايةاعانااإلقليم،اعلىااللجالحالاافمعامراعاةاماايقتضيهااختال،اانطبقيللجمعيةاالعامةاااالنظاماالداخليااوبمااأنا-2

أوااااالمذكورااالنظاماالداخليالخروجاعنااهذهااإلجراءاتاالخاصةااااقصدامنتجدرااإلشارةاإلىاأنهالاي ا،اا57بالمادةاا
لتسهيلاوامحددةاالحتياجاتااتلبيةاااامحدوداانطاقااوضمنولكنافقطامؤقًتااااا،محددةبأياطريقةااااأواتعديلهاااستبداله

ا.ا19-اءاكوفيدبواأثناءاإلقليميةااعقدااجتماعاتااللجانا
ا
اجتماعاتهاااا-3 فيا نفسهاا اإلقليميةا اللجانا بموافقةا ورهناا اإلقليميةا اللجانا رؤساءا معا الصلةبالتفاقا عامااااذاتا فيا

بنداا2021 أ درجا لألجهزةاا،ا والنتخاباتا عنهاااةيساساأل"الترشيحاتا المتفرعةا األعمالااااعلى"ااوالهيئاتا جداولا
ا.قادمةاإلقليميةاالااجانلالجتماعاتالالمؤقتةا

ا
وفًقااللمبادئاوتنظماا،اا،ات جرىاجميعاالنتخاباتابالقتراعاالسريامناالنظاماالداخلياللجمعيةاالعامةاا43للمادةاااااوفقًاا-4

ا.االمذكورابالنظاماالداخليالتوجيهيةاإلجراءاالنتخاباتابالقتراعاالسرياالمرفقةا
ا
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فقطاولكناااا،اإلنترنتاارعبسرياااااقتراعاابإجراءاالاتسمحةاحالياالألمانةااحالوسائلاالتكنولوجيةاالمتاومعاذلك،افإنااا-5
ال أنهاا.ااشخصيبالحضورا األمراهوا بعدتقلمااوواقعا األممااايةإداراااهيئةأيااااما فيامنظومةا أخرىا أيامنظمةا فيا

 .عبرااإلنترنتاسرياااقتراعبإجراءاالمتحدةا
ا

النتخاباتالألجهزةاااافياكل،ااقليميةًيا(اللجانااإلصخش)عبرااإلنترنتاواااهجينةاادورة،احتىافياحالةاانعقادااوعليها-6
اإلداريةااساسيةاأل يكواوالهيئاتا أنا يجبا المنظمةاااانا،ا لهااالذينأعضاءا حاضراااميحقا أثناءاااجسدياااينالتصويتا

فيااللجانااإلقليميةامناعضواواحداعلىااااالمصوتة،ايجباأناتتكوناوفودااألعضاءااالقتراعاالسري.الهذااالغرض
)علىاسبيلاالمثال:اسفيراااا2بالصوتلإلدلءااااالالزماافويضبالتااويتمتعاالجتماعطوالااااجسدياااارًاضاألقلايكوناحاا

ا.االرياضفياامبلدك
ا

ذلك،يجوزواا-7 عنا عوضاا أناااا،ا اإلقليميةا اللجنةا فيا التصويتا بحقا يتمتعا استثنائياااايتمثللعضوا ااوصالحابشكلا
ا.3ةا،اطالماايتمامراعاةاالقواعداذاتاالصلاآخروفدامناعضواب

ا

أثناءاالقتراعااااجسدياااحاضرايايحقالهاالتصويتافيااللجنةااإلقليميةااالذاالعضوكوناممثلاا،ايجباأنايصارتخاب
علىااومخوًلااااأنايكونامفوضاااكماايجب،اا،اسواءاكاناعضًواافياوفدهاأواعضًواافياوفدامختلفا)وكيل(السريا

اوفد.ابالنيابةاعناذلكاالابالصوتلإلدلءاالنحواالالزما
ا

ممثلاالعضواالمصوتافيااللجنةااإلقليميةافعلًيااأثناءااءاوعدماحضوراابتوافقااآلرااارقرااتخاذاأياااارذعتفياحالةااا-8
فيامقراالمنظمةاااايئاتاالمتفرعةاعنهاهوالاايةساساألعمليةاالنتخاباتاوالترشيحاتالألجهزةااااتجريا،ااالقتراعاالسريا

ورةاالمقبلةاالاالد،اوقبالمتحدةااامفيامنظومةااألمااىارا،اوفقااللممارساتاالمتبعةافياالمنظماتااألخ،اإسبانيافيامدريد
ا.للجمعيةاالعامة

ا

المعتمدونا إسبانياااااالسفراءا مملكةا المنظمةوادائمالنااواممثلالوالدىا لدىا لتمثيلالسلطةااالاالهماانا فيااادولهمااكافيةا
اا.انيابةاعنهااعواإلقترااللمنظمةااإلداريةاجتماعاتاالهيئاتا

 

 مَّة جمعية العا ل ا  -أواًل 
ا

 العشرين و   الربعة كتب الجمعية العامة خالل دورتها  م   ة ئ هي ترشيح  
 

العامةايتعاا-9 الجمعيةا بارئيساونواباللرئيسااانتخاا،ااالداخليا(امنانظامهااا3)ا16االلمادةاااأعمالهااوفًقاااالتسييرااا،ايناعلىا
ا.ايس"االذيايمثلهاالرئاااليما"علىاقاعدةاالتوزيعاالجغرافياالمتكافئ،امعامراعاةااإلقا

ا

 
أو   ، ارجيةأو وزير الخ ، مةأو رئيس الحكو  ، الدولةفقط وثائق التفويض الصادرة والموقعة من رئيس ، تعتبر صالحة (XIX)591وفقًا للقرار  2

 . يالدى مملكة إسبان  فير المعتمدسلاأو   ، الوزير المسؤول عن السياحة
 591)للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة: القرار آخر في المنظمة أثناء انتخاب المرشح  فاعلتمثيل دولة من قبل عضو  يخضع 3

(XIX)  )  والقرار(633(XX))    والقرار(649(XXI))استثنائي  بشكل    وز لهجي  ، المشاركة في التصويت  فاعل عضو    تعذر على، إذا  . لذلك

، يشرح الظروف ، شريطة أن يقدم خطابًا رسميًا أو فاكًسا موقعًا من السلطة المختصة وفد هذه الدولة   عضو وفد دولة أخرى غير رئيسل بأن يتمث

  ويضوثائق التفة إلى أن  ر اإلشاردجتسلطة التصويت نيابة عنه. و)له أو لها(    ، منحهإذا أمكن، و ، وتحديد الفرد الذي سيمثلهلقيام بذلك االستثنائية ل 

، سيكون  لهامن أج  التصويت  تفويض   منحتحديد البنود التي  بوضوح  ، ما لم يتم  أنه   أيضاكر  وحري بالذتعتبر باطلة.  التي تنتهك مبدأ سرية التصويت  

يجوز منح   كان  ولئنل األعمال.  جدو   علىبند    يأ   فيابة عن الحكومة التي يمثلها بالوكالة  ني  للتصويتملة  مفهوماً أن المندوب لديه الصالحيات الكا

حرصا على سير العمل بشكل   ، وذلكيُطلب من الوفود أيًضا تجنب وجود أكثر من مندوب يمثل دولة أخرى ،  مامندوب  تمثيل  تفويض واحد فقط ل

 منظم. 
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يابةااشاغراالنااامنصباواحدافقطاتها،ايبقىااحارئيساوفداالبلداالمضيفا)المغرب(الرئاساعرفاترشياااةاعيااااتبعتاالجماذاإاا-10
ايقيا.االرئاسةاعناأفرا

ااناناعناالقارةاثااااا،افريقيااعناأاااواحداالتالي:ااعلىاالشكلاامنظمةااالابالتالي،اينبغياعلىانوابارئيساالجمعيةاالعامةاتمثيلاأقاليمااا-11
اوواحداعناالشرقااألوسط.ااا،اواحداعناجنوباآسياااا،اشرقاآسيااوالمحيطاالهادئاااعناااحداواااا،اأوروبااااناعنااثناااا،امريكيةااألا

ا

العشرينااوااالرابعةافياالدورةااكنواباللرئيسالتمثيلاأقاليمهاااااللجانااإلقليميةاتسميةامرشحيناي طَلبامنااااإلىاذلك،اااستنادااا-12
 للجمعيةاالعامة.ا

ا
 .رئيساالجمعيةاالعامةالمنصبانائباابنّيتهااتقديماترشيحهااااانظمةاماالاااأمانةاالعراقااأبلغتاااا2021اامايو/أيارااا19بتاريخااا-13
 

 الهيئات المتفّرعة عن الجمعية العامَّة  -ثانًيا 
 

 لجنة وثائق التفويض: تعيين األعضاء  -ألف 
 

ةااجنلاارئيسها،ابتعييناااقتراٍحامناالىعاا(امناالنظاماالداخلياللجمعيةاعلىاقياماالجمعية،ابناءًا1)13مادةااتنصاالا-14
ا.الفامناتسعةامندوبينايجريااختيارهمامنابينااألعضاءاالفاعلينيضاتتأفوالتائقااثوال

ا

ةاوثائقاالتفويضايماثلااامناالممثليناللجنعددًاعلىارئيساالجمعيةاالعامةااااويتعيناعلىااللجانااإلقليميةاأناتقترحاا-51
اا،ااثناناعناالقارةااألمريكيةااا،اأفريقيااااناناعاااناثااا)اااةاسعاالتاأعضاءااللجنةااااالتالي،ايقوماباوا.ااالجمعيةااالهيئةامكتباالعدداالمقترحاا

أوروباا عنا عنااا،ااثنانا الهادئاااواحدا آسيااوالمحيطا آسياااا،اشرقا عناجنوبا األوسطااا،اواحدا الشرقا عنا الذيناا(ااوواحدا
ا.اللجمعيةاالداخليمامناالنظاا(2)13االلمادةابهذهاالطريقةابانتخابارئيساونائباللرئيسافياماابينهم،اوفقًاارشحوناي ا

ا

 هاالوثيقة،الماتستلمااألمانةاأياترشيحامنااللجانااإلقليميةالعضويةالجنةاوثائقاالتفويض.ااداهذاعداإااااريخاتاااحتىاا-16
 

 المكتب   هيئة اب  اللجان اإلقليمية: انتخ  -باء 
 

ااقليمية،االزمةاعلىااللجانااإلالاتعديالتااابقابعداإجراءاالاللجمعيةاالعامة،االتياتنطاااالداخليامناالنظاماااا57لمادةاالاااوفقااا-17
اامنابيناأعضائهاالوليةٍااايتوجباعلىاكلالجنةاإقليميةاانتخابارئيساونائبيناللرئيسا،اتاريخهاالمتبعاحتىاااالعرفالااااوفقًاوا

اة.اللجمعيةاالعاماااوالعشريناوتنتهياقبلاانعقاداالدورةاالخامسةااااالعشريناواااابعةاالراااتاريخاانعقاداالدورةاباتبدأاا نامدتهااسنتاا
ا

لرئاسةاأوالنيابةارئاسةااللجنةاللفترةااتقديماترشيحهااابنّيتهاااالمنظمةااااأمانةاالعراقااااأبلغتااا2021اامايو/أيارااا19بتاريخااا-18
 .ا2021-2023

 
فيااألمانةااااتدعواا-19 األعضاءا تمتدااأواااالرئاسةاااالترشحافيااااالراغبةاااقليمااإلاااالدولا التيا المقبلةا للفترةا اللجنةا رئاسةا نيابةا

اا.اوجميعاالترشيحاتاالتياتصلااجتماعااللجنةااإلقليميةادااانعقاااابقاياتسافياالفترةاالتاااالترشحااتااسالاطلباإلىاإرااالسنتينا
 بهذهاالوثيقة.اااترفقاعَلناعنهااضمناإضافٍةامستقلةااسوفاي ااألمانةاقبلاتاريخاانعقادااجتماعااللجنةااإلقليميةاا

 

 .الهذاااإلجراءاوفًقاااااارؤسائهااونوابارؤسائهاباامدعّوةاإلىاانتخاااااللجانااإلقليميةاا-20
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 خاب األعضاء نت ذي: ا في تن س ال ل مج ال  .  ثالًثا 

 
(اا1)14وفًقااللمادةااااانتخابانصفاأعضاءاالمجلساالتنفيذياا،منادوراتهادورةااالجمعيةاالعامةافياكلاااايتعيَّناعلىا-21

 :4التياتنصاعلىاماايلياا،مناالنظامااألساسياللمنظمة
ا

وفقااااااءافاعلين،اضعاأامسةااخلااأصلاكعضواواحدامناااابنسبةماالجمعيةاابهمناأعضاءافاعليناتنتخ"يتألفاالمجلساا
ا،ابغيةاالتوصلاإلىاتوزيعاجغرافيامنصفاومتكافئ."اللنظاماالداخلياالذياتضعهاالجمعية

 
 :اماايليامناالنظامااألساسياعلىا15كمااتنصاالمادةاا-22

أربعاسنوا تدوما المجلسا فيا المنتخبينا األعضاءا )...(.اويجرياا"وليةا المااناتا أعضاءا كلاتخابانصفا ااجلسامرةا
ا"ن.اسنتيا

 

لاا-23 ةاياافاااهذااالحكماااي فصَّ االتياتنصاعلىاماايلي:ااا4الفقرةاافيااتحديًداااواللجمعيةاالعامة،ااااالداخليا(امناالنظاماا1)ا55ااالمادَّ
 

 "تبدأاوليةاأعضاءاالمجلسافوراانتخابهمامناقبلاالجمعيةاوتنتهيابانتخاباخلفائهم."ا
 

اامقاعداالداعددااحدّ االمنظمةاي االفاعلينافيااااءضاألعاااادادعاليااإجماااألساسياعلىاأنااامناالنظاما(اا1)ا14دةااتنّصاالماا-24
سباعدداالمقاعدالكلاإقليماعلىااحتَا،اي اقدراالم ستطاعامنصفاجغرافياعادلاواتمثيلٍافياالمجلس.اومناأجلاتحقيقا

اقليم.االعددااإلجمالياألعضاءاكلاإاأصلاقاعدةامقعداواحدالكلاخمسةاأعضاءامن
ا

(،اتعديلا(XXII)697)القرارااالصين،ااااو،دغنشتالتياعقدتافيااااشرينلعوانيةاااثلاتهااادوراااقررتاالجمعيةاالعامةافيا-25
امناالنظاماالداخلياللجمعيةاالعامةاعلىاالنحوااآلتي:ا54المادةا

مة،انظالسّرياأعضاءاالمجلسابنسبةاعضواواحداعناكلاخمسةاأعضاءافاعلينافياالماابالقتراع"تنتخباالجمعيةاا 
وت طبَّقاهذهاالنسبةاعلىاعددااألعضاءاالفاعلينابحسبااإلقليمامنااصف.اانملالاوادعافياالوزيعاالجغرامعامراعاةاالت

يكناا لما حالا وفيا المعني.ا لإلقليما ست خّصصا التيا التنفيذيا المجلسا مقاعدا عددا تحديدا عنااأجلا الناتجا الرقما
 "ب.قراأللىااعألحيحااتدويرهاوصوًلاإلىاالعدداالصاالىاحتساباالنسبةاالمذكورةامنااألعداداالصحيحة،اي صاراإ

كلامنانتيجةالذلك،اووفقاالعددااألعضاءاالفاعلينافياكلاإقليمابتاريخاإعداداهذهاالوثيقة،ايمكناللمجلساأنايتشا-26
سادسةااكعضوادائم،اخاللاالفترةاالممتدةابيناالدورةاالرابعةاوالعشريناوالدورةاالااباإلضافةاإلىاإسبانيااا،عضوااا34

ا.والعشريناللجمعيةاالعامة
 

،اعلىاامةاعضواواحداعناكلاخمسةاأعضاءافاعلينالكلاإقليبعضواافاعالاللمجلسابنساا17ااانتخاباانيعتياافواسا-27
اي:الالنحواالتا

 
ا

 
 الداخلي للمجلس التنفيذي.  ( من النظام1)1الحكم نفسه مكرر في المادَّة   4
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امقاعدااا5 أفريقيا اا
ادامقاعااا3 القارة األمريكية اا
الامقاعدا شرق آسيا والمحيط الهادئ اا
امقاعدااا5 أوروبا اا
اعدانااثنانامقا الشرق األوسط اا
 انانااثنامقعداا جنوب آسيا  اا
ا _________ا  

امقعًدا   17 المجموع ااااااااا
ا

بنّيتهاا،اايضاأأدناهاامذكورةاأدناهاقداأبلغتااألمانة،افياالتاريخاالواردااإعداداهذهاالوثيقة،اكانتاالدولاالااحتىاتاريخا-28
 :اا2025-2021رشيحهاالعضويةاالمجلساللفترةاتقديمات

 

  قاعداشاغرة(ما5)اأفريقيا
اديداجا،2020ايويون/نحزيراا24ا،نيجيريا 
ااا،اجديد2020انوفمبر/تشريناالثانيا24ا،زامبيا 
ايدا،اجد2020اديسمبر/كانونااألولا7ا،جنوب أفريقيا 
ا،اجديد2021افبراير/شباطا15اا،المغرب 
ا،اجديد2021امارس/ذارآا12ا،غانا 
ا،اجديدا2021آذار/مارساا26،اموزنبيق 

ا

ا (ةاشاغراامقاعدا3)االقارة األميركية
 نتخابإعادةااا،ا2021ايناير/يناثالاوناانكا7ا،البرازيل 
ايداجد،ا2021امايو/أيارا4، األرجنتين      
 يداجد،ا2021امايو/أيارا5 ،جامايكا     

ا               

ا مقاعداشاغرة(اال)شرق آسيا والمحيط الهادئ 
ا

ا مقاعداشاغرة(ا5)أوروبا 
اجديداا،2020ايوليو/تموزا1ا،أرمينيا 
اجديداا،ا2020اسبتمبر/أيلولا15ا،نأوزبكستا 
اجديداا،2021ايناير/كانوناالثانيا15ا،ياكروات 
ا،اجديد2021امارس/ذارآا18،ايابلغار  
ا،اجديد2021امارس/ذارآا23ا،أكرانيا 
ا،اجديد2021الأبري/نيسانا6،اجورجيا 
اإعادةاانتخاباا2020ايونيوا/حزيرانا24ا،اليونان 
اإعادةاانتخاب،ا2020اديسمبر/كانونااألولا3 اإلتحاد الروسي، 

ا
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ا (انشاغرااانااثنان)مقعدق األوسط شرلا
ا2اإعادةاانتخابا،،اجديد2020انوفمبر/الثانياتشرينا15ا،مصرا
  إعادةاانتخاب،ا2020ايسمبرد/كانونااألولا15 ،البحرين 
 يدجد،ا2020اديسمبر/كانونااألولا16)اتحدةماإلمارات العربية ال      

ايداجد،ا1202امايو/أياراا19  ،عراقال      
 

ا(اانشاغرااانااثنان)مقعداب آسياجنو 
ا
 

أخرىااا-29 قبلااأياترشيحاتا األمانةا اإلقليميةانعقادااتتلقاهاا اللجانا إضافةامستقلةاااااجتماعاتا فيا عنهاا ي عَلنا سوفا
ايقة.ابهذهاالوثاتلحق

ا
التنفيذيااا-30 التذكيرابمقررياالمجلسا يةالايتأهلالعضوا"ا...اايوصياناااااللذيناا[(XXXIV)4]واا[(XXXIII)4]يجدرا

اااالمجلسا المنظمةا أعضاءا إلا )الفقرةاالتنفيذيا لهاا اشتراكاتامتأخرةالامبررا أيا عليهما تترتبا مناااا13لذينالا
 اا(".قواعداالتمويلاالمرفقةابالنظامااألساسي

 
عداالمجلساالجديداالمبيَّنةاعلىاأساساالتوزيعاالجغرافيالمقا،االلجانااإلقليميةاأناتوصياإلىاالجمعيةيتعيناعلىااا-31

 .ا2025-2021للفترةاامالواجباانتخابهاعشرااالسبعةباألعضاءامناهذهاالوثيقة،اا23اةلفقرافياا
 

 .الساالتنفيذيالمجالدىبدورهماتسميةاممثلهمااالمشاركيناألعضاءااي طلبامنا-32
 

التنفيذي،اعلمًااالدىاااألعضاءاالمنتسبيناتسميةاممثلهااجلسماايطلبامنواا-33 ااأناهذهاالوظيفةايتولهااعادةاالمجلسا
 .االمجلسااهذرئيسا

 
 المتفرعة عن المجلس التنفيذي: انتخاب األعضاء   الهيئات    -رابًعا 

ا
 لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب  -ألف 

ا
لمقراا-34 التنفيذيااوفقاا المجلسا الجمعيةاوا،اا[(XXVIII)16]واا[(XXVII)2]واا[(XXVI)5]واا[(XXV)8]راتا لقرارا

المادةاا[(VI)172]مةااالعا وبموجبا ا)19،ا منا تشكااظاملنز(ا تما للمنظمة،ا طلباتاااألساسيا فيا للنظرا لجنةا يلا
يعيّ نهماالمجلسانفسهااستةاأعضاءامناالمجلس،اا.اتتألفااللجنةامناافياإطاراالمجلساالتنفيذياابالنتسابالعضويةاا

إقليمياامرة أساٍسا علىا سنتينا راكلا اللجنةا وتنتخبا وتفوّ ا.ا الخاص،ا رئيساائيسهاا المنتسبينااالجنةضا األعضاءا
 حقاالتصويت.اأعمالهاامنادوناأنايتمتعابيافالمشاركةا
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)ا-35 التنفيذيا المجلسا لمقررا طااتتشكلاا،ا(2019)أيلول/سبتمبراااا(CE/DEC/2(CXI)ووفقاا فيا النظرا لباتاالجنةا
اتالي:علىاالنحواالالعضويةاباإلنتسابا

ا

 ديفوارات:اكواأفريقيا (اأ)
 ا5:اجامايكا/هندوراسالقارة األمريكية (ب)
 ينالص:اآسيا والمحيط الهادئ شرق  (ج)
 :اإيرانجنوب آسيا (د)
 :اأذربيجانأوروبا (ه)
 :االمملكةاالعربيةاالسعوديةالشرق األوسط (و)

 
لا-36 عاملاااا،(CE/DEC/4(CXII))مقرراالوفقاا فريقا إنشاءا فياتما باإلنتسابا للعضويةا القانونيا اإلطارا إلصالحا

ييناالستةافيالجنةااحالتشملااألعضاءاالدولةاعضوا)اا14العاملامناااا،ايتألفاهذااالفريقمنظمةاالسياحةاالعالمية
فيا باإلنتساب(اورئيسااالنظرا العضويةا المنتسبين،ااااطلباتا األعضاءا اقتراحااهيامكلفةابصوالجنةا إلصالحاياغةا

الداخ للنظاما المنتسبين،اوكذلكااشاملا لألعضاءا الحاليا األليا القانونلوضعا جديدةااساسا لجنةا ياإلنشاءاوتشغيلا
ولتقديمااقتراحااا،باإلنتساباااليةاللنظرافياطلباتاالعضويةالحاتحلامحلااللجنةاااامتخصصةابالعضويةاباإلنتسابا

 .فيادورتهااالرابعةاوالعشرينابغيةاإقرارهاالجمعيةاالعامةاإلى
 

لجنةاالنظراتوصيااألمانةاباإلبقاءاعلىاالعضويةاالحاليةالااا،اI(CX2DEC//CE)()ااالمجلساالتنفيذياااامقررلفقاااواواا-37
ا.ا2023ةاسنافياطلباتاالعضويةاباإلنتساباكمااهياحتى

ا

 .منظمةالإصالحااإلطاراالقانونياللعضويةاباإلنتسابافياابتطوراقليميةإلالمنظمةاإعالمااللجانااااواصلاأمانةوستا-38
 

 سياحة والتعليم عبر اإلنترنت ل ا لجنة   -باء 
 

التنفيذياا-39 المجلسا بمقررا العامةاا CE/DEC/4/(CXII) عماًلا الجمعيةا الااا،ا(XXIII)714وقرارا لجنةا حةااسيااأ نشئتا
كا اإلنترنتا عبرا ااااعةامتفراهيئةااوالتعليما تتكوناعنا التنفيذي.ا أعضاءااااهذهااالمجلسا تسعةا منا ضوااوعااافاعلينااللجنةا

ا.جانااإلقليميةابناًءاعلىاتوصيةااللاااماتماتعيينهاياوعضوامنتسباواحداااامشاركاواحدا
ا

لجنةااا-40 وليةا اإلنترنتااوالتعليمااالسياحةااتتمثلا واألاباعبرا التنفيذيا المجلسا بالمشورةاوالتوصياتااااميناتزويدا بشأنااالعاما
ا.عليميةاالمسائلاالتا

ا

ااسياحةاوالعالقاتابيناالقطاعاوالتحدياتالاجميعاجوانباواقعاااااالتطرقاإلىاىااقادرةاعلاااوينبغيالهذهااللجنةاالتقنيةاأناتكوناا-41
علىاالمستوييناااا،ااصا،افهياتضمنامشاركةامتنوعةاوتمثيليةاللقطاعيناالعاماوالخالميةاالتيايواجههااالعالم.الذلكاالعاا

ا.ةاالسياحةاعبرااإلنترنتاىاتمثيلامناالمؤسساتااألكاديميةاالتياتعداجزًءاامناأكاديميا،اباإلضافةاإلاولياالوطنياوالدا
ا

 
 (.A/RES/704(XXII)ب القرار )تركة بموجأن هذه الوالية مش ةظحيرجى المال 5
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ويطلبامنااللجاناااا.اسنةاواحدةالمدةاااا112فيادورتهاامنظمةاالالمجلساالتنفيذيالارهااااوقدااقااا،اةاتامؤقاللجنةااااةاالحالياااتشكيلةالاااا-42
للمجلساالتنفيذياوالتياستنعقداااا115الدورةاااافياااعتمادهمااابغيةااااتسميةامرشحيهاااا2021فياعامااااعقدااإلقليميةاالتياستا

الدا بعدا اامباشرةا للجمعيةا الرابعةاوالعشرينا ااوا.ااعامةالاورةا اللجانا تقوما بالتراياقليماإلالكيا بالتوصيةا يقومايكفياايح،ااشاةا ااأنا
ا.االلجنةاااعضويةااافياااتمامهمابالستمرارااهاااعنااايعربونافيهااابتوجيهاخطابارسمياإلىاالمنظمةاااناوااألعضاءاالحاليا

 

ا.خبااللجنةارئيسهااونائبارئيسهاامنابيناأعضائهااتنتاا-43
ا

فياااامنظمةالالمجلساالتنفيذيالااااامناقبلااا2025-2021لمدةاأربعاسنواتااااليناالفاعاأعضاءااللجنةااااإقراراعضويةاتمااياا-44
اعلىاالنحواالتالي:ااااألعضاءاااويتوزعا،اا115دورتهاا

ا
السياحةاوالتعليماعبراالجنةاعضويةاالابنّيتهااتقديماترشيحهاااالمنظمةاااأمانةااايةاسعوداالاأبلغتااا2021انيسانا/اريلاأبااا6بتاريخااااا-45

ا.ا2025-2021للفترةاااااإلنترنتا
ا

اعضوانااثناناااا: فريقيا أ ا
اعضوانااثنانااا: يكية القارة األمر ا
اعضواواحداا: الهادئ   آسيا والمحيط شرق  ا
اعضوانااثناناااا: أوروبا ا
اعضواواحداا : الشرق األوسط ا
اداواحاعضواااايا: آس جنوب  ا

 
 2023وسنة  2022 لسنةليوم السياحة العالمي  ةالمضيف البلدانتحديد   -خامًسا

 

 لىاالشكلاالتالي:اعيوماالسياحةاالعالمياابحتىااآلنااتمااإلحتفالا-45
ا

 البرتغالا)أوروبا(اا:ا2006يوماالسياحةاالعالمياا -
 وباآسيا(اجنلنكاا) سريااا:ا2007لسياحةاالعالمياايوماا -
 بيروا)القارةااألمريكية(ا  :ا2008يااياحةاالعالميوماالس -
 قيا(غاناا)أفري  :ا2009يوماالسياحةاالعالمياا -
 (الصينا)شرقاآسيااوالمحيطاالهادئ  :ا2010يوماالسياحةاالعالمياا -
 اليمنا)الشرقااألوسط(ا  :ا2011يوماالسياحةاالعالمياا -
 إسبانياا)أوروبا(  :ا2012العالمياايوماالسياحةا -
 )جنوباآسيا(اايفملد  :ا2013ااالسياحةاالعالمياومي -
 المكسيكا)القارةااألمريكية(ا  :ا2014يوماالسياحةاالعالمياا -
 بوركيناافاسوا)أفريقيا(  :ا2015سياحةاالعالمياايوماال -
 (شرقاآسيااوالمحيطاالهادئ)اتايالند  :ا2016سياحةاالعالمياايوماال -
 (االشرقااألوسط)اقطر  :ا2017عالميااسياحةااليوماال -
 (أوروبا)ايااراهنغ  :ا2018ااسياحةاالعالميالاومي -
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 (آسياجنوبا)انداله  :ا2019سياحةاالعالمياايوماال -
 (األمريكيةاةالقارا)االسوقاالجنوبيةاالمشتركة  :ا2020سياحةاالعالمياايوماال -
 قيا()أفرياكوتاديفوار  :ا2021يوماالسياحةاالعالمياا -

 

،اا(CE/113/6)ااا113دورتهاااايفااساالتنفيذيالمجلااقرارإوبمةاااعقررتهاالجمعيةاالااغرافياالذييباالجوبحسباالترتا-46
وصيةااواللجنةااإلقليميةاللشرقااألوسطاإلىاالتااسيااوالمحيطاالهادئآقليميةالشرقااإلايدعواالمجلساالتنفيذيااللجنةاا

الرابعةاوالعشريناببلدانالستضافةاا العامةافيادورتهاا الجمعيةا العاميافيااإلىا السياحةا بيوما اا2022إلحتفالتا
 .ا2023و

ا

ا.ا2023باستضافةايوماالسياحةاالعالميالعامااااكانتاالمملكةاالعربيةاالسعوديةاقداعبرتاعنااهتمامهاااا،االوثيقةاهذهااخاإعداداابتاريا
ا

 لإلجتماعات القادمة للجان اإلقليمية وغيرها من وقائع المنظمة حول انتخاب البلدان المضيفة    مهمة مالحظة   -اسادس
 

الجمعت،اا(XXI)662القراراابموجبااا-47 صراطلبا العامةا اجتماعايةا استضافةا فيا الراغبةا األعضاءا الدولا إلىا حةا
.اهذااالتفاقاالنموذجياالذياانموذجاالتفاقبااالمرفقةمنظمةاالسياحةاالعالميةاأناتوفراالشروطاالمنصوصاعليهااال

العامة األمانةا اجتوضعتها لعقدا المضيفا البلدا اتفاقاتا إبراما يتما أساسها علىا والذيا السياعم،ا منظمةا احةاااتا
األعضاءالعالميةاا الدولا منا العظمىا الغالبيةا منظمةامعا اجتماعاتا عقدا يحكما الذيا القانونيا اإلطارا يحددا ،ا

المقر خارجا العالميةا وهوااالسياحةا األولاااايخضع،ا المقاما األساسياا32لمادةاالفيا النظاما امتيازاتاامنا واتفاقيةا ،ا
،اوكذلكاالقراراتاذاتاحةاالعالمية(بمنظمةاالسيااامناعشرا)المتعلقالثالوكالتاالمتخصصةاوحصاناتهااوملحقهااا

ا.فياهذااالشأناالمتحدةاتوافقامعاسياسةااألمماهوايواا،الصلةاالصادرةاعناالجمعيةاالعامة
ا

،ايتعيناعلىاجميعاالدولااتماشياامعاالممارسةاالمتبعةافياانتخابامكاناانعقاداالجمعيةاالعامةاوالمجلساالتنفيذيا-48
الااألعض ترشءا تقدما لستضافةتيا أناااايحهاا اإلقليميةا للجنةا التاليةا اللجنةااخطياااتتعهدالدورةا تعتمدا أنا قبلا ،ا

انعقاداا مكانا بشأنا قرارهاا السياحةااباابالتقيد،ااالمقبلاااجتماعهااإلقليميةا منظمةا اجتماعاتا لعقدا القانونيا اإلطارا
ا.نموذجيلااألحكاماالمنصوصاعليهاافياالتفاقاوبالعالميةاخارجاالمقرا

ا
البلإذا-49 يكنا لما المضيفاا التفاقدا إبراما وقتا منظمةا،ا اجتماعا لعقدا الالزمةا الظروفا توفيرا لها يتيحا وضعا فيا ،ا

ماايلزماااامناأجلااتخاذ،ايقومااألميناالعاماعندئذابإبالغارئيسااللجنةااإلقليميةابذلكااالسياحةاالعالميةاخارجاالمقر
يامقراالمنظمةاوفًقااللنظاماالداخلياافاافياذلكاعقدها،ابماااحواالصحيحانعلىاالاااإلجتماعلضماناعقداااااتإجراءاامن

 للجمعيةاالعامة.ا
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