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A/RES/674(XXII) 
 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 

 اعتماد جدول األعمال

من جدول األعمال 1البند   

 (.A/22/1 prov.annotو A/22/1 prov. rev.1)الوثيقتان 

 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمانة، فيوقد نظرت 

 ،8طلب الرئيس، كولومبيا، بتبديل ترتيب البنود الفرعية )أ( و)ب( ضمن البند  وقد استمعت إلى

 ،16و 5في طلب موريشيوس بتعديل عناوين البندين  وقد نظرت أيًضا

ر على  16وتعديل عنوان البند  8تبديل الترتيب المطلوب ضمن البند ، مع اعتماد جدول أعمال دورتها الثانية والعشرين تقرِّ

 الشكل التالي:

  اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة أو إقرارها أو اعتمادهاالنظر في : 16البند 

 
* * * 
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A/RES/675(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 انتخاب رئيس الجمعية ونواب الرئيس

 من جدول األعمال 2البند 

 
 

 إنَّ الجمعية العامة،
 
السيّد لي جينزاو، رئيس  انتخاب جمهورية الصين الشعبية رئيًسا لدورتها الثانية والعشرين، ممثلةً بسعادةتعلن  .1

 الهيئة الوطنية للسياحة في الصين؛
 
 البلدان التالية نوابًا لرئيس دورتها الثانية والعشرين:وتعلن انتخاب  .2

 
 :أفريقيا

 كابو فيردي ( أ)

 نيجيريا ( ب)

 

 :القارة األمريكية

 كولومبيا ( أ)

 المكسيك ( ب)

 
 أوروبا:

 رومانيا ( أ)

 سويسرا ( ب)

 

 الشرق األوسط:

 العراق ( أ)

 
 :جنوب آسيا

 سريالنكا ( أ)

 
 

 
* * * 
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A/RES/676(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 

 

 تعيين لجنة وثائق التفويض

 من جدول األعمال 3البند 

 
 إنَّ الجمعية العامة،

 
 من نظامها الداخلي، (1)13ا ألحكام المادة باالقتراحات التي قدمها رئيسها وفقً  علًما وقد أخذت

 
 أعضاء لجنة وثائق التفويض من قبل اللجان اإلقليمية بناء على طلب الجمعية، ه قد تّم اختيارأنّ  وإذ تلحظ

 
 التالية: التسعة بتعيين البلدان تحيط علًما .1
 

 أفريقيا

(أ) كوت ديفوار 

(ب) غانا 

 

 األمريكيةالقارة 

(ج) تشيلي 

(د) باناما 

 
 آسيا والمحيط الهادئ

(ه) ماليزيا 

 

 أوروبا

(و) قبرص 

(ز) البرتغال 

 

 الشرق األوسط

(ح) البحرين 

 
 جنوب آسيا

(ط) إيران 

 
 نائباً للرئيس.قبرص لها، و اً رئيسغانا  لجنة وثائق التفويض قد عينت أن وتلحظ .2

 
 

* * * 
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A/RES/677(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

  بيان لألمين العام

  جدول األعمالمن  4البند 
 (A/22/4)الوثيقة 

 
 

 

 إنَّ الجمعية العامة،

 
 ،إلى بيان األمين العاماستمعت وقد 

 
 

ل بشأن االتجاهات والتحديات والفرص التي تواجه قطاع السياحة؛األمين العام على تقريره تشكر  .1  المفصَّ
 

لألمين العام على التزامه القوي بمنظمة السياحة العالمية خالل السنوات الثماني التي أمضاها في  عن تقديرها وتعّبر .2
 منصبه؛

 
إعالن تشتنغدو بشأن "السياحة وأهداف التنمية المستدامة" الذي يلتزم بالنهوض بمساهمة السياحة في أهداف  وتؤيد .3

 التنمية المستدامة السبعة عشرة كلها.
 

 

* * * 
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A/RES/678(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 والعشرونالثانية الدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

إقرار المبادئ التوجيهية العتماد مشروع اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة 

 وتعيين لجنة مخصصة إلعداد المشروع النهائي

  جدول األعمالمن  5البند 
 (A/22/5 rev.1)الوثيقة 

 

 إنَّ الجمعية العامة،

 ،اإلطارية آلداب السياحة اتفاقية منظمة السياحة العالميةالعتماد مشروع المبادئ التوجيهية راجعت وقد 

  على المبادئ التوجيهية العتماد االتّفاقية اإلطارية آلداب السياحة؛  توافق .1

 اإلقليمي الضروري؛ اقتراح اللجان اإلقليمية بشأن تركيبة اللجنة المخّصصة، مالحظةً أنَّها تضمن التوازنوتؤيد  .2

صة لتنقيح وإعداد النّص النهائي لالتّفاقية تتألف من ُتنشئو .3  :يناألعضاء التالي لجنة مخصَّ

 أفريقيا

 الكونغو (أ )

 موريشيوس (ب )

 القارة األمريكية

 األرجنتين (ج )

 باناما (د )

 آسيا والمحيط الهادئ

 الصين (ه )

 إندونيسيا (و )

 فلبين (ز )

 ساموا (ح )

 ماكاو، الصين (ط )

 أوروبا

 أرمينيا (ي )

 أذربيجان (ك )

 البرتغال (ل )

 االتحاد الروسي (م )

 تركيا (ن )
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 الشرق األوسط

 مصر (س )

 المملكة العربية السعودية (ع )

 جنوب آسيا

 بنغالدش (ف )

 بوتان (ص )

 سريالنكا (ق )

شاتها: قبرص، وإيران اقنمقد انضّموا أيًضا إلى اللجنة المخّصصة في  أسماؤهم أّن األعضاء التاليةوتلحظ  .4

 )الجمهورية اإلسالمية(، واليابان؛

 أن تقّدم نّصها النهائي للنظر فيه من قبل الجمعية العامة خالل جلستها العامة الرابعة. ةاللجنة المخصَّصوتطلب إلى  .5

 
* * * 
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A/RES/679(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامَّة

 من جدول األعمال 6البند 

 (A/22/6)الوثيقة 

 
 

 إنَّ الجمعية العامة،
 

من النظام  20و 19لي للمجلس عمالً بالمادتين الرئيس الحاقبل تقرير المجلس التنفيذي المقدَّم من  وقد اطلعت على

 األساسي،

 
بالمعلومات المقّدمة بشأن أنشطة المجلس، وخاصةً بالمقّررات الصادرة عن دوراته العادية الثانية تحيط علمًا  .1

 ؛والثالثة والرابعة والخامسة بعد المئة

 
، والوضع 2017-2016بالمسائل األساسية التي نظر فيها المجلس، على غرار تنفيذ برنامج العمل للفترة وتحيط  .2

 ؛2019-2018ومشروع برنامج العمل للفترة المالي للمنظمة، 

 
لمنصب األمين العام للفترة بولوليكاشفيلي بتوصية المجلس إلى الجمعية العامة بتسمية السيد زوراب وتأخذ علمًا  .3

 ؛2018-2021

 
 المجلس على العمل الجاد الذي أنجزه منذ الدورة األخيرة للجمعية؛ وتشكر .4
 
 تقرير المجلس؛ وتعتمد .5
 
 ؛، من تفاٍن وكفاءة2017وأذربيجان عام  2016على ما أظهره رئيسا المجلس، مصر عام  وتثني .6

 
وزامبيا وصربيا عام  2016عام  الديمقراطية تيا وجمهورية الكونغوانائبْي الرئيس، كرو كذلك األمر وتشكر .7

 ، على جودة ما أنجزوا من عمٍل في معرض أداء مهامهم.2017

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير لجنة وثائق التفويض

 من جدول األعمال 7البند 

 (A/22/7)الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 ،غانا التقرير الذي قدَّمته لجنة وثائق التفويض، برئاسة وقد نظرت في

 
 التقرير المذكور؛ توافق على .1
 
وثائق تفويضهم  النُسخ األصلية من الفاعلين الذين لم يقّدموا بعدأمانة المنظمة المتابعة مع األعضاء  طلب منوت .2

 وفقًا للقواعد المرعية. أقرب فرصٍة ممكنةإلى أمانة المنظمة في من أجل إرسالها الرسمية 

 
 

* * * 
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A/RES/681(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 العضوية في المنظمة

 )أ( وضع العضوية

 )أ( من جدول األعمال8البند 

 (A/22/8(a)(II) rev.1و A/22/8(a)(I) rev.1 )الوثيقتان

  

 
 إنَّ الجمعية العامة،

 A/22/8(a)(I) بالطلبات التي استلمها األمين العام للعضوية الفاعلة في المنظمة، والواردة في الوثيقةوقد أحاطت علًما 

rev.1 ، 
 
في  ُجدد أعضاء فاعلينكبهما  ترّحبوترشيحات اتحاد جزر القمر وجمهورية الصومال االتحادية،  توافق على .1

 المنظمة؛
 
 الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛اقتراح األمين العام بإحالة طلب دولة فلسطين إلى الدورة  علىتوافق أيًضا و .2
 
  ؛المنظمة من أستراليا بانسحاب األسف مع علًما وتحيط .3
 
 وتشّجع إليها، تنضم أن العالمية السياحة منظمة أسرة إلى بعد تنتمي ال التي المتحدة األمم في األعضاء الدول وتدعو .4

 ؛االتجاه هذا في جهوده مواصلة على العام األمين
 

  بطلبات العضوية باالنتساب التي استلمها األمين العام،وقد أحاطت علًما 
 
لتي قدمتها الهيئات ، طلبات العضوية باالنتساب ا[(IX)279]عمالً بتوصية المجلس التنفيذي وبموجب القرار  رّ تق  .5

 ( من النظام األساسي:4)7( والمادة 3)7للمادة  االتالية وفقً 
 

1. ACEB CITIES HEIRS OF BYZANTIUM ASSOCIATION (ITALY) 

2. AGENCY PAN-UKRAINE LTD (UKRAINE) 

3. AIRBNB (UNITED STATES OF AMERICA) 

4. ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD (JAPAN) 

5. ANVR (THE NETHERLANDS) 

6. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID (SPAIN) 

7. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENOTURISMO (AEE) (SPAIN) 

8. ASOCIACIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA 
(SPAIN) 
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9. ASSOCIAÇÃO DOS HOTÉIS E RESORTS DE ANGOLA – AHRA (ANGOLA) 

10. BETTERFLY TOURISM (FRANCE) 

11. BILBAO EKINTZA (SPAIN) 

12. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (COLOMBIA) 

13. CATALYST GROUP INTERNATIONAL (ISRAEL) 

14. CCRA INTERNATIONAL, INC (UNITED STATES OF AMERICA) 

15. CHEMONICS INTERNATIONAL INC. (UNITED STATES OF AMERICA) 

16. CHINESE FRIENDLY INTERNATIONAL S.L (SPAIN) 

17. CITY UNIVERSITY OF MACAU (CHINA) 

18. CLUSTER MONTAGNE (FRANCE) 

19. CNN INTERNATIONAL (UNITED STATES OF AMERICA) 

20. COHU EXPERIENCE (FINLAND) 

21. COLLEGE OF TOURISM, RIKKYO UNIVERSITY (JAPAN) 

22. COLORADO STATE UNIVERSITY (UNITED STATES OF AMERICA) 

23. COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELLE-AQUITAINE (FRANCE) 

24. CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO AC 
(CONPEHT) (MEXICO) 

25. CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA (SPAIN) 

26. CORK FOREST CONSERVATION ALLIANCE (CFCA) (UNITED STATES OF AMERICA) 

27. DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURISTICA, S.L. – GLOBALDIT (SPAIN) 

28. DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (FRANCE) 

29. EARTHTV NETWORK GMBH (GERMANY) 

30. ÉCOLE SUPERIEURE D´HOTELLERIE D´ALGER (ALGERIA) 

31. EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE MÁLAGA, S.A. – 
PROMÁLAGA (SPAIN) 

32. ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

33. ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA (ITALY) 

34. ERNST &YOUNG LLP (UNITED STATES OF AMERICA) 

35. ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME (CETT), S.A. (SPAIN) 

36. EURHODIP (BELGIUM) 

37. FACHHOCHSCHULE WESTKUSTE (FHW) - HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND 
TECHNIK (WEST COAST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES) (GERMANY) 

38. FACULTAD DE COMERCIO Y TURISMO - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
(SPAIN) 

39. FACULTAD DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (SPAIN) 

40. FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
ESTADO DE MEXICO 
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41. FUNDACION EOI (SPAIN) 

42. FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA LA MANCHA (SPAIN) 

43. FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (SPAIN) 

44. GOLDCAR (SPAIN) 

45. GRUPO MENUS (WEB MENUS SL) (SPAIN) 

46. GUANGDONG CHIMELONG GROUP CO., LTD (CHINA) 

47. GURUNAVI, INC. (JAPAN) 

48. HUTTOPIA (FRANCE) 

49. IGDS - INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (SWITZERLAND) 

50. INSTITUTO DE FOMENTO TURÍSTICO (INFOTUR) (ANGOLA) 

51. INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA 

52. INSTITUTO MEDIO DE GESTAO, HOTELARIA E TURISMO - FRANCISCO DOS 
SANTOS (IMGHT-FS) (ANGOLA) 

53. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM INITIATIVE, CENTER FOR HEALTH AND 
THE GLOBAL ENVIRONMENT -  HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

54. ITTIC (IRAN TOURING & TOURISM INVESTMENT COMPANY) (ISLAMIC REPUBLIC OF 
IRAN) 

55. JAPAN FEDERATION OF SERVICE & TOURISM INDUSTRIES WORKERS’ UNIONS 
(SERVICE-RENGO) (JAPAN) 

56. KYOTO UNIVERSITY, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, 
GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS (JAPAN) 

57. LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT (SWITZERLAND) 

58. LUXURIA TOURS (UNITED ARAB EMIRATES) 

59. MACAO POLYTECHNIC INSTITUTE (CHINA) 

60. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (FRANCE) 

61. MND (FRANCE) 

62. MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP (MEXICO) 

63. MUSEU FUTEBOL CLUBE DO PORTO- FC PORTO MUSEUM (PORTUGAL) 

64. NECSTOUR – THE NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND 
COMPETITIVE TOURISM (BELGIUM) 

65. NEOTURISMO (SPAIN) 

66. NEXT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (SPAIN) 

67. NON-COMMERCIAL ORGANIZATION TO DEFENCE RIGHTS OF PEOPLE WITH 
DISABILITY "INTERNATIONAL ACADEMY FOR ACCESSIBILITY AND UNIVERSAL 
DESIGN" (RUSSIAN FEDERATION) 

68. NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. (HUNGARY) 
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69. OBSERVATOIRE DU TOURISME DU MAROC (MOROCCO) 

70. ONTARIO CULINARY TOURISM ALLIANCE (OCTA) (CANADA) 

71. ORGANISMO AUTONOMO DE TURISMO DE ARONA (SPAIN) 

72. PARIS INN GROUP (FRANCE) 

73. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU – PUCP (PERU) 

74. PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SA (SPAIN) 

75. PUNTA DEL ESTE CONVENTION BUREAU (URUGUAY) 

76. QUESTEX - DESTINATION DEVELOP (UNITED STATES OF AMERICA) 

77. RAS AL KHAIMAH TOURISM DEVELOPMENT AUTHORITY (UNITED ARAB EMIRATES) 

78. RED ESPAÑOLA DE TURISMO ACCESIBLE-RED ESTABLE (SPAIN) 

79. RISSHO UNIVERSITY – FACULTY OF ECONOMICS (JAPAN) 

80. SAS LES SOURCES DE CAUDALIE (FRANCE) 

81. SAXION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL (THE NETHERLANDS) 

82. SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION IN 
BRATISLAVA (SLOVAKIA) 

83. SCIENTIFIC-CULTURAL CENTER OF ADMINISTRATION OF STATE HISTORICAL - 
ARCHITECTURAL RESERVE “ICHERISHEHER” (AZERBAIJAN) 

84. SEOUL TOURISM ORGANIZATION (REPUBLIC OF KOREA) 

85. SEYCHELLES SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION (SSTF) (SEYCHELLES) 

86. TAYLOR UNIVERSITY (MALAYSIA) 

87. THE FEDERAL STATE - FUNDED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "FINANCIAL 
UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION" 
(RUSSIAN FEDERATION) 

88. THE FEDERATION OF JTB GROUP WORKERS´ UNIONS (JAPAN) 

89. THE MEDITERRANEAN TOURISM FOUNDATION (MALTA) 

90. THE STYLE OUTLETS-NEINVER S.A (SPAIN) 

91. THE TRAVEL CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) 

92. TISCH CENTER FOR HOSPITALITY AND TOURISM, NEW YORK UNIVERSITY 
SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES (UNITED STATES OF AMERICA) 

93. TOURING & AUTOMOBILE CLUB OF IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) 

94. TOURIST ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT FOR LOCAL AND REGIONAL INVESTMENT (MOROCCO) 

95. TOURIST BOARD LINZ (AUSTRIA) 

96. TOYO UNIVERSITY (JAPAN) 

97. TRAVELINDEX (SEYCHELLES) 

98. TURA TURIZM (TURKEY) 

99. ULSAN METROPOLITAN GOVERNMENT (REPUBLIC OF KOREA) 
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100. UNITED SAEED ASSIRI CO.LTD/UNITED ALPHA TOURISM CO.LTD (SAUDI ARABIA) 

101. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA -  CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS - CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS 
(MEXICO) 

102. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (SPAIN) 

103. UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAUGUSTINIANA (COLOMBIA) 

104. UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (FRANCE) 

105. VIOLIN TRAVEL (HUNGARY) 

106. WORLD CENTER OF EXCELLENCE FOR DESTINATIONS (CANADA) 

107. WORLD TOURISM FORUM (TURKEY) 

108. WORLD TOURISM FORUM LUCERNE (SWITZERLAND) 

 
 من العضوية باالنتساب؛ A/22/8(a)(II) rev.1بانسحاب الهيئات المذكورة في الوثيقة  وتحيط علًما .6

 

 .A/22/8(a)(II) rev.1في الوثيقة  االتجاري الُمعدَّل للشركات المشار إليه االسمالتغييرات في  وتلحظ .7

 

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 المنظمةالعضوية في 

 13من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة  34)ب( تعليق العضوية وفقًا للمادة 

 من قواعد التمويل

 )ب( من جدول األعمال8البند 

 (CE/106/2(a)وA/22/8(b) Add.1 وA/22/8(b) )الوثائق

 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

ت بموجبه بأنَّ VII)217القرار  إذ تراعي من النظام األساسي،  34المادة ( الذي اعتمدته في دورتها السابعة، والذي أقرَّ

التي تنّص على تعليق عضوية األعضاء الذين ينتهجون سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي كما هو محدَّد في المادة الثالثة 

 ها عدم سداد االشتراكات اإللزامية في ميزانية المنظمة،من النظام األساسي، تصبح سارية في الحاالت التي يطول في

 

 التقرير المرفوع إليها من قبل األمين العام عمالً بالقرار المذكور أعاله،وقد نظرت في 

 

روقد استمعت إلى   المجلس التنفيذي، مقرَّ

 من قواعد التمويل: 13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34أنَّ األعضاء المذكورين أدناه يخضعون للمادَّة  تلحظ  .1

 أعضاء فاعلون

  أفغانستان

 البحرين
 بنين

  جمهورية أفريقيا الوسطى
 تشاد

 جيبوتي

 غينيا االستوائية
 ليبيريا

 ليبيا
 ماالوي

 النيجر

 بابوا غينيا الجديدة
 رواندا

 سيراليون

 الجمهورية العربية السورية
  تركمانستان

 أوغندا
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 جمهورية تنزانيا المتحدة
 فانواتو

 اليمن

ر أن يواصل البلد التمتع بحقوق  تشكر .2 األمين العام على تقريره بشأن وضع اإلمارات العربية المتحدة، وتقرِّ

 العضوية إلى أنَّ يتّم التوصل إلى حل متوافق عليه من قبل الطرفين ورفعه إلى الدورة التالية للجمعية العامة للموافقة؛

المالية على الرغم من  بالتزاماتهمألعضاء الذين بذلوا الجهود الضرورية من أجل الوفاء ل امتنانهاعن  رتعبّ   .3

 الضغوط الداخلية التي يواجهونها؛

 من قواعد التمويل 13غانا، وهي من األعضاء الفاعلين، ما عادت خاضعةً ألحكام الفقرة  أن االرتياحمع  وتلحظ  .4

 أنّها خفّضت جزئياً المتأخرات المستحقة عليها؛ اعتبارعلى  من النظام األساسي، 34و/أو الماّدة 

على األعضاء المذكورين أدناه إذا لم يتوصلوا إلى 2018من النظام األساسي ستُطبَّق في  34أنَّ المادَّة  وتلحظ أيًضا .5

 اتفاٍق مع األمين العام حول خطة سداٍد للمتأخرات المترتبة عليهم:

 أعضاء فاعلون

 رواندا .1

 منتسبونأعضاء 

1. AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY 
2. BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS - BAHA 
3. CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
4. CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION - CTO 
5. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES - CEAV 
6. CLUB MEDITERRANÉE 
7. CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPUBLIC ARGENTINA 
8. CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MEDICO 
9. CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO - CONSETURISMO 
10. DELTA GROUP LTD 
11. EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 
12. FEDERTURISMO - CONFINDUSTRIA 
13. FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLÉRIE 
14. INSTITUT SUPÉRIEUR INT. DE TANGER 
15. ISCET 
16. KHAZAR TRAVEL “ XEZER TOURS AND TRAVEL” 
17. LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT 
18. NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM - NIHOTOUR 
19. PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION - PATWA 
20. PRODIGY CONSULTORES S.L. 
21. RELAIS & CHÂTEAUX 
22. SAVEUR TROPICALE SARL 
23. SILK WAY AIRLINES-SW TRAVEL 
24. TEZTOUR 
25. TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD 
26. UBM ROUTES LTD 
27. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
28. UNIVERSIAD LA SALLE CANCÚN 
29. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY LEISURE SPORT 
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30. UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS & LAW “LUTEL” 
31. ZAO CONDE NAST – CONDE NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL 

ر   .6 من النظام األساسي في  34 المادة وفق ما تنّص عليهاالستمرار في تطبيق تدبير تعليق الحقوق واالمتيازات وتقرِّ

 الحاالت التالية:

متعاقبة كانت أم ال، اكات متأخرة ألربع سنوات مالية، عندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة اشتر (أ )

 مع العلم أنَّ التسديد الجزئي لالشتراكات ال يحول دون تطبيق تدبير تعليق العضوية،

لتسديد اشتراكاته المتأخرة في  عندما يتخلف العضو سابق الذكر عن االتفاق مع األمين العام على خطةٍ و (ب )

صدور القرار الذي لحظت الجمعية العامة بموجبه أن تدبير تعليق العضوية غضون سنة واحدة ابتداء من تاريخ 

 من النظام األساسي؛ 34ينطبق على العضو المذكور بموجب المادة 

 من األمين العام تطبيق هذا القرار ورفع تقرير حول تطبيقه في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي؛ وتطلب  .7

في ما يتعلق بطلب عدٍد من األعضاء  106و 105و 104و 103ته ابتوصيات المجلس التنفيذي في دور علًما وقد أخذت

 من قواعد التمويل، 13الفاعلين والمنتسبين بالحصول على إعفاٍء مؤقت من تطبيق أحكام الفقرة 

 الوثائق التي قدَّمها األمين العام بخصوص هذه المسألة،وقد نظرت في 

 غامبياو كمبودياو لتمويل لألعضاء الفاعلين بوليفيامن قواعد ا 13اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة تجديد  رتقرّ  .8

، بالنظر إلى التزامهم بخطط السداد المتفق نيكاراغوا وسان تومي وبرينسيبيو رية الو الديمقراطية الشعبيةجمهوو العراقو

غينيا البحرين وجيبوتي و من قواعد التمويل لألعضاء الفاعلين 13الفقرة عفاء المؤقت من أحكام اإل ومنح عليها معهم،

الجمهورية بابوا غينيا الجديدة وو باكستانو والنيجر موريتانياوليبيا و قيرغيزستانو بيساو –غينيا و غينياو االستوائية

لعضو ل ومنح اإلعفاء المؤقت، وكذلك التصديق على مراجعة خطة السداد الخاصة بأوروغواي واليمنالعربية السورية 

عليها معه لتسديد متأخراته والتي تمتد  تّم االتفاقالتي خطة السداد ل نظًرا ،(Russian Travel Guide RTG)المنتسب 

 سنتين؛ ىعل

بوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية لالممنوح  13على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة  اإلبقاء تقرر أيضاو .9

 والسودان وأوروغواي وكذلك للعضوين المنتسبين غرفة السياحة في كابو فيردي ومدغشقرالكونغو الديمقراطية 

(Cámara de Turismo de Cabo Verde( ومعهد السياحة المسؤولة )Instituto de Turismo Responsable ،)

ذه األحكام على هؤالء األعضاء إذا ما تخلّفوا عن مواعيد الدفع المحّددة في خطط مع التوضيح أنّه سيتم إعادة تطبيق ه

 ؛2018نيسان/أبريل  1السداد الخاصة بهم بتاريخ 

د الشروط الواردة أدناه لألعضاء الذين يطلبون اإلعفاء المؤقت من أحكام  وتتبنى  .10 توصية المجلس التنفيذي التي تحدِّ

 اعتماد خطط سداد من أجل تسديد متأخراتهم بالتقسيط: مع اقتراح من قواعد التمويل، 13الفقرة 

 قضيتهم،بنظَر فيها يُ عقاد دورة الجمعية العامة التي السنة الجارية قبل اندفع االشتراك المستحق عليهم عن  (أ )

 التقيد الصارم بالخطة المتّفق عليها لدفع المتأّخرات؛ (ب )

من األمين العام إبالغ األعضاء الفاعلين المعنيِّين بأنَّ القرار الُمتخذ بشأنهم يبقى رهنًا بالتقيّد الصارم بالشروط  وتطلب .11

 اآلنفة الذكر؛

من  13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34أنَّ األعضاء المذكورين أدناه ال تزال تنطبق عليهم أحكام المادة  وتلحظ  .12

 قواعد التمويل:

 فاعلون أعضاء

  أفغانستان
 بنين

  جمهورية أفريقيا الوسطى
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 تشاد
 ليبيريا

 ماالوي
 رواندا

 سيراليون
 تركمانستان

 أوغندا
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 فانواتو

 أعضاء منتسبون

AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordan) 
ASOCIAÇAO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO (AIDT) – (Brazil) 
ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES (TURSAB) 
AZERBAIJAN TOURISM AND MANAGEMENT UNIVERSITY 
CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO) (Barbados) 
BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS – BAHA (FYROM) 
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) (Belgium) 
CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (USA) 
CENTRE FOR THE PROMOTION OF NATIONAL TOURISM PRODUCT (Uzbekistan) 
CLUB MEDITERRANEE (France) 
CONDE NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL FAI/ZAO “CONDE NAST” (Russian Federation) 
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJE – CEAV 
CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MEDICO A.C. 
CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO DE VENEZUELA 
DELTA GROUP LTD (Azerbaijan) 
DUSTY WORLD S.L. (Spain) 
EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 
FEDERATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE CÔTE D’IVOIRE FENITOURCI 
FEDERATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (Italy) 
FLOOFL CLC (UK) 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA (Spain) 
GREEN TOURISM ACTIVE (South Africa) 
IDESTUR – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL (Brazil) 
INSTITUTE OF TRAINING REASECHAR & OPERATIONAL CONSULTANCY (Islamic Republic 
of Iran) 
INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME DE TANGER (ISITT) (Morocco) 
INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS GROUP (ITE) (UK) 
IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) 
ISCET – HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TOURISM (Portugal) 
KHAZAR TRAVEL “XEZER TOURS AND TRAVEL” (Azerbaijan) 
LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT (Kuwait) 
LIBERTAS REGIS D.O.O. BEST CROATIAN TRAVEL 
LIVINGSTONE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM EXCELLENCE (Zambia) 
MACAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
MISR TRAVEL (Egypt) 
NATIONAL INSTITUTE  FOR HOSPITALITY AND TOURISM (NIHOTOUR) (Nigeria) 
PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION PAWTA (India) 
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PORTOENORTE (Portugal) 
PRODIGY CONSULTORES S.L. (Spain) 
RELAIS & CHÂTEAUX (France) 
SABOREA ESPAÑA 
SAVEUR TROPICAL SARL (Gabon) 
“SLIK WAY” AIRLINES LLC. “SW TRAVEL BRANCH” (Azerbaijan) 
TEZ TOUR (Turkey) 
THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE 
TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD (Germany) 
TOURISM & RECREATIONAL CENTERS ORGANIZATION (TRCO) (Islamic Republic of Iran) 
TRAVEL WEEKLY GROUP (UK) 
TTF AUSTRALIA 
TTG ITALIA 
UBM ROUTES LTD (U.K.) 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (Mexico) 
UNIVERSIDAD LASALLE CANCUN (Mexico) 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Peru) 
UNIVERSITY OF CALGARY (Canada) 
UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (Bulgaria) 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SYDNEY LEISURE SPORT AND TOURISM (Australia) 
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW KUTEL (Ukraine) 
VIP TOURISM S.L. (Spain) 

* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 بتوصية من المجلس التنفيذي 2021-2018 تعيين األمين العام للفترة

 من جدول األعمال 9البند 

 (A/22/9)الوثيقة 

 

 إنَّ الجمعية العامَّة،

  من نظامها الداخلي، 53و 43)ه( و38من النظام األساسي والمواد  22)ج( و12المادَّتين  وقد اطلعت على 

ره وقد أحاطت   وقد أجرت نقاشات مستفيضة، ،CE/DEC/19 (CV)بالتوصية التي قدَّمها المجلس التنفيذي في مقرَّ

 .2021-2018السيِّد زوراب بولوليكاشفيلي )جورجيا( أميناً عاماً للمنظمة للفترة تعيِّن 

 

* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 2017-2016الجزء األول: برنامج العمل للفترة 

 2017-2016)أ( تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 

 )أوال()أ( من جدول األعمال10البند 

 (A/22/10(I)(a) Add.1و A/22/10(I)(a))الوثيقتان 

 
 

 إنَّ الجمعية العامة، 

 ،2017-2016 تقرير األمين العام بشأن تنفيذ برنامج العمل العام للفترة وقد اطلعت على

  ؛ومرفقاته بجميع األنشطة الموجزة في هذا التقرير تحيط علًما .1

بالجهود التي بذلتها األمانة لإلبالغ على نطاٍق واسع عن عملها في تقارير مفّصلة مرفوعة إلى المجلس  وتعترف .2

التنفيذي واللجان اإلقليمية، وكذلك من خالل التقارير السنوية لمنظمة السياحة العالمية وموقعها اإللكتروني واتصاالتها 

 ؛الدائمة

، وخصوًصا في منطقة الكاريبي، والنقاشات التي النتائج الكارثية إلعصار إيرما ببيان جامايكا حولوقد أحاطت بشكٍل جيّد 

 خالل االجتماع الخاص في إطار الجمعية العاّمة، جرت

 وضع خطة عمل لدعم تعافيها السريع؛إلى تضامنها مع الدول األعضاء في المنطقة المنكوبة وتدعو تعبّر عن  .3

ا   األمين العام حول منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة،لتقرير وإذ تولي اعتباًرا خاّصً

بالمشاركة الجارية لمنظمة السياحة العالمية في العديد من الشبكات واآلليات التابعة لألمم المتحدة بشأن  تعترف .4

 ؛له الفرعية التابعة الهيئاتو قضايا جوهرية وتؤيّد استمرارها، بما في ذلك مشاركتها في مجلس الرؤساء التنفيذيين

والتنمية، والسيّما في إطار  االقتصاديأنشطة المنظمة وجهودها في مجال الدعوة إلى السياحة كمحّرٍك للنمو  وتدعم .5

 ؛وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومجموعة مؤشراتها األّولية المرتقبة 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

بالعمل المتواصل لمنظمة لسياحة العالمية بشأن برنامج السياحة المستدامة ضمن إطار السنوات العشر  وتعترف .6

 ؛وبالمشاركة الفاعلة والدعم المقّدم من الدول األعضاء فرنسا، المغرب وجمهورية كوريا

ي اآلليات التنسيقة التابعة إلى األمين العام أن يرفع لها التقارير في دوراتها المقبلة عن مشاركة المنظمة ف وتطلب .7

 ؛لمنظومة األمم المتحدة والنشاطات ذات الصلة

ا  د للجنة السياحة والتنافسية،وإذ تولي اعتباًرا خاّصً  للتقرير الموحَّ
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( CE/DEC/7(CIII)كتوصيات التعاريف التي أقّرها المجلس التنفيذي في دورتَْيه الثالثة بعد المئة )تعتمد  .8

 ؛على التواليوالسادسة بعد المئة 

 ؛بالمشاركة الناشطة ألعضاء لجنة السياحة والتنافسية وتعيد التأكيد على دعمها ألنشطة اللجنة وترّحب مع التقدير .9

أعضاء اللجنة على اإلسهام في خطة عملها وتدعو أعضاء منظمة السياحة العالمية إلى تشاطر معارفهم  وتشّجع .10

  ؛نةوخبراتهم بشأن المسائل التي تناقشها اللج

ا   لمشروع قياس السياحة المستدامة،وإذ تولي اعتباًرا خاّصً

ما أُنِجز من عمٍل دؤوب وأُبدَي من تفاٍن من جانب أعضاء لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي وداخل  تقّدر .11

الفريق العامل المؤلف من الخبراء والمعني بقياس السياحة المستدامة، مما أسفر عن دعم األمم المتحدة لوضع إطاٍر 

 ؛إحصائي لقياس السياحة المستدامة

من أجل قياس السياحة المستدامة الذي اعتُِمد خالل "المؤتمر الدولي حول اإلحصاءات  نداء مانيال للعمل وتقرّ  .12

، وتدعو كافة الدول 2017حزيران/يونيو  24إلى  21السياحية: قياس السياحة المستدامة" الذي ُعقد في مانيال، الفلبين، من 

 ؛مشتركةحول هذه القضية ال االلتفافاألعضاء في منظمة السياحة العالمية إلى 

للفلبين على استضافتها الرائعة لهذا المؤتمر الهام وعلى رؤيتها وقيادتها الريادية في إطار  وتزجي جزيل الشكر .13

 ؛مساعي قياس السياحة المستدامة

األمين العام على تناول موضوع اإلحصاءات، بما في ذلك مشروع قياس السياحة المستدامة، كأولويٍة  وتشّجع .14

استراتيجية للمنظمة بغية التمّكن من أداء الوالية الممنوحة للمنظمة من األمم المتحدة على أتم وجه وتلبية التطلعات العالمية 

 ؛في سياق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

ا وإذ تو  الستراتيجية حشد الموارد،لي اعتباًرا خاّصً

بالحاجة إلى حشد الموارد على نحٍو أكثر تنظيماً وترّحب بتحليل التمويل الحالي للمنظمة والتبرعات المحتملة  تقرّ  .15

 ؛على النحو المبيّن في استراتيجية حشد الموارد

ة إلى تعزيز التبرعات لبرنامج عمل منظمة السياحة استراتيجية حشد الموارد وتلتزم بدعم جهود األمانة الرامي وتقرّ  .16

 العالمية.

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 2017-2016العمل للفترة الجزء األول: برنامج 

 للسياحة المستدامة في سبيل التنمية 2017)ب( تقرير حول السنة الدولية 

 )أوال()ب( من جدول األعمال10البند 

 (A/22/10(I)(b))الوثيقة 

 إنَّ الجمعية العامة،

 ،2017 لسياحة المستدامة من أجل التنميةالسنة الدولية لتقرير  وقد اطلعت على

 لكافة وكذلك ،2017 الدولية بالسنة المعنية التوجيهية جنةلال رئيسة بصفتها لساموا تقديرها وامتنانهاتعرب عن  .1
 ؛ينمتواصل والتزام دعم   من أبدوه لما اآلخرين اللجنة أعضاء

 ؛2017للدعم القيّم المقّدم من السفراء الخاصين العشرة للسنة الدولية  التقدير واالمتنانعن  أيضا وتعرب .2

تنسيق وتنفيذ جميع األنشطة المتصلة باحتفاالت السنة الدولية للسياحة المستدامة من لجهود األمانة وتلحظ وتحيّي  .3

 ؛2017أجل التنمية 

كافة األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالسياحة على مواصلة استكشاف الموقع اإللكتروني الرسمي  وتشّجع .4

منهما إفادةً قصوى، وعلى الترويج لحملة "سافر.استمتع.احترم" التي تستهدف  دةواالستفاوشعارها  2017للسنة الدولية 

 ؛المستهلكين

"السياحة من أجل التنمية"، والعمل  الرئيسي جهود األمانة في إجراء مشاورات عالمية حول التقريروتثّمن عاليًا  .5

 "؛2030الجاري على مشروع "السياحة وأهداف التنمية المستدامة: رحلة إلى 

الدولية للسياحة المستدامة من أجل للسنة  ةوصديق ةوشريكراعية جهة رسمية  60دعم أكثر من  وتلحظ مع التقدير .6

وما  حتى اآلن، وتشّجع جميع األعضاء على دعم جهود األمانة في حشد الموارد من أجل هذه السنة الدولية 2017التنمية 

 دعًما للعمل على السياحة من أجل التنمية. بعدها،

* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 2017-2016الجزء األول: برنامج العمل للفترة 

 العالمية لحماية السائح وحقوق وواجبات مقّدمي الخدمات السياحية)ج( اتفاقية منظمة السياحة 

 )أوال()ج( من جدول األعمال10البند 

 (A/22/10(I)(c))الوثيقة 

 

 إنَّ الجمعية العامة،

احة العالمية تقرير األمين العام الذي يوجز آخر األنشطة المنفذة على مستوى مشروع اتفاقية منظمة السي وقد اطلعت على

 مقدمي الخدمات السياحية، إضافةً إلى مشروع النّص األخير لالتفاقية المذكورة،بشأن حماية السائح وحقوق وواجبات 

بالتقّدم الهام الذي أحرزه فريق العمل في صياغة مشروع االتّفاقية وتشكر جميع أعضائه على دعمهم تحيط علًما   .1

 لهذه المبادرة؛

التي شاركت في المشاورة العامة واللجان اإلقليمية وخالل الدورات األخيرة للمجلس  الدول األعضاء وتشكر .2

 التنفيذي، حيث قّدمت إلى األمانة مالحظاتها حول مضمون مشروع االتّفاقية؛

ع فريق العمل على إنجاز مسوّدة للنّص مع األمانة بغية ام متابعة صياغة االتّفاقية وتشجّ من األمين الع وتطلب .3

 ها إلى جميع الدول األعضاء؛إرسال

تفويًضا لألمين العام من أجل عقد مؤتمر دولي خاّص بالمعاهدة قبل موعد انعقاد الدورة المقبلة للجمعية  وتمنح .4

 العامة من أجل التفاوض بشأن االتّفاقية واعتمادها.

 
* * * 
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A/RES/687(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

  تقرير األمين العام

 2017-2016للفترة  ل: برنامج العملجزء األوَّ ال

 (ST-EP) )د( المنظَّمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر 

 ( من جدول األعمالد)أوال()10البند 

 (A/22/10/(I)(d))الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

وأمانة  (ST-EPلسياحة المستدامة والقضاء على الفقر )ا الجمهورية الكورية ومؤسَّسةحكومة بالجهود التي بذلتها  تنّوهوإذ 

 الجديدة، الفقرلسياحة المستدامة والقضاء على ا منظمةإلى  المؤّسسة ليمنظمة السياحة العالمية لتسهيل عملية تحو

مة منظّ ب المرتبطةمؤسَّسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  بالتقّدم الُمحَرز في عملية تحويل تحيط علًما .1

 (؛ST-EPالسياحة العالمية إلى المنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر )

مة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على المنظّ  ىعبّرت عن اهتمامها باالنضمام إلالدول األعضاء التي تشكر  .2

ع الدول األعضاء األخرى على ST-EP) الفقر  ؛القيام بالمثل(، وتشجِّ

 ST-EPحكومة الجمهورية الكورية على الدعم المقدَّم إلى مؤّسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر وتشكر  .3

 وتدعمها في إجراء اآللية الالزمة. 

 
* * * 
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A/RES/688(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

 2019-2018الجزء الثاني: مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 

 جدول األعمالمن  (ثانيا)10البند 

 (A/22/10/(II))الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة

 27،603،000، بمبلغ إجمالي يساوي 2019-2018مشروع برنامج العمل العام والميزانية للمنظَّمة للفترة  عتمدت .1

برنامج العمل والميزانية أذن لألمين العام بتنفيذ ت( من النظام األساسي؛ و2)23دة يورو، الذي أعدَّه األمين العام وفقًا للما

لة،  2019-2018للفترة  وضع خطَّة إنفاق لهذا الغرض، واإلبقاء على الممارسة المالية الُمرِضية مع وفقاً للمبالغ المحصَّ

  التي اعتمدت في السنوات المالية المنصرمة؛

على النحو الوارد في  2017-2016ة بالتغييرات التي تمَّ إجراؤها في هيكلية الميزانية الُمنقَّحة للفتر حيط علًماتو .2

-2018لحظ مع التقدير اقتراح األمين العام بتقديم ميزانية متوازنة للفترة تو 2017آذار/مارس  31هذه الوثيقة بتاريخ 

 ؛2019

 ؛2019-2018جدول االشتراكات الُمقتَرح للفترة قّر تو .3

ؤيّد التوجه بأن تيورو، و 27،603،000سيكون  2019-2018بأنَّ مستوى الميزانية للفترة  أخذ بعين االعتبارتو .4

رة التي  يتّم تمويل إيرادات الميزانية المقّرة للفترة المقبلة من اشتراكات األعضاء الفاعلين والمشاركين، بالمبالٍغ الُمدوَّ

، وأنَّ التوازن الذي يجب تمويله ينبغي أن 2019يورو لسنة   13،166،000، و2018يورو لسنة   12،623،000تساوي

تتم تغطيته من اشتراكات األعضاء المنتسبين، وغيرها من مصادر التمويل الُمشار إليها في الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة 

وافق، بحسب تمنها؛ و منظمة أو انسحاب آخرينالتعديالت التي قد تكون الزمة في حال انضمام أعضاء منتسبين جدد إلى ال

، على تقسيم اشتراكات األعضاء المشاركين إلى فئتين منفصلتَين، على أن تكون كلٌّ منها  A/RES/526(XVII)القرار 

 على التوالي؛ 9و  13% من اشتراكات األعضاء الفاعلين في المجموعتَين 10أقّل بنسبة 

على قيمة اشتراكات األعضاء المنتسبين عند  باإلبقاء (6الفقرة  CE/DEC/8(CV)) توصية المجلس التنفيذي عتمدتو .5

رتو ،2019يورو في سنة  2.500وزيادتها إلى  2018 لسنة يورو 2.400 الصادر   CE/DEC/20(XCV)دعم الُمقرَّ

 ؛CE/95/6(c)عن المجلس التنفيذي بشأن الحسومات الُمقتَرحة ألعضاء ُمحدَّدين، كما هو ُمبيَّن في الوثيقة 

حيط علماً بأنَّ البرنامج تاألمانة لمواصلة جهودها الرامية إلى االقتصاد في التكاليف وضبط اإلنفاق؛ و دعمتو .6

لحظ أّن برامج أخرى ضمن الصندوق العام تالعادية ضمن الصندوق العام، و والميزانية يشتمالن فقط على برامج الميزانية

ق االستئمانية( ستُضاف إلى مخرجات المنظَّمة وتعّزز الموارد الطوعية والصنادي المساهماتأو صناديق أخرى )صناديق 

 وبالتالي أنشطة المنظَّمة، وال سيَّما في موضوع التعاون التقني؛

بأعضاء لجنة البرنامج والميزانية ورئيسها لمساهماتهم القيِّمة في إعداد مشروع برنامج عمل المنظَّمة للفترة  شيدتو .7

2018-2019. 

* * * 
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A/RES/689(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 (2015-2014) العشرينالمراجعة للفترة المالية  الماليةإغالق الحسابات ( )أ

 ا()أ( من جدول األعماللث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(a))الوثيقة 
 

  إنَّ الجمعية العامة

والمقّرر  A/RES/648(XXI)، المدعوم بالقرار CE/DEC/11(C)مقّرر المجلس التنفيذي  تؤيّد

(CE/DEC/9(CIII))  وتوافق  ،2015و 2014كانون األول/ديسمبر  31بشأن الحسابات المالية للسنتين المنتهيتين في

 على إغالقها.

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 : الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيلثالجزء الثا

 )ب( الوضع المالي للمنظّمة وتقرير مرحلي لما بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

 ( من جدول األعمالبا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(b))الوثيقة 
 

  العامة إنَّ الجمعية

لة من األعضاء للسنة المالية  تحيط علًما .1 ، بما 2017حزيران/يونيو  30ولغاية  2017بمستوى االشتراكات المحصَّ

  يورو؛ 622561يورو، وكذلك بمستوى االشتراكات المتأخّرة المحّصلة والبالغة  9800066مجموعه 

خاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم لسنة األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على ات وتحثّ  .2

  ؛، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البرامج2017

بالمساهمات الطوعية والهبات العينية ومشاريع المبادرات، وتشّجع األمين العام على  مع التقدير وتحيط علًما .3

  ويل أنشطة منظّمة السياحة العالمية، في سبيل دعم تحقيق أهدافها؛تنفيذها، سعيًا كلّما أمكن إلى تنويع مصادر تم

يورو لتحديث نظام إدارة العالقات مع  35000على استخدام تمويل احتياطي الطوارئ الخاّص بمبلغ وتوافق  .4

  العمالء ضمن إطار مشروع الموقع االلكتروني؛

مؤّشًرا منقًّحا لتسوية مقّر العمل للموظّفين في الفئة الفنّية  2017بأّن األمم المتّحدة قد تُقِّر خالل سنة  وتحيط علًما .5

، وجدوالً ُمحّدثًا لرواتب الموظّفين في فئة الخدمات 2017والفئات األعلى منها، مع افتراض أن يسري ذلك خالل سنة 

ل/أكتوبر  1العامة اعتباًرا من  يطبّق هذين البنَدين وفقًا للماّدة تحيط علًما أيًضا بأّن األمين العام قد ، و2017تشرين األوَّ

 ( من النظام اإلداري للموظّفين؛1)33

بالتقّدم الُمحَرز في مرحلة ما بعد تطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وبالضغوط  وتحيط علًما .6

يير المحاسبية الدولي للقطاع العام التي تضُعها هذه المشاريع الكبرى المتصلة بأساليب العمل على األمانة )استدامة المعا

  ؛(Athena IIوتنفيذ خطّة 

األمين العام على مواصلة التقّدم في المرحلة الالحقة لتطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  وتشّجع .7

 ؛العام، ومواصلة رفع التقارير بشأن هذا التقّدم إلى المجلس التنفيذي

ل من عام  Athena IIبوحدات وآليات  بأّن بدء العملوتحيط علًما  .8  .2018مقّرٌر خالل الفصل األوَّ

 
* * * 
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A/RES/691(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي الشؤونالجزء الثالث: 

 في المنظمة الموارد البشرية وضع( ج)

 ( من جدول األعمالجا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(c))الوثيقة 
 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 ،التقرير وقد اطلعت على

 بالمعلومات المقّدمة بشأن الموارد البشرية في المنظمة؛ تحيط علماً  .1

للعمل الذي ينجزه موظفو المنظمة حالياً ولمساهمتهم في برنامج عملها، السيّما إزاء  عن ارتياحها الكبيروتعرب  .2

 الطلب المتزايد على خدمات المنظمة في ظل مواردها المحدودة؛

الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األمانة من أجل دعم مناصب الموظفين الفنيين المبتدئين  وتشّجع .3

 في منظمة السياحة العالمية، من خالل االتفاقية اإلطارية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

عمل الجاري على تطبيق وظيفة حيط علماً بالعمل المنجز، كما يبيّن تقريره، وتموظف األخالقيات على ال وتشكر .4

 .األخالقيات

 
* * * 
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A/RES/692(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 
 منها بالنظام األساسي: الشؤون اإلدارية وما اتصل لثالجزء الثا

 
 2019-2018نتخاب أعضاء لجنة منظمة السياحة العالمية للمعاشات التقاعدية للموظفين للفترة )د( ا

 ( من جدول األعمالدا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(d))الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 بتقرير األمين العام حول هذا الموضوع، وقد أحاطت

 ؛في اللجنةاألرجنتين وإسبانيا على مساهمتهما  تشكر .1

 باستعداد األرجنتين وإسبانيا مواصلة الخدمة في هذه اللجنة،وقد أخذت علًما 

ر .2  على الشكل التالي: 2019-2018أعضاء لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين في المنظمة للفترة  بانتخا تقرِّ

 األرجنتين )عضو( (أ )

 إسبانيا )عضو( (ب )

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 2019-2018للفترة  مراجع الحسابات انتخاب)ه( 

 ( من جدول األعمالها()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(e))الوثيقة 
 

  إنَّ الجمعية العامة

بغرض إجراء المراجعة  2019-2018للحسابات من أجل التدقيق في حسابات المنظمة للفترة  اخارجيً مراجًعا إسبانيا  نتعي

 .2018و 2017ول/ديسمبر كانون األ 31 الخارجية للبيانات المالية للمنظمة للسنتين المنتهيتين في

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 وحصانات امتيازات بشأن 1947 عام )و( وضع التصديق على التعديالت على النظام األساسي واتفاقية

 المتخصصة الوكاالت

 ( من جدول األعمالوا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(f))الوثيقة 

 

  إنَّ الجمعية العامة،

 االنضماممن النظام األساسي وبمستوى  33من خالل تعديل المادة  ةتعديل جديد اتبإمكانية اعتماد إجراء وإذ تحيط علماً 

 ،1947عام  التفاقيةالمتدني إلى المرفق الثامن عشر 

 ؛األساسي النظام التعديالت على وضع حول العام األمين بتقرير علماً  تحيط .1

 ؛الالزمة اإلجراءات باشرت التي أو أكثر أو واحد تعديلٍ  على صادقت التي األعضاء الدول وتشكر .2

الدول األعضاء على بذل كّل ما في وسعها للتصديق على كافة التعديالت على النظام األساسي وقواعد تحّث و .3

  ؛A/22/10(III)(g)من النظام األساسي المقترح في الوثيقة  33التمويل؛ مع إيالء اهتماٍم خاص لتعديل المادة 

الممارسة انطالقًا من إلى المنظمة،  تدريجيًا للغة الصينيةاإلدخال خطة المجلس التنفيذي إعداد وتطبيق تطلب إلى و .4

المتبعة في إدخال لغاٍت جديدة إلى المنظمة، وذلك بهدف اعتماد اللغة الصينية لغةً رسمية في منظمة السياحة العالمية خالل 

 األساسي؛من النظام  33دخولها حيز النفاذ وفقًا للمادة رهنًا ب الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 المتخصصة الوكاالت وحصانات امتيازات بشأن 1947 عام اتفاقية على التصديق إلى األعضاء الدول وتدعو .5

 .العالمية السياحة منظمة على عشر الثامن المرفق بتطبيق صراحةً  المتحدة لألمم العام األمين إبالغو

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 األساسي النظام تعديل إجراءات في بالنظر المعني العامل الفريق )ز( تقرير

 من النظام األساسي 33وتعديل المادة 

 ( من جدول األعمالزا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(g))الوثيقة 

 

 إنَّ الجمعية العامة،

 تقرير الفريق العامل المعني بالنظر في إجراءات تعديل النظام األساسي،وقد اطلعت على 

قاموا به من عمل وقّدموه من دعم في سبيل تطوير بتقرير الفريق العامل وتشكر األعضاء على ما  اتحيط علمً  .1

   النصوص األساسية للمنظمة؛

  من النظام األساسي الذي ينص على ما يلي: 33تعديل المادة وتعتمد  .2

يُحال أيُّ تعديٍل مقترح لهذا النظام األساسي ومرفقه إلى األمين العام الذي يعّممه على األعضاء الفاعلين  .1"
 األقل من تاريخ رفعه إلى الجمعية لكي تنظر فيه. قبل ستة أشهر على

 الفاعلين الحاضرين والمصّوتين. تصّوت الجمعية على أّي تعديل ويُعتمد بغالبية ثلثْي األعضاء .2

من قبل الجمعية،  اعتمادهعلى في غضون سنةٍ واحدة يدخل أيُّ تعديل حيّز النفاذ بالنسبة لكافة األعضاء  .3
 .4بموجبه على وجوب تطبيق اإلجراء الملحوظ في الفقرة  اعتمدلذي ما لم ينص القرار ا

أو  33، 28، 25، 23، 14، 9، 7، 6، 5، 4، إن أّي تعديل للمواد 3بصرف النظر عن أحكام الفقرة  .4
للنظام األساسي أو لقواعد التمويل، أو أّي تعديل ينطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة أو  35

يدخل على الفور حيّز  –إذا ما حّددته الجمعية العامة  –الدول األعضاء  والتزاماتهيكليتها أو في حقوق 
الوديعة بالموافقة على هذا التعديل.  بالنسبة لكافة األعضاء حالما يخطر ثلثا الدول األعضاء الحكومةالنفاذ 

 كما يجوز للجمعية العامة أن تحّدد موعدًا نهائيًا للدول األعضاء لإلخطار عن موافقتها على التعديل المعني.

(، (V) 134 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 14يدخل تعديل المادة  .5
(، وتعديل (VII) 208 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 15 وتعديل المادة

(، وتعديل المادة (XVI) 512 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 22المادة 
من  4، وتعديل الفقرة ((IV) 93من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار  37

من قواعد  12(، وتعديل الفقرة (XIV) 422قواعد التمويل )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 

( حيّز النفاذ عند بدء نفاذ التعديل الحالي (III) 61التمويل )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 
 "؛33 للمادة
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همية هذا التعديل على النظام األساسي الذي من شأنه توفير المرونة الالزمة للمنظمة الدول األعضاء بأ وتذّكر .3
  ؛والتكّيف مع إرادة أعضائها بالسرعة المطلوبة االقتضاءإلجراء أي إصالحات  هامة حسب 

الدول األعضاء إلى الشروع فوراً في اإلجراءات الداخلية الالزمة إلخطار الجهة الوديعة للنظام األساسي وتدعو  .4

  ؛بالسرعة المطلوبةمن النظام األساسي لكي يدخل حيّز النفاذ  33بالموافقة على تعديل المادة 

ء الفاعلين الوديع بموافقتهم على بأن دخول هذا التعديل حيّز النفاذ سوف يحصل حينما يخطر ثلثا األعضا وتذّكر .5

  ؛التعديل

ن تترتّب عليه أي ل 33بأن بدء نفاذ التعديالت المذكورة في الفقرة الخامسة من تعديل المادة  وتذّكر كذلك األمر .6

 ؛A/22/10(III)(g) تداعيات على المنظمة وأعضائها، على النحو المبيّن في الوثيقة

حليله لألهمية الفعلية لتعديالت النظام األساسي وقواعد التمويل األخرى العالقة الفريق العامل على مواصلة ت وتشّجع .7

ورفع توصياته بهذا الخصوص إلى المجلس التنفيذي إلقرارها ومن ثم إلى الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للموافقة 

 عليها.

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 التمويلمن قواعد  11من النظام األساسي، والفقرة  26)ز( والمادة 12)ح( تعديل المادة 

 ( من جدول األعمالحا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(h) rev.1)الوثيقة 
 

  إنَّ الجمعية العامة

  ( وفقاً للصياغة التالية:11( وقواعد التمويل )الفقرة 26)ز( والمادة 12التعديالت على النظام األساسي )المادة تقّر  .1

 مراجع الحسابات بناًء على توصية المجلس"؛ انتخاب")ز(: 12المادة  (أ )

. ينظر في حسابات المنظمة مراجٌع للحسابات تنتخبه الجمعية بناًء على توصية المجلس لفترة 1": 26المادة  (ب )

 ؛مراجع الحسابات انتخابسنتين. ويجوز إعادة 

رياً من مالحظات في ما الحسابات، إبداء ما يراه ضرو في تدقيقاليجوز لمراجع الحسابات، باإلضافة إلى  2

يخص كفاءة اإلجراءات واإلدارة المالية، والنظام المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبصورٍة عامة النتائج 

 المالية للممارسات اإلدارية"؛

: يحيل األمين العام حسابات المنظمة عن السنة المالية األخيرة إلى مراجع 11مرفق قواعد التمويل "الفقرة و (ج )

 .لحسابات وإلى الجهاز المختص في المجلسا

 .ويرفع مراجع الحسابات التقارير إلى المجلس وإلى الجمعية"

 ؛من النظام األساسي 33بأن هذه التعديالت ستدخل حيّز النفاذ بتاريخ التصديق عليها وفقاً للمادة وتذّكر  .2

توائم و A/22/10(III)(h) rev.1الوثيقة ن في مرفق (( على النحو المبيّ 1)15ة على النظام المالي )الماد التعديل وتقرّ  .3

ة بناًء عليه المواد والقاعدة المالية المفّصلة ذات الصلة في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي والقواعد المالي

عبارة مراجعين للحسابات/مراجعين  استبدالمن أجل  A/22/10(III)(h) rev.1مرفق الوثيقة المفّصلة المعروضة تباعاً في 

خارجيين للحسابات بعبارة مراجٍع للحسابات/مراجٍع خارجي للحسابات على التوالي، علماً أن هذه التعديالت لن تدخل حيّز 

 النفاذ إاّل بتاريخ بدء نفاذ التعديالت اآلنفة الذكر على النظام األساسي وقواعد التمويل.

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 أعضاء المجلس التنفيذي( انتخابللجمعية العامة )من النظام الداخلي  54)ط( تعديل المادة 

 ( من جدول األعمالطا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(i) rev.1)الوثيقة 
 

 
  ،إنَّ الجمعية العامة

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، 58على المادة  وقد اطلعت

بالممارسة اآلنية التي طُبِّقت للمرة األولى في دورتها السابقة في مديين، كولومبيا، بشأن عدد المقاعد في  قد أخذت علماو

 ،2019-2017المجلس التنفيذي للفترة 

 على أهمية التوازن وصحة التمثيل والتمثيل اإلقليمي المنصف في المجلس التنفيذي للمنظمة؛ تؤّكد .1

 من النظام الداخلي للجمعية العامة على النحو التالي: 54تعديل المادة  وتقّرر .2

السّري أعضاء المجلس بنسبة عضو واحد عن كل خمسة أعضاء فاعلين في المنظمة،  باالقتراع"تنتخب الجمعية 

اإلقليم من  وتُطبَّق هذه النسبة على عدد األعضاء الفاعلين بحسبوزيع الجغرافي العادل والمنصف. مع مراعاة الت

أجل تحديد عدد مقاعد المجلس التنفيذي التي ستُخّصص لإلقليم المعني. وفي حال لم يكن الرقم الناتج عن احتساب 

 النسبة المذكورة من األعداد الصحيحة، يُصار إلى تدويره وصوالً إلى العدد الصحيح األعلى األقرب."

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام

 األساسي بالنظام منها اتصل وما اإلدارية الشؤون: الثالث الجزء

 المرشحين للعضوية باالنتساب مبادئ توجيهية للدول بشأن معايير تأييد)ي( 

 ( من جدول األعماليا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(j))الوثيقة 
 

 ،إنَّ الجمعية العامة

 ،“توجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باالنتساب ئالمبادعلى " وقد اطلعت

مقترحات "المبادئ التوجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باالنتساب" التي أعدتها األمانة  تدعم .1

 ؛CE/DEC/16(CV)على نحو ما أوصى به المجلس التنفيذي في مقرره 

هذه "المبادئ التوجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باالنتساب" الواردة في مرفق  توافق على .2

  ؛A/22/10(III)(j)الوثيقة 

 ."بالمبادئ التوجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باالنتساب" االلتزامالدول األعضاء على ع وتشجّ  .3

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 تقرير األمين العام
 

: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيلثالجزء الثا  

 التي أبرمتها المنظمة االتفاقات( ك)

 ( من جدول األعمالكا()لث)ثا10البند 

 (A/22/10(III)(k) Add.1و A/22/10(III)(k))الوثيقتان 
 

 

 الجمعية العامة،إنَّ 

من النظام األساسي، مع  12على تقرير األمين العام بشأن ما أُبِرَم من اتفاقات وترتيبات عمل، وفقًا للمادة  وقد اطلعت

 الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والكيانات العامة والخاصة،

ر  .A/22/10(III)(k) Add.1 و A/22/10(III)(k) الموافقة على االتفاقات الُمعدَّدة في الوثيقتين تقرِّ

 
* * * 
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A/RES/700(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 األمين العامتقرير 

 تقرير عن اإلصالح في المنظَّمة )تنفيذ الكتاب األبيض(الجزء الرابع: 

 ( من جدول األعمالرابعا)10البند 

 (A/22/10(IV))الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 التقرير المتعلق بإصالح المنظمة )تنفيذ الكتاب األبيض(، وقد اطلعت على

 الناجمة عن تنفيذ الكتاب األبيض في ظل القيادة القوية لألمين العام الحالي؛اإلنجازات المتميّزة تثمِّن  .1

 .ُمغلقةً  توصيات التوصيات التي نُفَِّذت بالكاملالتقرير وتعتبر وتوافق على  .2

األمين مواصلة العمل على تحسين حوكمة المنظّمة وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى الجمعية العامة في  إلى وتطلب .3

 دورتها المقبلة.

 
* * * 
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A/RES/701(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 األعضاء المنتسبون

 تقرير رئيس األعضاء المنتسبين)أ( 

 )أ( من جدول األعمال11البند 

 (A/22/11(a))الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 ،A/22/11(a)تقرير رئيس األعضاء المنتسبين، الُمقدَّم ضمن الوثيقة وقد اطلعت على 

 األعضاء المنتسبين، بما في ذلك النماذج المعيارية برنامج بالدور البنّاء للمبادرات المنفّذة في إطار خطّة عمل تقرّ  .1

وفرق العمل والتقارير والمشاريع المشتركة مع برامج أخرى والحلقات الدراسية الفنّية، والفعاليات المتخّصصة،  والشبكات

 ذين يشاركون فيها؛وكذلك بتزايد عدد األعضاء المنتسبين ال

الفاعل في مجاالت جديدة  واالنخراطمشاركة الدول األعضاء في شبكات المنّظمة القائمة وفرق عملها، وتشّجع  .2

  لتبادل الخبرات؛

أهمية منهجية النموذج المعياري والمواد ذات الصلة الُمعّدة من جانب األمانة، بما في ذلك األسماء  تأييد وتواصل .3

بما ذلك المرحلتين الرابعة والعالمات الخاّصة بها، مع االعتراف باندراجها ضمن عالمة منظّمة السياحة العالمية، 

اعين العام والخاص التعاون في مجال تشاطر المعرفة والخامسة، بوصف هذه المنهجية اإلطار األمثل الذي يتيح للقط

 في ظل بيئٍة مستدامة ومراعية آلداب السياحة؛ التنافسيةوتطوير مشاريع تعّزز 

بمواصلة العمل على تعميم جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار وتعزيز حضورها بوصفها  وتحيط علًما .4

 لسياحة في المجتمع؛سبيالً لالعتراف بأهمية إسهام ا

قّر أحكام تياحة العالمية لسياحة النبيذ"، وشبكة منظمة الس –إنشاء شبكة سياحة النبيذ، "الرحلة المبهجة  دعمتو .5

 .التي ستُطبَّق على النماذج المعيارية المستقبلية ،شعارها المحّدد الستخداموشروط المشاركة في الشبكة والمبادئ التوجيهية 

 
* * * 
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A/RES/702(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 األعضاء المنتسبون

 )ب( النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين

 ( من جدول األعمالب)11البند 

 (A/22/11(b))الوثيقة 
 

 إنَّ الجمعية العامة،

 المشروع النهائي للنظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين،وقد اطلعت على 

 بالجهود المبذولة من قبل الفريق العامل ومن قبل األمانة إلصالح النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين؛ تقرّ  .1

، كما أقّرتها A/22/11(b)على تعديالت النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين الواردة في مرفق الوثيقة  قدّ تصو .2

 .2017أيلول/سبتمبر  11دورة الجلسة العامة التاسعة والثالثين لألعضاء المنتسبين في منظَّمة السياحة العالمية المنعقدة في 

 
* * * 
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A/RES/703(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 ، واعتماد الشعارات،2017و 2016يوم السياحة العالمي: معلومات عن أنشطة 

 2019وسنة  2018وتحديد البلدان المضيفة لسنة 

 من جدول األعمال 12البند 

 (A/22/12)الوثيقة 
 

  إنَّ الجمعية العامة

يوم والتحضيرات الجارية الحتفاالت  2016بتقرير األمين العام حول االحتفال بيوم السياحة العالمي تحيط علًما  .1

 ؛2017السياحة العالمي 

والترويج لدور السياحة في المساهمة في  2017الدول األعضاء على االحتفال بيوم السياحة العالمي  تشّجعو .2

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ –االقتصادية واالجتماعية والبيئية  –الركائز الثالث لالستدامة 

 2016يوم السياحة العالمي لعاَمي عن امتنانها لحكومتَي تايلند وقطر على استضافة االحتفاالت الرسمية ب تعبّرو .3

 ؛2017و

  على النحو اآلتي:  2019و 2018الشعارات المقترحة لالحتفاالت بيوم السياحة العالمي لسنتَي تقّر و .4

 : السياحة والتحّول الرقمي 2018 –

 ؛وفرص العمل: مستقبٌل أفضل للجميع: السياحة 2019 –

 على التوالي. 2019و 2018هنغاريا والهند الستضافة االحتفاالت الرسمية بيوم السياحة العالمي في عاَمي  وتحّدد .5

 
* * * 
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A/RES/704(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

  إنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي 

 من جدول األعمال 13البند 

 (A/22/13 rev.1)الوثيقة 

 
 

  إنَّ الجمعية العامة،

 

من النظام الداخلي  1من نظامها الداخلي، والمادة  55و 54من النظام األساسي، والمادتين  15و 14المادتين  إذ تراعي

 للمجلس التنفيذي،

 

  اقتراحات لجانها اإلقليمية، وقد تلقت

 

، لملء المقاعد 2021-2018لعضوية المجلس التنفيذي للفترة  التالية أسماؤهم نياألعضاء الفاعل انتخاب وتعلن .1

  :السبعة عشر الشاغرة

 
 : أفريقيا

 كابو فيردي (أ )

 كونغوال (ب )

 ناميبيا (ج )

 السودان (د )

 زمبابوي (ه )

 

 القارة األمريكية: 

 (2021 - 2020بيرو ) –( 2019 - 2018األرجنتين ) (و )

 (2021 - 2020هندوراس ) –( 2019 - 2018جامايكا ) (ز )

 (2021 - 2020البرازيل ) –( 2019 - 2018أوروغواي ) (ح )

 

 أوروبا: 

 أذربيجان (ط )

 اليونان (ي )

 ليتوانيا (ك )

 رومانيا (ل )

 االتحاد الروسي (م )

 

 الشرق األوسط: 

 البحرين (ن )

 مصر (س )
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 جنوب آسيا: 

 الهند (ع )

 إيران اإلسالميةجمهورية  (ف )

 

 ( في المجلس التنفيذي؛2019-2017سيشيل للفترة المتبقية من واليتها )للاقتراح كينيا بمنح مقعدها وتوافق على  .2

 

  ؛2021-2017للفترة  بفالندراألعضاء المشاركين سيتمثلون  بأنَّ  أيًضاوتحيط  .3

 

 .برئيس مجلسهم األعضاء المنتسبين سيتمثلون في المجلس التنفيذيبأنَّ  كذلكوتحيط  .4

 
* * * 
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A/RES/705(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

  تقرير اللجنة العالمية آلداب السياحة

 من جدول األعمال 14البند 

 (A/22/14)الوثيقة 

 

 إنَّ الجمعية العامة،

األنشطة التي نفذتها اللجنة خالل الفترة من  تعدادفي تقرير اللجنة العالمية آلداب السياحة، وال سيَّما وقد نظرت 

 ،2017حزيران/يونيو حتى و 2015حزيران/يونيو 

نة العالمية آلداب رئيس اللجنة العالمية آلداب السياحة وأعضاءها على الجهود التي بذلوها في الترويج للتشكر  .1 مدوَّ

 السياحة والسهر على تنفيذها؛

إطالق المروحة الواسعة من األنشطة واألحداث الترويجية التي أسهمت بها اللجنة، ومن بينها وتلحظ مع االرتياح  .2

توصيات فئة األخالقيات ضمن جوائز منظمة السياحة العالمية، وإعادة تنقيح منشور "نصائٌح للمسافر المسؤول"، وإصدار 

 حول موضوع السياحة المتاحة للجميع؛

التوصيات باالستخدام المسؤول للتصنيفات والمراجعات على المنّصات الرقمية، وتشّجع اللجنة على مواصلة وتؤيد  .3

 رصد ومراقبة هذه المسألة من أجل تحديث نّص التوّصيات حسب الضرورة، ورفع تقارير بذلك إلى الجمعية وفق األصول؛

لجنة العالمية آلداب السياحة على التقرير اإليجازي لجهود التطبيق التي بذلتها األطراف الموقعة على الوتشكر  .4

 ميثاق التزام القطاع الخاص بالمدّونة العالمية آلداب السياحة؛

نة بلًدا، التي انضمت إلى ميثاق التزام القطاع الخاص بالمد 70من  529الشركات والرابطات التجارية الـ وتهنِّئ .5 وَّ

، وتطلب من كل الجهات الموقعة أن ترفع تقاريرها إلى اللجنة العالمية 2017العالمية آلداب السياحة لغاية حزيران/يونيو 

 آلداب السياحة حول الطريقة التي طبقت فيها مبادئ المدّونة ومعاييرها األخالقية ضمن عملياتها التجارية؛

، المسؤولية والمساءلة تتسّم بمستًوى أعلى منلى اعتماد ممارسات أعمال المؤسَّسات السياحية حول العالم عوتشّجع  .6

 تلك التي لم تقم بذلك بعد إلى االنضمام إلى ميثاق التزام القطاع الخاص بالمدّونة العالمية آلداب السياحة.وتدعو 

* * * 
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A/RES/706(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 انتخاب أعضاء اللجنة العالمية آلداب السياحة

 من جدول األعمال 15البند 

 (A/22/15)الوثيقة 

 

  إنَّ الجمعية العامة،

ة، ورئيس المجلس التنفيذي، ورئيس وقد نظرت في األعضاء  مجلس اقتراح هيئة االنتخاب )المؤلفة من رئيس الجمعية العامَّ

المنتسبين، واألمين العام، والمستشار القانوني لمنظمة السياحة العالمية( بشأن رئيس اللجنة العالمية آلداب السياحة 

وحتى الدورة الرابعة والعشرين للجمعية  2017أيلول/سبتمبر  17ترة من وأعضائها األربعة واألعضاء المناوبين الثالثة للف

 ،2021العاّمة في 

ويوجينو  ،ميهاليك وتانجا ،يوفيونا جيفر ،(، تّم تعيين يوشياكي هومبوXX)636أنَّه، وفقًا للقرار  تحيط علًما .1

 ؛2019يونس لمواصلة واليتهم كأعضاء في اللجنة حتى 

 االنتخاب؛اقتراح هيئة وتؤيد  .2

 17األفراد التالية أسماؤهم لرئاسة اللجنة وعضويتها والعضوية بالمناوبة فيها، وذلك للفترة من وتعيّن  .3

  ؛2021الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العاّمة في وحتى  2017أيلول/سبتمبر 

 الرئيس: باسكال المي (أ )

 الد، وروزيت شانتال روغامباجيدي آرديكا، وجان مارك مينيون، ورون أوزوأي (: 4األعضاء ) (ب )

 (: هيران كوراي، وغونور ديكر، وسوزي هاتوغ3األعضاء المناوبون ) (ج )

 :على الشكل التالية هي بة اللجنة العالمية آلداب السياحأنَّ تركيبناًء عليه وتقّرر  .4

 (2021 – 2017السيّد باسكال المي )   الرئيس:

 مدير عام سابق لمنظمة التجارة العالمية  

 

 (2021 – 2017السيّد أي جيدي آرديكا )  :األعضاء

 إندونيسياوزير سابق للسياحة في   

 (2019 – 2013السيّد يوشياكي هومبو )  
 مفّوض سابق لوكالة السياحة اليابانية  

 

 (2019 – 2013السيّدة فيونا جيفري )  
 رئيسة سابقة لسوق السفر العالمي  
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 (2021 – 2017السيّد جان مارك مينيون )   

 (ISTOرئيس، المنظمة الدولية للسياحة االجتماعية )  

   

 (2019 – 2013) تانجا ميهاليك ةالسيّد  
 نياالسياحة، جامعة ليوبليانا، سلوفي رئيسة معهد  

 

 (2021 – 2017السيّد رون أوزوالد )   

 أمين عام، االتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات   

 توريد األغذية الجاهزة والتبغ ورابطات العمال ذات الصلة  

   

 (2019 – 2013السيّد يوجينو يونس )  
 مستشار لمجلس إدارة هيئة صناعة الفنادق في تشيلي  

 

 (2021 – 2017) ة روزيت شانتال روغامباالسيّد   

 لشركة السياحة األفريقية سونغا ةإداري ةمدير  

 
 

 (2021 – 2017السيّد هيران كوراي )  :األعضاء المناوبون

 رئيس، جيتوينغ   
 
 (2021 – 2017غونور ديكر ) ةالسيّد   
 (TÜRSABلرئيس رابطة وكالء السفر في تركيا ) ةمستشار   

 

 (2021 – 2017السيّدة سوزي هاتوغ )   
 ار الضيافة لالستشارات في مجال تنمية الموارد البشرية السياحيةدل ةعام ةمدير   
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A/RES/707(XXII) 

 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 أو اعتماد اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة إقرارالنظر في أو 

 من جدول األعمال 16البند 

 (A/22/16 rev.2)الوثيقة 

 

 الجمعية العامة،إنَّ 

 ،مشروع اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية بشأن آداب السياحةفي وقد نظرت 

، الذي اعتمدت بموجبه رسميًا المدّونة العالمية آلداب السياسية كصّك غير 1999( للعام XIII)406قرارها ب تذّكروإذ 

عضاء وغير األعضاء في منظمة السياحة العالمية، األملزم، ودعت جميع أصحاب المصلحة في التنمية السياحية، من 

نة، التي تجسدهامواءمة سلوكهم مع المبادئ ل  المدوَّ

ة لألمم لمتحدة، الذي  2001للعام  56/212 أيًضا بالقرار تذّكروإذ  بموجبه أنَّها "تأخذ  لحظتالصادر عن الجمعية العامَّ

ة لمنظمة السياحة العالمية  علًما مع االرتياح بالمدّونة العالمية آلداب السياحة المعتمدة في الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامَّ

 ،المصلحة في قطاع السياحة" )...( لكي تكون إطاًرا مرجعيًا لمختلف أصحاب

ة XXI) 668كذلك بالقرار  وإذ تذّكر األمين العام أن يقّدم النّص النهائي لالتفاقية  من(، الذي طلبت بموجبه الجمعية العامَّ

ة،  إلقراره خالل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

داد (، وتقديرها لجهودهم في إعXXI) 668 لرئيس وأعضاء الفريق العامل، الُمشكَّل وفقًا للقرار شكرهاعن  تعبّر .1

 نّص االتفاقية؛

اللجنة المخصَّصة التي أُنِشئت خصيًصا إلنهاء نّص االتفاقية وتقديم نّص إلى الجمعية العامة للنظر  بمداوالتوتحيط  .2

 فيه؛

ة، وقد تّم التصويتمن النظام ال 40لمادة تصويتًا بنداء األسماء وفقًا لوقد أجرت  على إقرار النُسخة  داخلي للجمعية العامَّ

 .ةفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحاإلنكليزية من االت

 بنتائج التصويت التي أتت على الشكل التالي: تحيط علًما و .3

Y= نعم   Y= 51 
N= ال   N= 0 
A= امتناع عن التصويت   A= 23 
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 Y أفغانستان 
جمهورية كوريا الديمقراطية 

 لشعبيةا
 سان مارينو A ليبيريا 

 Y ألبانيا 
جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
Y ليبيا  

 ساو تومي وبرينسيبي

A جيبوتي  الجزائر Y ليتوانيا Y المملكة العربية السعودية 

A نيكانيجمهورية الدوم  أندورا Y السنغال  مدغشقر 

A صربيا  ماالوي  اإلكوادور  أنغوال 

Y ماليزيا  مصر  األرجنتين Y سيشيل 

Y السلفادور  أرمينيا A سيرا ليون  جزر المالديف 

A غينيا اإلستوائية  النمسا Y سلوفاكيا  مالي 

Y سلوفينيا  مالطا  إريتريا  أذربيجان 

 الصومال Y موريتانيا  أثيوبيا  هاماالب 

Y موريشيوس  فيجي  البحرين A جنوب أفريقيا 

Y بنغالديش Y فرنسا Y المكسيك A إسبانيا 

 سيريالنكا Y موناكو Y الغابون  بربادوس 

 سودانال A منغوليا  غامبيا  روسيا البيضاء 

 سوازيالند A الجبل األسود  جورجيا Y بنين 

Y بوتان A المغرب  ألمانيا A سويسرا 

 الجمهورية العربية السورية Y موزمبيق  غانا  بوليفيا 

 طاجيكستان  ميانمار  اليونان Y البوسنة والهرسك 

 تايالند  ناميبيا  غواتيماال  بوتسوانا 

Y 
 البرازيل

Y 
 غينيا

A 
 نيبال

 
جمهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة

 تيشليتيمور   هولندا  غينيا بيساو  بروناي دار السالم 

Y توغو  نيكاراغوا  هايتي  بلغاريا 

 ترينداد وتوباغو  النيجر Y هندوراس  بوركينا فاسو 

 تونس  نيجيريا Y اليونان A بوروندي 

Y كابو فيردي Y سلطنة عمان  الهند Y تركيا 

Y كمبوديا Y أندونيسيا A تركمانستان  باكستان 

 
 الكاميرون

 
إيران، جمهورية إيران 

 اإلسالمية
Y 

 بناما
 

 أوغندا

 
فريقيا أجمهورية 

 الوسطى
A 

 العراق
A 

 بابوا غينيا
Y 

 أوكرانيا

 اإلمارات العربية المتحدة  باراغواي Y إسرائيل  تشاد 

A تشيلي A جمهورية تنزانيا المتحدة  بيرو  إيطاليا 

Y الصين Y الفلبين  جامايكا Y أوروغواي 

 أوزبكستان  بولندا  اليابان A كولومبيا 

A األردن  جزر القمر Y فانواتو  البرتغال 

 فنزويال Y قطر  كازاخستان  الكونغو 

Y كوستا ريكا Y كينيا Y جمهورية كوريا A فييت نام 

Y اليمن  جمهورية مولدوفا  الكويت  كوت ديفوار 

A قرغيزستان  كرواتيا Y رومانيا Y زامبيا 

 
 كوبا

Y 
جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية
Y 

 االتحاد الروسي
Y 

 زيمبابوي

Y رواندا  لبنان  قبرص   

 
/  يةجمهورية التشيكال

 ياتشيك
 

 ليسوتو
Y 

 ساموا
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النسخة اإلنكليزية من االتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة والبروتوكول االختياري لالتفاقية، كما قُدِّمت من تقّر  و .4

 قبل اللجنة المخّصصة وكما أُرفِقًت بهذا القرار؛

األمانة أن تأخذ كل الخطوات الضرورية العتماد االتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة، كما أقّرتها من وتطلب  .5

 الجمعية العاّمة بكافة اللغات الرسمية للمنظمة.

* * * 
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ANNEX: FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM ETHICS  
 
 

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, 
 
 

Desiring to develop tourism with a view to contributing to economic development, international 
understanding, peace, prosperity and universal respect for, and observance of, human rights and  
freedoms for all without distinction of any kind such as race, colour, gender, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, age, birth or other status, 

 
Considering that tourism has the potential to contribute directly or indirectly to the Sustainable 

Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular with regard to 
inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, 
sustainable consumption and production and the sustainable use of oceans and marine resources and 
the terrestrial ecosystem, 

 
Firmly believing that, through the direct, spontaneous and non-mediatized contacts it engenders 

between men and women of different cultures and lifestyles, tourism represents a vital force for peace 
and a factor of friendship and understanding among the peoples of the world, 

 
In keeping with the rationale of reconciling environmental protection, economic development 

and the fight against poverty in a sustainable manner, as formulated by the United Nations in 1992 at 
the “Earth Summit” of Rio de Janeiro, expressed in Agenda 21, adopted on that occasion, and reiterated 
by the “Earth Summits” of Johannesburg in 2002 and Rio in 2012 (Rio + 20), 

 
Taking into account the swift and continued growth, both past and foreseeable, of the tourism 

activity, whether for leisure, business, culture, religious or health purposes and other special interest 
tourism products and segments, and its powerful effects, both positive and negative, on the 
environment, the economy and the society of both generating and receiving countries, on local 
communities and indigenous peoples, as well as on international relations and exchanges, 

 
Aiming to promote responsible, sustainable and universally accessible tourism in the framework 

of the right of all persons to use their free time for leisure pursuits or travel with respect for the choices 
of society of all peoples, 

 
Firmly convinced that, provided a number of principles and a certain number of rules are 

observed, responsible and sustainable tourism is by no means incompatible with the growing 
liberalization of the conditions governing the provision of goods and services and under whose aegis the 
enterprises of this sector operate and that it is necessary to reconcile, in this context, environment with 
economic and social development, openness to international trade with protection of social and cultural 
identities, 

 
Considering that, with such an approach, all the stakeholders in tourism development – 

national, regional and local administrations, enterprises, business associations, workers in the sector, 
non-governmental organizations and bodies of all kinds related to the tourism sector, as well as host 
communities, the media and the tourists themselves, including excursionists – have different albeit 
interdependent responsibilities in the individual and societal development of tourism and that the 
formulation of their individual rights and duties will contribute to meeting this aim, 
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Emphasizing that, also in the field of tourism, both the State and the enterprises share the 
responsibility of advancing the protection and respect of human rights in the business context as laid 
down by the Guiding Principles on Business and Human Rights unanimously adopted by the UN Human 
Rights Council in its resolution 17/4 of 16 June 2011, 

 
Referring to the Conventions adopted by the International Labour Organization (ILO) covering 

subjects that are considered as fundamental principles and the rights at work: freedom of association 
and the effective recognition of the right to collective bargaining; the elimination of forced or compulsory 
labour; the abolition of child labour; the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation, 

 
Recalling resolution A/RES/406(XIII) of 1999 adopted by the General Assembly of the World 

Tourism Organization (hereinafter referred to as “UNWTO”) in which it solemnly adopted the Global 
Code of Ethics for Tourism,  

 
Recalling resolution A/RES/668(XXI) of 2015 whereby the General Assembly of the UNWTO 

expressed its wish to convert the Global Code of Ethics for Tourism into a legally binding treaty in order 
to reinforce its effectiveness at the international and national level,  

 
Considering that the World Committee on Tourism Ethics (hereinafter referred to as “the 

Committee”) established in 2001 under resolution A/RES/438(XIV) is a subsidiary organ of the UNWTO 
General Assembly,  

 
Convinced that this Framework Convention (hereinafter referred to as “the Convention”) will 

enhance the advancement of a more sustainable and ethical tourism as stated in the Global Code of 
Ethics for Tourism, 

 
Aiming to supplement the present Framework Convention with an Optional Protocol, which is a 

separate and independent legal instrument open to the States Parties to this Convention, providing a 
process for the settlement of disputes that can guide and strengthen the implementation of the ethical 
principles by all stakeholders concerned, 

 
Inspired by the resolutions and decisions related to the implementation of the Global Code of 

Ethics for Tourism, adopted by the UNWTO General Assembly and the Executive Council,  
 
Reaffirming that, as a specialized agency of the United Nations, UNWTO, as well as its Member 

States, is guided in its activities by the Charter of the United Nations, relevant United Nations 
resolutions and the generally accepted norms and principles of international law,  

 
Have agreed as follows:  
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GENERAL PROVISIONS 
 

Article 1 
 

Definitions 
 

For the purposes of this Convention and unless otherwise provided in particular provisions, the 
following definitions shall apply: 

 
(a) ethical principles in tourism means the principles set out in this Convention in Articles 4 to 12 

below.  
(b) tourism refers to the activities of visitors, whether tourists or excursionists. 
(c) tourist means a person taking a trip which includes an overnight stay to a main destination 

outside his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure 
or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or 
place visited.  

(d) excursionist means a person taking a trip which does not include an overnight stay to a main 
destination outside of his/her usual environment. For the purpose of this Convention any 
reference to tourists constitutes at the same time a reference to excursionists. 

(e) stakeholders in tourism development includes:  
(i) national governments; 
(ii) local governments with specific competence in tourism matters;  
(iii) tourism establishments and tourism enterprises, including their associations;  
(iv) institutions engaged in financing tourism projects;  
(v) tourism employees and professionals;  
(vi) trade unions of tourism employees;  
(vii) tourists and excursionists; 
(viii) local populations and host communities at tourism destinations through their 

representatives; and 
(ix) other juridical and natural persons having stakes in tourism development including non-

governmental organizations specializing in tourism and directly involved in tourism projects 
and the supply of tourism services. 

(f) Tourism resources mean natural and cultural resources that have the potential to attract 
tourists. 

 

Article 2 
 

Aim and scope  
 

(1)  The present Convention aims to promote responsible, sustainable and universally accessible 
tourism through the implementation of the ethical principles in tourism.  

 

(2) The present Convention refers to all stakeholders in tourism development within the meaning of 
Article 1(e) in the observance of the ethical principles in tourism. 
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Article 3 
 

Means of implementation 
 

(1) States Parties shall promote responsible, sustainable and universally accessible tourism by 
formulating policies that are consistent with the ethical principles in tourism set out in the Convention. 

 
(2) States Parties shall respect and promote the ethical principles in tourism, especially through 

encouraging tourism enterprises and bodies to reflect these principles in their contractual instruments and make 
reference to them in their codes of conduct or professional rules. 

 
(3) States Parties shall periodically submit a report to the World Committee on Tourism Ethics 

concerning any measures taken or envisaged for the implementation of this Convention. 
 
(4) States Parties, which are also parties to the Optional Protocol to the Framework Convention on 

Tourism Ethics, shall promote among tourism enterprises and bodies the conciliation mechanism provided for in 
the Optional Protocol.  

 
 

ETHICAL PRINCIPLES IN TOURISM 
 

Article 4 
 

Tourism’s contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies 
 

(1)  The understanding and promotion of the ethical values common to humanity, with an attitude of 
tolerance and respect for the diversity of religious, philosophical and moral beliefs, are both the foundation and 
the consequence of responsible tourism; stakeholders in tourism development and tourists themselves should 
observe the social and cultural traditions and practices of all peoples, including those of minorities and indigenous 
peoples and recognize their worth. 

 
(2) Tourism activities should be conducted in harmony with the attributes and traditions of the host 

regions and countries and in respect for their laws, practices and customs. 
 
(3) The host communities, on the one hand, and local professionals, on the other, should acquaint 

themselves with and respect the tourists who visit them and find out about their lifestyles, tastes and 
expectations; the education and training imparted to professionals contribute to a hospitable welcome. 

 
(4) It is the task of the public authorities to provide protection also for tourists and their belongings; 

they must pay attention to the safety of foreign tourists; if necessary, they should facilitate the introduction of 
means of information, prevention, security, insurance and assistance consistent with their needs; any attacks, 
assaults, kidnappings or threats against tourists or workers in the tourism industries, as well as the willful 
destruction of tourism facilities or of elements of cultural or natural heritage should be severely condemned and 
punished in accordance with their respective national laws. 

 
(5) When travelling, tourists should not commit any criminal act or any act considered criminal by the 

laws of the country visited and abstain from any conduct felt to be offensive or injurious by the local populations, 
or likely to damage the local environment; they should refrain from all trafficking in illicit drugs, arms, antiquities, 
protected species and products and substances that are dangerous or prohibited by national regulations. 

 
(6) Tourists have the responsibility to acquaint themselves, even before their departure, with the 

characteristics of the countries they are preparing to visit; they must be aware of the health and security risks 
inherent in any travel outside their usual environment and behave in such a way as to minimize those risks. 
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Article 5 
 

Tourism as a vehicle for individual and collective fulfillment 
 

(1) Tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport and access to 
culture and nature, should be planned and practiced as a privileged means of individual and collective fulfillment; 
when practiced with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual tolerance and 
for learning about the legitimate differences between peoples and cultures and their diversity. 

 
(2) Tourism activities should respect the equality of men and women; they should promote human 

rights and, more particularly, the individual rights of the most vulnerable groups, notably children, the elderly, 
persons with disabilities, ethnic minorities and indigenous peoples. 

 
(3) The exploitation of human beings in any form, particularly sexual, especially when applied to 

children, conflicts with the fundamental aims of tourism and is the negation of tourism; as such, in accordance 
with international law, it should be energetically combated with the cooperation of all the States concerned and 
penalized without concession by the national legislation of both the countries visited and the countries of the 
perpetrators of these acts, even when they are carried out abroad. 

 
(4) Travel for purposes of health, education and spiritual, cultural or linguistic exchanges is 

particularly beneficial and deserve encouragement. 
 
(5) The introduction into curricula of education about the value of tourism exchanges, their 

economic, social and cultural benefits, and also their risks, should be encouraged. 

 
Article 6 

 
Tourism, a factor of environmental sustainability 

 
(1) All the stakeholders in tourism development should safeguard the natural environment with a 

view to achieving sound, continuous and sustainable economic growth geared to satisfying equitably the needs 
and aspirations of present and future generations. 

 
(2) All forms of tourism development that are conducive to saving rare and precious natural 

resources, in particular water and energy, as well as avoiding so far as possible waste production, should be 
given priority and encouraged by national, regional and local public authorities. 

 
(3) The staggering in time and space of tourist flows, particularly those resulting from paid leave 

and school holidays, and a more even distribution of holidays should be sought so as to reduce the pressure of 
tourism activity on the environment and enhance its beneficial impact on the tourism industries and the local 
economy. 

 
(4) Tourism infrastructure should be designed and tourism activities programmed in such a way as 

to protect the natural heritage composed of ecosystems and biodiversity and to preserve endangered species of 
wildlife; the stakeholders in tourism development, and especially professionals, should agree to the imposition of 
limitations or constraints on their activities when these are exercised in particularly sensitive areas: desert, polar 
or high mountain regions, coastal areas, tropical forests or wetlands, propitious to the creation of nature reserves 
or protected areas. 

 
(5) Nature tourism and ecotourism are recognized as being particularly conducive to enriching and 

enhancing the standing of tourism, provided they respect the natural heritage and local populations and are in 
keeping with the carrying capacity of the sites. 
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Article 7 
 

Tourism, a user of cultural resources and a contributor to their enhancement 
 

(1) Tourism resources are fundamental elements of the civilization and culture of peoples; the 
inhabitants in whose territories they are situated have particular rights and obligations to them. 

 
(2) Tourism policies and activities should be conducted with respect for the artistic, archaeological 

and cultural heritage, which they should protect and pass on to future generations; particular care should be 
devoted to preserving monuments, worship sites, archaeological and historic sites as well as upgrading museums 
which must be widely open and accessible to tourism visits; no excessive obstacles should be placed to public 
access to privately-owned cultural property and monuments, with respect to the rights of their owners, as well as 
to worship sites, without prejudice to normal needs of worship. 

  
(3) Financial resources derived from visits to cultural sites and monuments should, at least in part, 

be used for the upkeep, safeguard, development and embellishment of this heritage. 

 
(4) Tourism activity should be planned in such a way as to allow traditional cultural 

products, crafts and folklore to survive and flourish, rather than causing them to degenerate and 
become standardized. 

 
Article 8 

 
Tourism, a beneficial activity for host countries and communities 

 
(1) Local populations should be associated with tourism activities and share equitably in the 

economic, social and cultural benefits they generate, and particularly in the direct and indirect creation of jobs 
resulting from them. 

 
(2) Tourism policies should be applied in such a way as to help to raise the standard of living of the 

populations of the regions visited and meet their needs; the planning and architectural approach to and operation 
of tourism resorts and accommodation should aim to integrate them, to the extent possible, in the local economic 
and social fabric; where skills are equal, priority should be given to local manpower. 

 
(3) Special attention should be paid to the specific problems of coastal areas and island territories 

and to vulnerable rural or mountain regions, for which tourism often represents a rare opportunity for development 
in the face of the decline of traditional economic activities. 

 
(4) Tourism professionals, particularly investors, governed by the regulations laid down by the 

public authorities, should carry out studies of the impact of their development projects on the environment, and on 
cultural and natural surroundings; they should also deliver, with the greatest transparency and objectivity, 
information on their future programmes and their foreseeable repercussions and foster dialogue on their contents 
with the populations concerned. 

 
Article 9 

 
Responsibilities of stakeholders in tourism development 

 
(1) States Parties should ensure that tourism professionals provide tourists with objective and 

honest information on their places of destination and on the conditions of travel, hospitality and stays. Tourism 
professionals should ensure that the contractual clauses proposed to their customers are readily understandable 
as to the nature, price and quality of the services they commit themselves to providing and the financial 
compensation payable by them in the event of a unilateral breach of contract on their part.  
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(2) Tourism professionals, insofar as it depends on them, should show concern, in cooperation with 
the public authorities, for the security and safety, accident prevention, health protection and food safety of those 
who seek their services; likewise, they should ensure the existence of suitable systems of insurance and 
assistance;  they should accept the reporting obligations prescribed by national regulations and pay fair 
compensation in the event of failure to observe their contractual obligations. 

 
(3) Tourism professionals, so far as this depends on them, and if appropriate, should contribute 

and allow the cultural and spiritual fulfillment of tourists, during their trip. 
 
(4) The public authorities of the generating States and the host countries, in cooperation with the 

professionals concerned and their associations, should ensure that the necessary mechanisms are in place for 
the repatriation of tourists in any event. 

 
(5) Governments have the right – and the duty – especially in a crisis, to inform their nationals of 

the difficult circumstances, or even the dangers they may encounter during their travels abroad; it is their 
responsibility however to issue such information without prejudicing in an unjustified or exaggerated manner the 
tourism sector of the host countries and the interests of their own operators; the contents of travel advisories 
should therefore be the subject of consultation, where applicable, with the authorities of the host countries; 
recommendations formulated should be strictly proportionate to the gravity of the situations encountered and 
confined to the geographical areas where the insecurity has arisen; such advisories should be qualified or 
cancelled as soon as a return to normality permits. 

 
(6) The press, and particularly the specialized travel press and the other media, including modern 

means of electronic communication, should issue honest and balanced information on events and situations that 
could influence the flow of tourists; they should also provide accurate and reliable information to the consumers of 
tourism services; the new communication and electronic commerce technologies should also be developed and 
used for this purpose; as is the case for the media, they should not in any way promote sexual exploitation in 
tourism. 

 
Article 10 

 
Right to tourism 

 
(1) The prospect of direct and personal access to the discovery and enjoyment of the planet’s 

resources constitutes a right equally open to all the world’s inhabitants; the increasingly extensive participation in 
domestic and international tourism should be regarded as one of the best possible expressions of the sustained 
growth of free time, and obstacles should not be placed in its way. 

 
(2) The right to tourism is a corollary of the right to rest and leisure, including reasonable limitation 

of working hours and periodic holidays with pay, in compliance with international treaties. 
 
(3) Social tourism, and in particular associative tourism, which facilitates widespread access to 

leisure, travel and holidays, should be developed with the support of the public authorities. 
 
(4) Family, youth, student and senior tourism and tourism for persons with disabilities, should be 

encouraged and facilitated. 
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Article 11 
 

Liberty of tourist movements 
 

(1) Tourists should benefit, in compliance with international law and national legislation, from the 
liberty to move within their countries and from one State to another, in accordance with Article 13 of the Universal 
Declaration of Human Rights; they should have access to places of transit and stay and to tourism and cultural 
sites without being subject to excessive formalities or discrimination. 

 
(2) Tourists should have access to all available forms of communication, internal or external; in 

case of need, they should benefit from prompt and, easy access to local administrative, legal and health services; 
they should be free to contact their consular representatives in compliance with the international treaties in force. 

 
(3) Tourists should benefit from the same rights as the citizens of the country visited concerning the 

protection of the personal data and information that they provide, especially when these are stored electronically. 
 
(4) Administrative procedures relating to border crossings whether they fall within the competence 

of States or result from international agreements, such as visas or health and customs formalities, should be 
adapted, so far as possible, so as to facilitate to the maximum freedom of travel and widespread access to 
international tourism; agreements between groups of countries to harmonize and simplify these procedures 
should be encouraged; specific taxes and levies penalizing the tourism sector and undermining its 
competitiveness should be gradually phased out or corrected. 

 
(5) So far as the economic situation of the countries from which they come permits, tourists should 

have access to convertible currencies needed for their travels. 

 
Article 12 

 
Rights of employees and professionals in the tourism sector 

 
(1) The fundamental rights of employees and professionals in the tourism sector and related 

activities should be guaranteed under the supervision of the national and local administrations, both of their 
States of origin and of the host countries with particular care, given the specific constraints linked in particular to 
the seasonality of their activity, the global dimension of their industries and the flexibility often required of them by 
the nature of their work. 

 
(2) Employees and self-employed workers in the tourism sector and related activities should be 

able to access appropriate initial and continuous training; they should be given adequate social protection; job 
insecurity should be limited so far as possible; and a specific status, with particular regard to their social welfare, 
should be offered to seasonal workers in the sector. 

 
(3) Any natural or legal person, provided he, she or it has the necessary abilities and skills, should 

be entitled to develop a professional activity in the field of tourism under existing national laws; entrepreneurs and 
investors - especially in the area of small and medium-sized enterprises - should be entitled to free access to the 
tourism sector with a minimum of legal or administrative restrictions.  

 
(4) Exchanges of experience offered to executives and workers, from different countries, contribute 

to fostering the development of the world tourism sector; these movements should be facilitated so far as possible 
in compliance with the applicable national laws and international conventions. 
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(5) As an irreplaceable factor of solidarity in the development and dynamic growth of international 
exchanges, multinational enterprises of the tourism sector should not exploit the dominant positions they 
sometimes occupy; they should avoid becoming the vehicles of cultural and social models artificially imposed on 
the host communities; in exchange for their freedom to invest and trade which should be fully recognized, they 
should promote local and sustainable consumption and production patterns and involve themselves in local 
development, avoiding, by the excessive repatriation of their profits or their induced imports, a reduction of their 
contribution to the economies in which they are established. 

 
(6) Partnership and the establishment of balanced relations between enterprises of generating and 

receiving countries contribute to the sustainable development of tourism and an equitable distribution of the 
benefits of its growth. 

 
 

WORLD COMMITTEE ON TOURISM ETHICS 
 

Article 13 
 

Mandate 
 

(1) The World Committee on Tourism Ethics is a subsidiary organ of the UNWTO General 
Assembly, and notwithstanding the functions performed in relation to the Global Code of Ethics for Tourism, it 
shall be responsible for monitoring the implementation of the provisions of this Convention and carrying out any 
other tasks entrusted to it by the Conference of States Parties. 

 
(2) The Committee shall fix the modalities for the submission and examination of the reports of the 

States Parties. 
 

(3) The Committee shall adopt a biennial report on the implementation and interpretation of the 
Convention that will be transmitted by the Secretary-General of the UNWTO to the General Assembly of the 
UNWTO and to the Conference of States Parties to the present Convention.  

 
(4) The Committee may also act, where applicable, as a conciliation mechanism to the States 

Parties and other stakeholders in tourism development in accordance with the Optional Protocol annexed to the 
Framework Convention on Tourism Ethics. 

 
Article 14 

 
Composition 

 
(1) The General Assembly of the UNWTO, in cooperation with the Conference of States Parties, 

shall determine the composition of the Committee as well as the modalities for the nomination and appointment of 
its Members with a view to achieving their independence and impartiality.  

 
(2) The General Assembly of the UNWTO, in cooperation with the Conference of States Parties, 

shall elect the members of the Committee with due regard being paid to gender and age balance and equitable 
regional and sectorial representation. 
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Article 15 
 

Functioning 
 

(1) The Secretary-General of the UNWTO shall place at the Committee’s disposal the personnel 
and financial resources necessary for the performance of its functions. The expenses necessary to the 
functioning of the Committee will be entered in the budget of the Organization with the approval of the General 
Assembly. 

 
(2) The Committee shall adopt its own rules of procedure under the framework of the present 

Convention. The text of the rules of procedure shall be transmitted to the Conference of States Parties and to the 
General Assembly of the UNWTO for information. 

 
 

CONFERENCE OF STATES PARTIES 
 

Article 16 
 

Composition and responsibilities 
 

(1) The Conference of States Parties shall be the plenary body of this Convention composed of 
representatives of all States Parties.  

 

(2) The Conference of State Parties shall meet in ordinary sessions every two years in conjunction 
with the General Assembly of the UNWTO. It may meet in extraordinary session if it so decides or if the 
Secretary-General of the UNWTO receives a request to that effect from at least one-third of the States Parties.  

 

(3) The presence of a majority of States Parties shall be necessary to constitute a quorum at 
meetings of the Conference of States Parties. 

 

(4) The Conference of States Parties shall adopt its own rules of procedure and amendments 
thereto. 

 

(5) The Conference of States Parties shall perform, inter alia, the following functions: 
 

(a) considering and adopting amendments to this Convention and to the Optional Protocol to 
the Framework Convention on Tourism Ethics where applicable; 

(b) adopting plans and programmes for the implementation of this Convention; and taking any 
other measures it may consider necessary to further the objectives of this Convention; and 

(c) approving the operational guidelines for the implementation and application of the 
provisions of the Convention prepared upon its request by the World Committee on 
Tourism Ethics. 

 

(6) The Conference of the States Parties may invite observers to its meetings. The admission and 
participation of observers shall be subject to the rules of procedure of the Conference of States Parties.  

 
(7) The Conference of the States Parties may establish a fund, if necessary, to cover any 

expenses for the implementation of the Convention that are not met by UNWTO and determine the 
contribution to be made by each of the States Parties to the present Convention. 
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Article 17 
 

Secretariat 
 

The Secretariat of the UNWTO shall provide administrative support to the Conference of States 
Parties, as necessary. 
 
 

FINAL PROVISIONS 
 

Article 18 
 

Signature 
 

The present Convention shall be open for signature by all Member States of the UNWTO and all 
Member States of the United Nations at [venue], and thereafter at the Headquarters of the UNWTO in 
Madrid until [date].  
 

Article 19 
 

Ratification, acceptance, approval or accession 
 

The present Convention is subject to ratification, acceptance, approval or accession by States. 
Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Secretary-
General of the UNWTO. 
 

Article 20 
 

Entry into force 
 

(1) The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of 
deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 

(2) For each State Party ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after 
the deposit of the tenth instrument of ratification acceptance, approval or accession, the Convention 
shall enter into force on the thirtieth day following deposit by such State Party of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession 
 

Article 21 
 

Amendment of the Convention  
 

(1) Any State Party may propose amendments to the present Convention. 
 
(2) The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretary-General of the 

UNWTO to all States Parties at least ninety days before the opening of the session of the Conference of States 
Parties. 

 
(3) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority vote of States Parties present and voting 

and shall be transmitted by the Secretary-General of the UNWTO to the States Parties for ratification, 
acceptance, approval or accession. 
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(4) Instruments of ratification, acceptance, approval or accession to the amendments shall be 
deposited with the Secretary-General of the UNWTO. 

 
(5) Amendments adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for those States 

Parties having ratified, accepted, approved or acceded to such amendments on the thirtieth day following the 
date of receipt by the Secretary-General of the UNWTO of the instruments of ratification, acceptance, approval or 
accession of at least five of the States Parties to this Convention. Thereafter the amendments shall enter into 
force for any other State Party on the thirtieth day after the date on which that State Party deposits its instrument. 

 
(6) After entry into force of an amendment to this Convention, any new State Party to the 

Convention shall become a State Party to the Convention as amended. 

 
Article 22 

 
Denunciation 

 
(1) The present Convention shall remain in force indefinitely, but any State Party may denounce it 

at any time by written notification. The instrument of denunciation shall be deposited with the Secretary-General 
of the UNWTO. After one year from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Convention shall no 
longer be in force for the denouncing State Party, but shall remain in force for the other States Parties. 

 
(2) The denunciation shall not affect the possible remaining financial obligation of the denouncing 

State Party, any requests for information or assistance made, or procedure for the peaceful settlement of disputes 
commenced during the time the Convention is in force for the denouncing State Party. 

 
Article 23 

 
Dispute settlement 

 
Any dispute that may arise between States Parties as to the application or interpretation of this 

Convention shall be resolved through diplomatic channels or, failing which, by any other means of 
peaceful settlement decided upon by the States Parties involved, including, where applicable, the 
conciliation mechanism provided for in the Optional Protocol. 
 

Article 24 
 

Authentic texts  
 

The Arabic, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention shall be regarded as 
equally authentic.  
 

Article 25 
 

Depositary 
 

(1) The Secretary-General of the UNWTO shall be the depositary of this Convention.  

 
(2) The Secretary-General of the UNWTO shall transmit certified copies to each of the signatory 

States Parties. 

 
(3) The Secretary-General of the UNWTO shall notify the States Parties of the signatures, of the 

deposits of instruments of ratification, acceptance, approval and accession, amendments and denunciation. 
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Article 26 
 

Registration 
 

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretary-General of the United Nations by the Secretary-General of the UNWTO.  

 
 

 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this 
Convention.  
 

DONE at VENUE, on DATE 
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM ETHICS 
 
 
 
THE HIGH CONTRACTING PARTIES, 
 
 Having concluded the Framework Convention on Tourism Ethics (hereinafter referred to as “the 
Convention”) as a fundamental frame of reference for the development of responsible, sustainable and 
universally accessible tourism, 
 

Recognizing that disputes in the tourism sector may sometimes seriously disrupt the positive 
impacts of the sector towards a harmonious socio-cultural and economic development and the 
advancement of peace and prosperity, 

 
Aiming to supplement the present Framework Convention with an Optional Protocol, which is a 

separate and independent legal instrument open to the States Parties of this Convention, providing a 
process for the settlement of disputes that can guide and strengthen the implementation of the ethical 
principles by all stakeholders concerned, 

 
Encouraging all parties to try to resolve all disputes in a peaceful manner before resorting to 

litigation, 
 
Have agreed as follows: 
 
1.  The World Committee on Tourism Ethics (hereinafter referred to as “the Committee”) shall act 
as an independent and voluntary conciliation mechanism for any dispute that may arise among States 
Parties to the present Protocol, or stakeholders in tourism development, concerning the interpretation or 
application of the Convention. 
 
2.  Any dispute between two or several States Parties to the present Protocol, or a State Party and 
one or more stakeholders may be referred to the Committee. 
 
3.  In so far as the Parties agree to submit the dispute to the Committee, they shall present written 
statements, accompanied by all documents and other evidence as deemed necessary to the 
Chairperson of the Committee who shall appoint a sub-committee of three members responsible for 
examining the dispute and for formulating recommendations suitable to form the basis of a settlement.  
 
4.  In order to adopt relevant recommendations, the sub-committee may ask the Parties for 
additional information and, if deemed useful, may hear them at their request; the necessary expenses 
incurred by the conciliation procedure shall be borne by the Parties in dispute. The failure of one of the 
Parties to appear even though it has been given a reasonable opportunity to participate shall not 
prevent the sub-committee from adopting its recommendations.  
 
5.  Unless otherwise agreed by the Parties in dispute, the Committee shall announce 
recommendations of the sub-committee within three months from the date on which the dispute was 
referred to it. The Parties in dispute shall inform the Chairperson of the Committee of any settlement 
reached on the basis of the recommendations and of any action taken to implement such settlement. 

 

6.  If within a period of two months after notification of the recommendations the Parties in dispute 
have failed to agree on the terms of a final settlement, the Parties may separately or jointly refer the 
dispute to a plenary session of the Committee.  
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7.  The plenary session of the Committee shall adopt a decision that shall be notified to the Parties 
in dispute and, if the Parties in dispute agree so, made public. If the Parties in dispute agree with the 
decision, they will be requested to apply it at the earliest possible opportunity and they shall provide 
information in due course to the Chairperson of the Committee on the actions they have taken to 
implement the abovementioned decision. 

 

8.  A State Party may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, or any 
subsequent date, declare that it agrees with respect to any other State Party assuming the same 
obligation, to consider binding the decision of the Committee in any dispute covered by this Protocol on 
which no settlement has been reached in accordance with paragraph 4. 

 
9.  Tourism establishments and tourism enterprises, as well as their associations, may include in their 
contractual documents a provision making the decisions of the Committee binding in their relations with their 
contracting parties. 

 

10.  Except in cases where new elements have been submitted to it, the Committee shall not 
consider matters it has already dealt with (non bis in idem) and will inform the Parties in dispute 
accordingly. 

 

11.  The present Protocol is open to the ratification, acceptance, approval or accession to the States 
Parties to the Convention. The rules concerning the amendment and denunciation of the Convention 
shall apply mutatis mutandis to the Protocol. The Protocol shall form an Annex to the Convention for the 
States having ratified, accepted, approved or acceded to it. 

 
12.  Denunciation of the Convention shall involve the immediate denunciation of this Protocol. The 
denunciation shall take effect one year after the receipt of the instrument of denunciation. However, States 
Parties denouncing the Protocol shall remain bound by its provisions in respect of any dispute which may have 
been referred to the Committee before the end of the one-year period provided for above.  

 

13.  The Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the second 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

 
14.  For each State Party ratifying, accepting, approving or acceding to the Protocol after the deposit of the 
second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the 
thirtieth day following the deposit by such State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession.   

 
 
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed the present 
Protocol.  
 
 
DONE at VENUE, on DATE 

 
* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

  

 
A/RES/708(XXII) 

 

 

 

 مكان وتاريخ إنعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 من جدول األعمال 17البند 

 (A/22/17 rev.2)الوثيقة 

 
 

 إنَّ الجمعية العامة،
 

 نظامها الداخلي، 1الماّدة  من 3و 2 والفقرتينمن النظام األساسي،  20المادة  إذ تراعي

 

 على التوالي، األرجنيتن واإلتحاد الروسيبالدعوتين المقدمتين من حكومتَْي  علًماوقد أحاطت 

 

 ،اإلتحاد الروسيبسحب ترشيح األرجنتين دعًما لترشيح  وقد أحاطت

 
 بتحفظات أوكرانيا في ما يتعلق بعقد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العاّمة في االتحاد الروسي؛تأخذ علًما  .1
 
 ؛2019بترشيح اإلتحاد الروسي إلستضافة الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة عام  ترّحبو .2

 
 ؛جمهورية األرجنتين على سحب ترشيحها دعماً لترشيح اإلتحاد الروسي وتشكر .3

 
اإلتحاد الروسي )سانت بطرسبرغ( كمقّر إنعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة في النصف الثاني وتختار  .4

 .2019من عام 
 

* * * 
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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 
 
 

 توجيه الشكر 

 

 إنَّ الجمعية العامة،

د الذي قام به صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والسيّ بالدور الملحوظ إذ تحيط علًما 

السفر والسياحة العالميين على في مجال مجلس العالمي للسفر والسياحة للالسابق والرئيس التنفيذي  المدير ،دافيد سكوسيل

 مدار السنوات الماضية،

عن تقديرها لمساهمتهما في تنمية السياحة المستدامة، مع اإلشارة على وجه الخصوص إلى تعاونهما الوثيق تعّبر  .1
 مع منّظمة السياحة العالمية؛ 

بالقيادة االستثنائية التي أبداها األمين العام الحالي للمنّظمة، السّيد طالب الرفاعي، واإلنجازات الكبرى التي وإذ تحيط علًما 
 تحّققت خالل واليته، ال سّيما في مجاالت  مثل االرتقاء باألجندة السياحية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، 

 له بالنظر إلى مساعيه التي أفضت إلى االرتقاء بالمنظمة والقطاع السياحي ككّل؛  عن تقديرها الخاصّ تعّبر  .2

اختتام أعمالها بنجاح بفضل ظروف العمل الممتازة التي توّفرت للمنّظمة من قبل حكومة وإذ تلحظ أيًضا بارتياح خاّص 
  جمهورية الصين الشعبية، 

حفل االفتتاح الرسمي  إذ ترأس، وانغ يانغالسيّد س الدولة الصيني نائب رئيس مجل معاليل تعبِّر عن تقديرها العميق .3

 لدورتها الثانية والعشرين؛

 مساهمتهعلى لي جينزاو، رئيس هيئة السياحة الوطنية في الصين،  لمعالي السيِّدالصادق عن امتنانها  تعبِّرو .4

ة ثانيدورة الالتحضير لل تولّي الشخصية في ، والشكر وتنظيمها الناجح لمنظمة السياحة العالميةة والعشرين للجمعية العامَّ

 ؛مان نجاح الدورةلجميع المسؤولين ومعاونيهم على تعاونهم المميز مع األمانة لض موصول

على حسن والسلطات القيّمة عليهما،  مقاطعة سيتشوانعن خالص امتنانها ألهالي مدينة تشنغدو وكذلك وتعبّر  .5

 ف المشاركين.تصرّ ا بة التي وضعوهاالستثنائي والتسهيالتضيافتهم 

 
* * * 

 

mailto:omt@unwto.org

