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 مة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحةفاقية منظ  إقرار المبادئ التوجيهية العتماد مشروع ات  
 صة إلعداد المشروع النهائيوتعيين لجنة مخص  

  . ة الخلفية  أوالا  والغرض من المبادئ التوجيهية الخاص 

ة  .1 المرتبط بمشروع االتّفاقية اإلطارية آلداب السياحة، تّم إعداد نّص مشروع  (XXI)668عمالً بقرار الجمعية العامَّ

ية االتّفاقية الدولية من قبل فريق عامل مؤلّف من جميع الدول األعضاء المهتّمة، بمساعدة األمانة. وبناًء على طلب الجمع

(، سيُرفَع نّص االتّفاقية إلى (CV) 7العامة في القرار المذكور أعاله، والدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي )المقّرر 

 الدورة الثانية والعشرين للجمعية من أجل مناقشته والنظر فيه، وربّما الموافقة عليه أو اعتماده.    
 

نّظمة السياحة العالمية اعتماد اتّفاقية دولية في إطار جمعيتها العاّمة، األمر الذي إنّها المّرة األولى التي تعتزم فيها م .2

حدة التي لم تضع اتفاقية صة الوحيدة التابعة لألمم المتّ الوكالة المتخصّ  إنّهاحيث سيشّكُل عالمة فارقة في تاريخ المنظّمة، 

 .اختصاصها المندرجة في نطاق مسائلالم تنظّ 
 

تتمتّع بخبرٍة أوسع حدة ألمم المتّ تابعة ل أخرى ماتمنظّ  وأسوةً بالممارسات المتّبعة فيبنجاح  مسعىلهذا ا والستكمال .3

فاقية خالل الدورة المقبلة االتّ  مشروع نصّ  حولتنظيم النقاش  من الضروريالمعاهدات،  إبرامفي مجال وتاريخ طويل 

 ،النصوص ذات الصلة دراسة عمليةفي  يتّم اتّباعهاة ضع مبادئ وقواعد خاصّ و لهذا الغرض، يجبو .للجمعية العامة

هذا لا ناسب تمامً الحالية، غير م ، في صيغتهالنظام الداخلي للجمعية العامة يُشار إلى أنّ وتعديلها والموافقة عليها واعتمادها. 

 النقاشات. هذا النوع من  فيدة يمكن تطبيقها قواعد محدّ  ينّص علىه ال الغرض، حيث أنّ 
 

مقارنة  –بذاتها  الجمعية العامةى موعد انعقاد الجمعية العامة وقصر مّدة انعقاد أنَّ ضيق الوقت المتاح حتّ كما  .4

يمثاّلن تحديَّين أساسيَّين  –حدة، التي تجتمع عادة لمّدة أسبوعين مات أخرى تابعة لألمم المتّ باألجهزة التشريعية في منظّ 

على النظر في النّص وأّي تعديالت مقترحة عليه بأعلى مستوى من الكفاءة بان أن تكون الدول األعضاء قادرة ويتطلّ 

 والفعالية، والعمل قدر المستطاع على تجنُّب أي تأخير غير مبّرر في مناقشة المسائل اإلجرائية. 
 

، هذه المبادئ التوجيهية، موصيًا بموافقة الجمعية العامة عليها (CV)7ولقد أقّر المجلس التنفيذي، من خالل المقّرر  .5

في دورتها الثانية والعشرين، كما أيَّد توصية الفريق العامل المعني باالتّفاقية اإلطارية آلداب السياحة، لتفادي إدخال أّي 

 االتّفاقية.  من مشروع نصّ  12إلى  4تغيير على نّص المدّونة العالمية لآلداب الوارد في المواد 
 

إلى حين افتتاح الدورة الثانية والعشرين المبادئ التوجيهية الخاّصة المجلس، فإنَّ األمانة ستلتزم ب وفقًا لما أقّره .6

 للجمعية العامة، وستُرفَع إلى جلستها العامة األولى للموافقة عليها.
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ة هدفين اثنين: أواًل، توفير  المبادئ التوجيهيةق هذه تحقّ  .7 اليقين القانوني في ما يتعلّق بالجدول الزمني وعمليّة الخاصَّ

وإمكانيّة اعتمادها؛ وثانيًا، اقتراح إطار عملي يتسم بكفاءة إدارة الوقت  هذه االتّفاقية الدوليةوضع الصيغة النهائية لنّص 

االتّفاقية ى نّص مشروع تعتمده الجمعية العامة لدى النظر في أّي تعليقات وتعديالت مقترحة من قبل الدول األعضاء عل

 .  الدولية

ا.    نطاق المبادئ التوجيهية ثانيا

ة المقترحة على عمليّة مناقشة نّص مشروع االتفاق المبادئ التوجيهيةتنطبق  .8 واعتمادها المحتمل من قبل  يةالخاصَّ

مةً قانونيًا باالتفاقيّة. كما أنَّ الجمعية العامة حصًرا، وال تنطبق على العمليّة التي قد تصبح الدول األعضاء بموجبها ُملز

اعتماد نصٍّ من قبل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة ال يعني بأّي شكل من األشكال االلتزام الفوري للّدول األعضاء 

عضو، إذا  نهائي، فسيكون بإمكان أّي دولة باالمتثال ألحكام االتفاقية. بناًء عليه، في حال اعتماد الجمعية العامة لنصٍّ 

تفاقية من خالل إيداع االرغبت في ذلك ووفقًا إلجراءاتها وممارساتها الدستورية، أن تُعرب عن موافقتها على االلتزام ب

 ة. أمين عام منظمة السياحة العالمي لدىصك تصديق أو موافقة أو قبول أو انضمام 
 
ة المقترحة كذلك إلى تأمين الم المبادئ التوجيهيةتهدف  .9 رونة الالزمة على مستوى نتائج النقاشات التي الخاصَّ

تفاقية االستجري خالل الدورة المقبلة للجمعية العامة. بشكٍل خاص، وعلى الرغم من أنَّ الهدف النهائي هو اعتماد نّص 

نكليزي فقط تنّص أيًضا على إمكانية تقديم النّص اإل المبادئ التوجيهيةباللغات الرسمية الخمس كما هو منصوٌص عليه، فإّن 

بجميع اللغات الرسمية خالل مؤتمر للمندوبين المفّوضين تدعو  ةإلى الجمعية العامة للموافقة عليه، واعتماد نّص االتفاقي

 .الجمعية العامة إلى عقده في مرحلة الحقة إذا تعذَّر إعداد النّص باللغات الخمس في الوقت المناسب نظًرا لضيق الوقت
 

ة ال يُقَصد بها االنحراف عن النظام الداخلي للجمعية العامة، أو  المبادئ التوجيهيةاإلشارة إلى أنَّ  تجدرُ  .10 الخاصَّ

االستعاضة بها عنه، أو تعديله بأي طريقة نهائية، بل اقتراح بعض الترتيبات االستثنائية المحدودة النطاق والمؤقّتة، لتلبية 

المعدَّ من قبل الفريق  ةة والعشرين للجمعية العامة، من أجل تسهيل النظر في نّص االتفاقياالحتياجات المحدَّدة للدورة الثاني

 ة. بموافقة الجمعية العامرهنًا وصراحةً مجلس التنفيذي ال على النحو الذي أقّرهالعامل واعتماده المحتمل، 
 

ن للجمعية العامة، قد يرغب المجلس النتائج التي تتمخَّض عن الدورة الثانية والعشريو المجريات استناًدا إلى .11

ة على شكل مرفق، إلى النظام الداخلي للجمعية العامة، الخاصّ  المبادئ التوجيهيةالتنفيذي في النظر في إمكانيّة ضّم 

منظمة السياحة العالميّة. في حال موافقة  ضمن نطاقلالستفادة منها مستقباًل في ممارسات تشريعية مماثلة يمكن أن تجري 

ة إلى الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للموافقة  المبادئ التوجيهيةعلى ذلك، يمكن تقديم  التنفيذي جلسالم الخاصَّ

 ة. عليها، بعد إدخال أي تعديالت الزمة باالستناد إلى الدروس المستفادة خالل الدورة المقبلة للجمعية العام

ا.   لجمعية العامة الواجب ات خاذها من قبل ااإلجراءات رابعا

 الجمعية العامة مدعّوة إلى أن:  .1
 

 توافق على المبادئ التوجيهية العتماد مشروع االتّفاقية اإلطارية آلداب السياحة؛ (أ)

صة تتألف من 12تُنشئ، وفقًا للمادة أن (ب)  المهتّمة الدول األعضاءجميع )ي( من النظام األساسي، لجنة مخصَّ

، من أجل النظر فيه وإمكانية الموافقة عليه خالل الجلسة العامة للدورة الثانية لتنقيح وإعداد النّص النهائي لالتّفاقية

 والعشرين للجمعية العامة. 
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فاقية اإلطارية آلداب السياحة وإمكانية اعتمادها من قبل الدورة ال مرفق: ال ة للنظر في االت  ثانية المبادئ التوجيهية الخاص 
 والعشرين للجمعية العامة  

 النطاق والهدف  .1
 

 (أ) هذه التوجيهيةتنطبق االتفاقيالمبادئ فيمشروع النظر عملية على آلدابالسياحةةحصًرا اإلطارية
)الُمشارإليهاأَيًضافيمايليبـ"االّتفاقية"(  .والموافقةعليه،وإمكانيةاعتماده،(XXI)668وفًقاللقرارالُمعدَّ

 (ب) هذه في واإلجراءاتالواردة القواعد التوجيهيةتخضع تسريالمبادئ وهي للمنظمة، األساسي للنظام
 .استثنائًياخاللالدورةالثانيةوالعشرينللجمعيةالعامة

فاقية اإلطارية آلداب السياحة مشروع نص  تعميم المقترحات وتقديم التعديالت على  .2 ، للنظر فيها في الدورة االت 
    ية والعشرين للجمعية العامةالثان

 

المقترحي(أ) النّص بتعميم المجلسالتنفيذي، علىتوصية بناًء العام، األمين باللغاتالرسميةلالّتفاقيةقوم ،
.الخمس،علىأعضاءالمنظمةقبلتسعينيوًماعلىاألقلمنافتتاحالدورةالثانيةوالعشرينللجمعيةالعامة

مإلىاألمينالعامتعديالتعلىنّصمشروعاالتفاقيةالذيجرىتعميمهيجوز(ب) للدولاألعضاءأنتقدِّ
وفًقاللفقرة)أ(أعاله،خطًيا،بإحدىاللغاتالرسمّيةالخمسللمنظمة،فيموعداليتجاوزالثالثينيوًماقبلافتتاح

م ،المبادئالتوجيهيةبعدهذهالمهلةالنهائية.وألغراضهذهالدورة.لنتنظرالجمعيةالعامةفيأّيمقترحاتُتقدَّ
ُتعتبرالتعديالتاقتراحاتللتغيير،بمافيذلكاقتراحاتلحذفأوإضافةأونقلأواستبدالأّيمنأحكاممشروع

.االتفاقية

ةوالفقرةالتيلكييتمّ(ج) تشيرإليها،إضافًةالنظرفيالتعديالت،يجبأنُتحّددهذهاألخيرةبوضوحالمادَّ
 .إلىاإلجراءالمقترح،بمافيذلكأّينّصبديل

باستثناءالحاالتالتييكونالتعديلفيهاواضًحابصورٍةتلقائية،ُيمكنإرفاقهبملحوظةتوضيحيةالتزيد(د)
 .كلمةلتسهيلفهمهبشكٍلأفضلأوتوضيحنطاقه50عن

(ه) تعديالتمقترحة أّي العام األمين بجميعُيحيل األعضاء إلىجميع أعاله و)ج( للفقرتين)ب( وفًقا تِرُد
 .اللغاتالرسمّيةفيموعداليتجاوزالعشرةأيامقبلافتتاحالدورة

ة،ىالفريقالعاملالمكلّفبإعدادنّصمشروعاالتفاقية،والمؤلفمنجميعالدولاألعضاءالمهتمَيتولّ(و)
األعمالالتحضيريةالالزمةحتىافتتاحالدورةالثانيةوالعشرينللجمعيةالعامة،منأجلتيسيرمناقشةكلّإجراء

خاصأنيعتمدتقاريرويقّدمتوصياتبشأنالنّصوأّيتعديالتمقترحةالنّصخاللالجمعية.ويجوزلهبوجهٍ
 .للنظرفيهمنقبلالجمعيةعليه،حسبالضرورة،

م إلى الدورة الثانية والعشرين قد  يس ذيال ة اإلطارية آلداب السياحةصة إلعداد نص  االتفاقياللجنة المخص   .3
 للجمعية العامة العتماده

 
ةفيبدايةالدورة،أنُتنشئ،وفًقاللمادةالمبادئالتوجيهيةيجوزللجمعيةالعامة،بعدالموافقةعلى(أ) الخاصَّ

النهائي12 النّص لتنقيحوإعداد الدولاألعضاء تتألفمن صة مخصَّ لجنة األساسي، النظام من .لالّتفاقية)ي(
ويجوزلجميعالدولاألعضاءالمشاركةفياللجنة،كمايجوزلجميعالمنظماتالدولّيةالتيتحضرالجمعيةالعامة

 .(منالنظامالداخليللجمعيةالعامة2)9نُتشاركفياللجنةبصفةمراقب،عماًلبالمادةأ

 .تنتخباللجنةرئيسهامنبينأعضائها(ب)

للفقرَتين(ج) وفًقا علىأّيتعديالتتِرُد اللزوم،نّصمشروعاالتفاقيةبناًء )ب(2تدرساللجنةوتنقح،عند
اللجنة،فينهايةعملها،نّصاالتفاقيةباللغاتالخمسإلىالجلسةالعامةللجمعيةالعامةمن)ج(أعاله.وترفع2و

 .أجلاعتمادهبصورةنهائية
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مإلىالجلسةالعامةللجمعيةالعامةالعتمادهبصورةنهائيةفيأّيلغٍة(د) فيحالعدمتوافرالنّصالذيسيقدَّ
مالنّصاإلنكلي  .زيفقطإلىالجمعيةالعامةللموافقةعليهغيراإلنكليزية،ُيقدَّ

ُيعتمد(ه) الحالة، هذه في تصويت. إجراء األعضاء يطلبأحد لم ما اآلراء، بتوافق قراراتها اللجنة تّتخذ
 .القراربغالبيةبسيطةمنأعضاءاللجنةالحاضرينوالمصوتينبرفعاأليدي

لألعضاءبموجبالماّدة(و) منقواعدالتمويل،تقديمتعديالتأو13أوالفقرةمنالنظاماألساسي34اليحقُّ
 .التصويت

 اعتمادهمن أجل دراسة نص  مشروع االتفاقية في اللجنة وإعداد النص  النهائي لتقديمه إلى الجمعية العامة  .4
 

(أ) للفقرتين وفًقا حسباألصول مة التعديالتالمقدَّ في اللجنة تنظر و2ال كانت2)ب( إذا إاّل أعاله )ج(
 .ظىبتأييدأحدأعضاءاللجنةتح

دإضافةيأتيبمجرّما،،ُيعتبرالتعديلالفرعيتغييًرامقترًحاعلىتعديلٍالمبادئالتوجيهيةألغراضهذه(ب)
 .أوحذفأوتنقيحجزءمنذلكالتعديل

ةعلىحدةفيالنسحوليقومرئيساللجنةبتوجيهالمناقشة(ج) خةنّصمشروعاالتفاقيةعلىأساسكلمادَّ
 ..ولنتتوّفرأّيترجمةفوريةفياللجنةالمخّصصةاإلنكليزية

التياقترحتالتعديلأن(د) العضو يجوزلممثلعنالدولة متاقتراحاتلتعديلها، التيقُدِّ المواد فيحالة
الشرح.تبّتاللجنةفيُيدليببيانموجزيشرحالتعديل.ويجوز دالوقتالمسموحبهلتقديمهذا للرئيسأنُيحدِّ

ا لة.أمَّ التعديلالمقّدم.وفيحالاعتمادالتعديل،تعتبرالمادةقيدالدرس،معتمدةمنقبلاللجنة،فيصيغتهاالمعدَّ
م   ها.فيفيحالرفضالتعديل،يعتبرمشروعالنّصاألصليمعتمًدابالصيغةالتيقُدِّ

ُتعطىالتعديالتوالتعديالتالفرعيةاألولويةعلىالنصوصالتيتشيرإليها،وُيبحثفيهاقبلالنّص    (ه)
 .نفسه

تعديلأوتعديلفرعيفيأيوقتمنقبلالدولةالعضوالتيقدمته،عنطريق(و) يجوزأنُيسَحبأّي
 .ممّثلها،مالميُكنالتعديلقداعُتِمد

ديلَينأوأكثربشأنالموادنفسهاأوجزءمنمادة،تنظراللجنةأواًلفيالتعديلاألبعدمنفيحالتقديمتع(ز)
ثم يجريتضمينهفيالنّصاألصلي، أوأكثر، تعديلواحد اعُتمد وإذا حيثالمضمونعناالقتراحاألصلي.

 .تتعلقبالتعديلنفسهُينظرفيالنّصالمنقَّح.تنطبقالقاعدةنفسهاعلىالتعديالتالفرعيةالتي

يحّددرئيساللجنة،بمساعدةأمانةالمنظمة،الترتيبالذيتنظرفيهاللجنةبالتعديالتوالتعديالتالفرعية،(ح)
 .معإيالءاالعتبارالواجبلضرورةإجراءالمناقشةضمنالوقتالمحّدد

(ط) لهذه وفًقا بكامله االتفاقية مشروع نّص في النظر التوجيهيبعد باللغةةالمبادئ النّص اللجنة ُتحيل ،
مة.اعتمادهبصورةنهائيةلموافقةعليهأواإلنكليزيةإلىالجمعيةالعامةل  باللغاتالرسميةالخمسللمنظَّ

 واعتماده من قبل الجمعية العامة طارية آلداب السياحةاإل ةاالتفاقي النظر في نص   .5
 
ممنقبلاللجنةالعتمادهبالكاملباللغاتالرسميةتنظر(أ) الجمعيةالعامة،فيجلستهاالعامة،فيالنّصالمقدَّ

ابتوافقاآلراء،أوبغالبيةالثلثينفيتصويٍتبنداءاألسماء،إذاطالبأحداألعضاءالفاعلين الخمسللمنظمة،إمَّ
 .بذلك

اآلراء،أوعدمحصولهعلىغالبيةالثلثينالمطلوبةبموجبفيحالعدماعتمادمشروعاالتفاقيةبتوافق(ب)
رإنشاءلجنةمؤلفةمنالدولاألعضاءلوضعالصيغةالنهائيةلنّصيمكن الفقرة)أ(أعاله،يجوزللجمعيةأنتقرِّ

افيدورةالحقةللجمعيةأوفيمؤتمردوليللمندوبينالمفّوضينُيعقدخصيًصا  .لهذهالغايةأنيجرياعتمادهإمَّ

 

mailto:omt@unwto.org


A/22/5 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

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

5 

تنظر(ج) النظرفيهمنقبلاللجنة، بعد العامة اإلنكليزيةمنالنّصإلىالجلسة النسخة إاّل م ُتقدَّ فيحاللم
الجمعيةفيالنّصللموافقةعليه.وفيحالالموافقة،تعقدالجمعية،فيموعدالحقيجريتحديده،مؤتمًرادولًيا

 .نّصباللغاتالرسميةالخمسللمندوبينالمفوضينمنأجلاعتمادال

بتوقيع(د) الخمسللمنظمة، باللغاتالرسمية العامة الجمعية قبل من المعتمدة االتفاقية من نسختان ق ُتصدَّ
 .رئيسالجمعيةالعامةواألمينالعاملمنظمةالسياحةالعالمية

قةمن(ه) لمنّظمةالسياحةالعالميةالجمعيةالعامةمناألمينالعامالمعتمدةمنقبلتفاقيةاالُترَسلنسخةمصدَّ
 إلىالدولاألعضاءفيأقربوقٍتممكن.
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