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 العضوية في المنظمة 

 )أ( وضع العضوية

 )أوالً( األعضاء الفاعلون

  قّدمةم .أوال

الحادية  دورتها إنعقاد منذ العضوية على طرأت التي التغييرات على العامة الجمعية إطالع إلى الوثيقة هذه ترمي  1.

 50و 49 مادتينوال األساسي النظام من 5 بالمادة عمالا  فيها النظر عليها يتعيّن التي العضوية طلبات وتسليمها والعشرين،

 .للجمعية الداخلي النظام من

 طلبات الترّشح للعضوية .ثانيا

ه بتاريخ   عبر األمين العام إلى وزير الخارجية والتعاون اإلسباني بصفته  2016أيلول/سبتمبر  1بموجب كتاٍب ُوجِّ 2.

رسمياا ترشيح دولته للعضوية الفاعلة في  دولة فلسطينوديع النظام األساسي للمنظمة، قّدم وزير السياحة واآلثار في 

 من( 3)5 بالمادة . وعمالا العالمية والتزامات العضوية السياحة لمنظمة األساسي بالنظام المنظمة، وأعلن عن القبول الرسمي

  .العامة للجمعية الحالية الدورة إلى الطلب هذا يُرفع األساسي، النظام

.3 ، أبلغ نائب الرئيس ووزير اإلقتصاد والتخطيط والطاقة والصناعة والحرف2017نيسان/أبريل  27وبتاريخ  

بالنظام األمانة بقبول دولته رسمياا  إتحاد جزر القمروالسياحة واإلستثمارات والقطاع الخاص والشؤون العقارية في  اليدوية 

من النظام ( 3)5فاعل. وعمالا بالمادة  بغرض اإلنضمام إلى المنظمة كعضوٍ  األساسي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك

و في األمم عضدولة والجدير بالذكر أن هذه الدولة هي  .األساسي، يُرفع هذا الطلب إلى الدورة الحالية للجمعية العامة

 .المتحدة

، أعلن وزير اإلعالم والثقافة والسياحة في حكومة الصومال االتّحادية عن قبول 2017آب/أغسطس  22وبتاريخ   4.

دولته رسمياا بالنظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية والتزامات العضوية، وذلك بغرض االنضمام إلى المنظّمة كعضٍو 

لغت كافة األعضاء باهتمام الصومال باالنضمام إلى المنظّمة في التاسع من شهر آب/أغسطس فاعل. وبما أّن األمانة قد أب

)ج( من النظام الداخلي للجمعية العامة، وأن تنظر الجمعية العامة  50للماّدة  ثناء  است أن يُطبَّقطلُب األمين العام ، ي  2017

(  من النظام األساسي. والجدير بالذكر أّن جمهورية الصومال 3)5في ترّشح الصومال للعضوية الفاعلة، عمالا بالماّدة 

 االتّحادية هي دولة عضو في األمم المتّحدة. 
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 سحب العضوية .ثالثا

.5 .المنظمة من اإلنسحاب بنيتها اإلسبانية والحكومة األمانة أستراليا أبلغت 

 تصاالت مع الدول غير األعضاءاإل .رابعا

.6 بفوائد تذكيرها أو إعالمها أجل من المذكورة أدناه الدول مع إتصاالت اإلقليميون والمدراء العام األمين أجرى 

 .فيها العضوية إستئناف أو المنظمة إلى اإلنضمام في النظر على تشجيعها وبغرض العالمية السياحة منظمة إلى اإلنتساب

.7 من وسواها السياحة ووزارات الخارجية وزارات عن ممثلين مع عّدة إجتماعات   األوروبية القارة في ُعقدت 

 ممثلين مع إجتماعات   الرسمية الزيارات هذه خالل أجريت ولقد. والسويد وآيسلندا إستونيا من كل   في الوطنية المؤسسات

 وكذلك المشترك اإلهتمام ذات القضايا ونوقشت والخاص، العام القطاعين من السياحة مجال في المصلحة أصحاب عن

 .2017وآيسلندا بحلول نهاية عام  ويجري التخطيط لزيارات رسمية أخرى لألمين العام إلى إستونيا .العضوية مسألة

ممثلون عن  شارك كما األمريكية، التجارة القطاع الخاص ووزارة مع المحادثات تواصلت ،األمريكية القارة وفي  8.

كما بُذلت الجهود مع كندا عبر التعاون مع الخارجية الكندية في  .فعاليات منظمة السياحة العالمية من العديد في هذه الوزارة

 .(2016 تنظيم المنتدى القنصلي العالمي )سونغدو، جمهورية كوريا، تشرين األول/أكتوبر

.9 لوسيا، سانت وبربودا، أنتيغوا من وتحديداا  الكاريبي منطقة في الوزراء من عددٍ  مع إجتماعات   وُعقدت أيضاا  

الكاريبي  البحر شرق دول ومنظمة الكاريبية الدول تم توقيع مذكرات تفاهم مع رابطة ذلك، على عالوةا . اوغيان غرينادا،

 بغرض توطيد التعاون، األمر الذي عّزز العالقة ما بين المنظمات وزاد حضور منظمة السياحة العالمية في منطقة

إلى المشاركة في فعاليات منظمة السياحة العالمية وحضرت العديد  (CARICOM) الكاريبية الكاريبي. كما ُدعيت الجماعة

المحدودة، تم بموجب قراٍر  اإلقتصادية الموارد ذات الصغيرة الكاريبية الدول بعض عضوية منها. وحرصاا على تشجيع

 الصغيرة الجزرية للدول خاصاا  حسماا  يمنح اإلشتراك لرسوم صادر عن الجمعية العامة في دورتها العشرين إقرار جدولٍ 

 .نسمة 200،000 سكانها عدد يتجاوز ال التي

.10 وهي دولة فاعل، كعضو العالمية السياحة منظمة إلى بعد تنضمّ  لم فقطواحدة  ة  فدول ،أفريقيابـ يتعلق ما في أما 

 . المنظمة إلى اإلنضمام على التشجيعه هذه الدولة تجاه عّدة مبادرات   إتِّخذت ولقد. السودان جنوب

 عضوية الحاليةال  .خامسا

.11 وافقت ما وإذا. عضو دولة 156 المنظمة في األعضاء الدول عدد مجموع يبلغ الوثيقة، هذه إعداد تاريخ حتى 

 الفاعلة، للعضوية ال االتّحاديةمووجمهورية الص دولة فلسطين وإتحاد ُجزر القمر من كل ترّشح طلبات على العامة الجمعية

 .عضو دولة 159 بالتالي اإلجمالي العدد يصبح

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل   .سادسا

.12 :أنمدعوة إلى  العامةالجمعية  

 المنظمة إلى باإلنضماموجمهورية الصومال االتّحادية  وإتحاد جزر القمر دولة فلسطين بقرار ترّحب (أ )

 ؛للعضوية اترّشحه على وتوافق

 ؛المنظمة من أستراليا بإنسحاب األسف مع علماا  وتحيط (ب )

 إليها،  تنضم أن العالمية السياحة منظمة أسرة إلى بعد تنتمي ال التي المتحدة األمم في األعضاء الدول وتدعو (ج )

 .االتجاه هذا في جهوده مواصلة على العام األمين وتشّجع
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