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 العضوية في المنظمة

 األعضاء الفاعلون

  إجراء من قبل الجمعية العامة

مشروع قرار
1

 

 الجمعية العامة،إن 

 فاعلون(،المنظمة )األعضاء الفي عضوية حول الالتقرير  في وقد نظرت

 بغيةمن كبار المسؤولين  وغيرهمنظمة لتثني على جميع اإلجراءات والنهج التي اتخذها األمين العام ل -1

 ؛إليها العودة لإلنضمامالدول غير األعضاء لالنضمام إلى المنظمة أو  استقطاب

 

                                            
1

لإلطالع على القرار النهائي الذي تعتمده الجمعية، يرجى مراجعة وثيقة القرارات التي تصدر بنهاية دورة الجمعية. قرار.مشروع  هذا   

 

 ملخص تنفيذي

 

التي  هاأولوياتاألساسية في رؤية اإلدارة وقاط الن يشكالن نقطة منالعضوية  وزيادةقيمة أفضل لألعضاء  إيجاد

 25-23، إسبانيا ، للمجلس التنفيذي )سان سباستيان 108دورة قدمها األمين العام لمنظمة السياحة العالمية في ال

 .2018مايو أيار/

ت وثائق وأعد ،ودول البلطيق( ،ودول الشمال األوروبي ،لوسكسونيةغناألدول الدولة غير عضو ) 15مانة حددت األ

العامة لكل  اتارات واحتياجات السياسعمل مفصلة حول مزايا العضوية ومجاالت التعاون الملموسة بناًء على اعتب

 .الدول المذكورة أعاله الستقطابجديدة  نهجااألمين العام  وباشردولة غير عضو. 

مفاوضات بنشاط مع غير بإجراء ال يقوم األمين العام وغيره من كبار المسؤولين في المنظمة ، 2018منذ عام 

 .األعضاء

 :التقدم التالي حرزأ  

للمجلس  110أدلى وفد رفيع المستوى من الواليات المتحدة األمريكية في الجلسة  - الواليات المتحدة األمريكية

كشف الواليات المتحدة تست مفاده أنببيان ( 2019يونيو حزيران/ 18-16، منظمة )باكو، أذربيجانلي لالتنفيذ

  .منظمةالالنضمام إلى ل احتماالت

األساسي لنظام با رسمياو يعلن فيها قبول بالده تلقى األمين العام رسالة من رئيس جمهورية باال - جمهورية باالو

 .فاعلالنضمام إلى المنظمة كعضو بغية المنظمة السياحة العالمية، وذلك 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(c)(i) 

 

  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 

 
 

2 

بالتقدم الملحوظ المحرز في عملية التفاوض مع الواليات المتحدة األمريكية بشأن عضويتها  حيط علمات -2

 ؛بذلها األمين العام في هذا الصددقدر الجهود القيمة التي يتو ،منظمةالالمحتملة في 

 

 ؛A/23/5 (c) (1) الدول األعضاء على النحو المقترح في مرفق الوثيقة اشتراكاتتعديل صيغة تحديد  تقر -3

 

 ؛ت الالزمة للعودة إلى المنظمةالواليات المتحدة األمريكية على اتخاذ جميع الخطوا شجعت -4

 

مع توصية األمين العام بأن تصبح  اترشيحه وتقربقرار جمهورية باالو االنضمام إلى المنظمة  رحبت -5

 ؛ 2020كانون الثاني / يناير  1 التزامات العضوية سارية المفعول في

 

أعضاء في منظمة السياحة العالمية إلى االنضمام إلى  ليستالدول األعضاء في األمم المتحدة التي  دعووت -6

 وتشجع األمين العام على مواصلة جهوده في هذا المجال. ،المنظمة
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 العضوية الحالية -أوال 

الجمعية  إعالم. الغرض من هذه الوثيقة هو 158بلغ عدد الدول األعضاء في المنظمة بتاريخ هذه الوثيقة، .1 

العامة بالتغييرات في العضوية منذ دورتها الثانية والعشرين وتقديم طلبات العضوية إليها المطلوب النظر 

 .من النظام الداخلي للجمعية 50و  49 والمادتينمن النظام األساسي  5عمالً بالمادة  افيه

 الترشيحات للعضوية  -ثانيا 

، موجهة إلى األمين العام ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في 2019 وتموز/يولي 3في رسالة مؤرخة .2 

في  الفاعلةإلى العضوية  بلدهإسبانيا كوديع للنظام األساسي للمنظمة، قدم رئيس جمهورية باالو ترشيح 

جميع مع  ،وقواعد التمويل في منظمة السياحة العالمية النظام األساسي معتمدا بشكل رسمي ،المنظمة

وفقا للممارسة السابقة، يوصي ومن النظام األساسي.  5التزامات العضوية وفقًا للمادة بقبول الالتعديالت و

 .2020يناير كانون الثاني/ 1سارية في األمين العام بأن تصبح التزامات عضوية جمهورية باالو 

 اإلنسحاب  - ثالثا

بتاريخ هذه الوثيقة، لم يبلغ أي من الدول األعضاء امانة المنظمة وحكومة إسبانيا بعزمه على اإلنسحاب من .3 

 .المنظمة

 اإلتصاالت مع الدول غير األعضاء  - رابعا

لوسكسونية ودول غلمية على اتصال دائم بالدول األناألمين العام وكبار المسؤولين في منظمة السياحة العا.4 

اليات الو القارة األمريكية،: في إلى المنظمةأو العودة على االنضمام  االبلطيق التالية لتشجيعه ال ودولالشم

 ،إستونيا ،الدنمارك ،؛ في أوروباأستراليا ونيوزيلندا ،حيط الهادئ؛ في آسيا والمالمتحدة األمريكية وكندا

تم اتخاذ ووالمملكة المتحدة.  ،السويد ،النرويج ،لوكسمبورغ ،ليختنشتاين ،التفيا ،أيرلندا ،آيسلندا ،فنلندا

 إجراءات تجاه غير األعضاء اآلخرين أيًضا.

 

سلط  حيث ،تم إرسال خطابات إلى الوزراء المسؤولين عن السياحة والشؤون الخارجية للدول غير األعضاء.5 

٪ من رسوم  89الضوء على مزايا العضوية ومجاالت التعاون والمساعدة اإلنمائية الرسمية كآلية لتغطية 

 في البلدان النامية. التقني العضوية ولتنفيذ مشاريع التعاون

 

وكندا وأستراليا عقد األمين العام وكبار المسؤولين في المنظمة اجتماعات مع سفراء الواليات المتحدة .6 

إسبانيا رك وإستونيا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد المعتمدين في انمونيوزيلندا والد

 ( لمناقشة مسألة العضوية.2018)

 

الوزارات التنفيذية للدول غير األعضاء في مختلف  فيالقرار  أصحابعقدت اجتماعات منفصلة مع .7 

 103و  102، بما في ذلك الدورتان رعاية المنظمات الدولية الشريكة الفعاليات الدولية التي عقدت تحت

- 2018في باريس ) اللتان عقدتا والتنمية في الميدان االقتصادي للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون

2019.) 

 

 القارة األمريكية

عقد اجتماًعا ثنائيًا مع كبار حيث ( 2019أبريل نيسان/قام األمين العام بزيارة رسمية إلى واشنطن العاصمة ).8 

 احتماالتكية لمناقشة المسؤولين من المكتب التنفيذي للرئيس دونالد ترامب ووزارة الخارجية األمري

 في المنظمة. عضوية الواليات المتحدة

 

نظمة السياحة للمجلس التنفيذي لم 110حضر وفد رفيع المستوى من الواليات المتحدة األمريكية الدورة .9 

 احتماالتوأدلى ببيان مفاده أن الواليات المتحدة األمريكية تستكشف  ،(2019 والعالمية )حزيران/يوني

 المنظمة. النضمام إلىل

 

السياحة واللغات الرسمية  ةيرالتقى الممثل الخاص لمنظمة السياحة العالمية لدى األمم المتحدة بوز.10 

سبتمبر أيلول/عضوية كندا. أعربت الوزيرة عن اهتمامها بالمنظمة )انكفونية في كندا لمناقشة آفاق الفرو

2018.) 
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الثاني للفريق االستشاري التقني المعني ببرنامج عقدت عدة اجتماعات مع سلطات كندا بمناسبة االجتماع .11 

 (.2018أبريل مة الطيران المدني الدولي )نيسان/منظفي  المسافر تحديد هوية

 آسيا والمحيط الهادئ

( تقديراً للقيمة العالية لمنظمة 2018ديسمبر كانون األول/وردت رسالة من وزير السياحة النيوزيلندي ).12 

 أولوية "حماية تراثنا: االستدامة االجتماعية الثقافية والبيئية".ها الرئيسية، ال سيما حة العالمية وأولوياتالسيا

 

( 2019يناير كانون الثاني/عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمجلس سنغافورة للسياحة في سنغافورة ).13 

لمناقشة كيفية تعزيز التعاون وجذب  2019 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا فيبمناسبة منتدى السياحة 

 سنغافورة لالنضمام إلى المنظمة.

 

 أوروبا

( لتشجيع 2018مايو أيار/وزير الفنون والسياحة والتراث في المملكة المتحدة في لندن )التقى األمين العام .14 

 المملكة المتحدة على النظر في استئناف العضوية.

 

ير الدولة التقى بالرئيس ووزحيث ( 2019 وى أيرلندا )حزيران/يونية رسمية إلزيارباألمين العام  قام.15 

نوقشت بجدية مسألة عضوية أيرلندا في ومن المسؤولين الرفيعي المستوى.  هماللسياحة والرياضة وغير

 منظمة السياحة العالمية.

 

بنهاغن )أيار/مايو ياحة في كوشارك مسؤولو منظمة السياحة العالمية في مؤتمر بلدان الشمال األوروبي للس.16 

رك وبلدان الشمال األوروبي األخرى بشأن مسألة انموا اجتماعات ثنائية مع سلطات الدعقدحيث ( 2019

 العضوية.

 

وزارة االقتصاد في التفيا  في عين مع نائب وزير الدولة للسياحةعقد األمين العام ومسؤولو المنظمة اجتما.17 

يا لسياحة في التفل التفيا منتدىفي و قفي ماكاو وبحر البلطيي للسياحة المنتدى االقتصادي العالم خالل

 (.2018نوفمبر وتشرين الثاني/لمناقشة العضوية )تشرين األول/أكتوبر 

 

" في نةالرقم بواسطة المعمورةفي البيئة  تمكين التدويرفي مؤتمر "كانت حاضرة منظمة السياحة العالمية .18 

 الكوكببالتعاون مع برنامج  والتعمير،في قطاع البناء  التدويرمن خالل تنظيم جلسة موازية حول  ،بروكسل

 زخماللمباني واإلنشاءات المستدامة بقيادة وزارة بيئة فنلندا. أعطت المشاركة في هذا الحدث الهام  الواحد

 مهًما إلجراء حوار مع فنلندا حول العضوية.

 

 أفريقيا

 بلدهتم استالم خطاب من وزير الحفاظ على الحياة البرية والسياحة في جنوب السودان يعرب عن اهتمام .19 

أبلغت األمانة الوزارة بجميع اإلجراءات الالزمة والمتطلبات وقد باالنضمام إلى منظمة السياحة العالمية. 

 في المنظمة. فاعلجنوب السودان كعضو بالقانونية للقبول 
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 إقتراح لتعديل صيغة تحديد اإلشتراكات - مرفق

 الخلفية

في كانون  فعليا من المنظمة، سحبت الواليات المتحدة األمريكية، وهي عضو مؤسس في المنظمةنا-1 

 .(RES/361 (XII)) ة مما أثار أسف الجمعية العام ،1996ديسمبر األول/

 

، في باكو، أذربيجان 2019يونيو /حزيران 18-16ي للمجلس التنفيذي التي عقدت ف 110خالل الجلسة الـ -2 

النضمام إلى العودة لاستكشاف متحدة األمريكية عن نية اإلدارة أعلن وفد رفيع المستوى من حكومة الواليات ال

 .(CX)2بهذا البيان في مقرره رحب المجلس  ولقد، منظمةال

 

العالمي في  مع وزنها ياتماش، الرائدة في العالمادات السياحية من االقتص اليات المتحدة األمريكية هي واحدالو-3 

ا أن من شأنهإن عودة الواليات المتحدة األمريكية إلى منظمة السياحة العالمية والتجارة والتنمية. و التبادالت

، في وقت أصبحت فيه السياحة واحدة من أكثر األنشطة االقتصادية أهمية كبير للمنظمة ولواليتها ادعم مثلت

كمنظمة حكومية ، منظمة السياحة العالمية وإن أهميةللتنمية المستدامة والتفاهم الدولي.  فعاال وسندام في العال

بمثابة كون أن تأيًضا  امن شأنهالواليات المتحدة األمريكية  عودةكما أن  تكمن في أهمية عضويتها. ،دولية

 اإلرتقاء، وكذلك لألمانة في والمنتسبين والمشاركين الفاعلينب به للجهود المشتركة لألعضاء رح  تصديق ي

ابقين سشك أعضاء  دونتشجع وف ، فإن عودتها سذلك وفضال عن. على جدول األعمال العالميالسياحة ب

 .، وسوف تعني أيًضا تخفيض العبء المالي على الدول األعضاءآخرين على العودة إلى المنظمة

 

، استعرضت الجمعية 1996منظمة في كانون األول/ديسمبر كية من العقب انسحاب الواليات المتحدة األمري-4 

وأوصت بمواصلة استعراض  ،العامة صيغة تحديد مساهمات الدول األعضاء )المرفق الثاني من النظام المالي(

 .، مع مراعاة التغييرات المحتملة في عضوية المنظمةدعت الحاجة، إذا األنصبةجدول 

 

، اقترحت الواليات المتحدة النضمام إلى المنظمةلعودة لل القانونيةالمتطلبات وبينما يجري النظر في  إزاء ذلك،-5 

تطلب من حيث ، في الصيغة ةالمحددمساهمات أكبر المساهمين في المنظمة  نصيباألمريكية مواءمة 

 من الواضحو. الصيغة المقررة في لألنصبةلنظر في مراجعة الحد األقصى اعام، الالمنظمة، من خالل أمينها 

 .األخيرةالعشرين السنوات بشكل كبير في  االمنظمة قد تغير ووضعأن وضع السياحة في جميع أنحاء العالم 

 

الدول األعضاء التي  نصيب، يقدم األمين العام إلى الجمعية تحليال للمسألة ويقترح كذلك تحديد جة لذلكنتي-6 

إذا وئة. في الم 5في المئة بدالً من  4 قدره في المائة من الناتج القومي اإلجمالي العالمي بحد أقصى 20تتجاوز 

 .ذي الصلة، تدخل الصيغة الجديدة حيز التنفيذ اعتباًرا من تاريخ اعتماد القرار الجمعية ذلك أقرت

 

 األعضاء تعديل مقترح لصيغة تحديد اشتراكات الدول

 ( من النظام األساسي على ما يلي:1) 25في ما يتعلق بتمويل ميزانية المنظمة، تنص المادة -7 

 

تمول ميزانية المنظمة، وهي تغطي أنشطتها اإلدارية وأنشطة برنامج العمل العام، من اشتراكات أعضائها  (1"
الجمعية، كما تمول من أي مصدر إيرادات آخر وفقا الفاعلين والمشاركين والمنتسبين، وفقا لجدول أنصبة تقره 

 ".لقواعد التمويل المرفقة بهذا النظام األساسي والتي تشكل جزءا ال يتجزأ منه

 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي تحدد مبدأ تمويل الميزانية من اشتراكات األعضاء وطريقة  3الفقرة -8 

 على ما يلي:احتساب هذه اإلشتراكات، وهي تنص 

 

ل الميزانية من اشتراكات األعضاء وفقا لوسيلة لتوزيع الحصص تحددها الجمعية استنادا إلى مستوى  (3" ت مو 
 ".التنمية االقتصادية وأهمية السياحة في كل بلد، كما ت م و ل من إيرادات أخرى للمنظمة

 

ستند لممولة من اشتراكاتها تمبلغ النفقات ا وزع بين الدول األعضاءالتي اعتمدتها الجمعية لكي يالصيغة -9 

 من صيغة تحديد اشتراكات الدول األعضاء(: 2ين التاليين )الفقرة المبدأ

 

 القدرة على الدفع" )أ( 
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معدال الناتج القومي اإلجمالي :تقييم قدرة الدولة العضو على الدفع على أساس عاملين اقتصاديين يجري
إيرادات السياحة  :وعامل تقني واحد ،للبلد ونصيب الفرد من الناتج القومي اإلجماليوفًقا للديون الخارجية 

الملحق الثاني من النظام  في ومن ثم 3يتم قياس هذه العوامل الثالثة وفًقا للصيغة الموضحة في الفقرة . والدولية
 .المالي

 

 األنصبةب( الحد األقصى والحد األدنى من )

 

٪ من الناتج القومي اإلجمالي العالمي ومن 20٪ للدول األعضاء التي تتجاوز 5من  جدول األنصبةيتم تحديد 
 المطبقاألدنى  والنصيب٪ بترتيب تنازلي للدول األعضاء األخرى التي ال تتجاوز الحد المذكور أعاله. 3.20

 ٪ من الميزانية. " 0.25على الدول األعضاء هو 

 

عقب  ،(XIII)404الحالي بموجب القرار  األنصبةجدول  1999عام  دورتها الثالثة لجمعية العامة فياأقرت -10 

كانت الجمعية العامة قد ، ة األمريكية من المنظمة. وبالفعلالصيغة نتيجة النسحاب الواليات المتحد مراجعة

المكان ه إلى أن يأتي وقت مراجعة الصيغة، فإن ، أن(XII)374، من خالل القرار السابقة تهادورفي  قررت

، 1999-1998 للفترة األنصبةفي المجموعة األولى في جدول  شاغراتركته الواليات المتحدة األمريكية  الذي

تم  ونتيجة لذلك،أي زيادة في مساهمة األعضاء اآلخرين في المنظمة".  للحؤول دون، "لن تشغله أي دولة

 .تهانية الفعلية للمنظمة وتقليص أنشطتخفيض الميزا

 

توصية المجلس التنفيذي بمواصلة استعراض على  ،(XIII)404القرار  واسطةب ،الجمعية كذلك صدقت-11 

 ح على الجمعيةأن تقتر  ، وأنه ينبغي ييرات المحتملة في عضوية المنظمة، مع مراعاة التغ، إذا لزم األمرالجدول

من الصيغة.  9هذا المبدأ منصوص عليه في الفقرة ؛ علما أن ناسبة الناتجة عن هذا االستعراضالتعديالت الم

أكثر من  بالوضع السائد قبل اليوم المنظمة ووضعالعالم  كل، ال يمكن مقارنة وضع السياحة في وبالفعل

 انسحاب الواليات المتحدة األمريكية. إثرتم تنقيح الصيغة  حينعشرين عاًما 

 

بناًء على اقتراح األمين العام  (XX)619الجمعية العامة  بموجب قرار 2013تم تنقيح الجدول األخير في عام -12 

جزر صغيرة ذات إمكانات اقتصادية  استقطابمن أجل  المتدنية،لبلدان ذات الكثافة السكانية ل التخفيضبزيادة 

 .المنظمةاالنضمام إلى بمحدودة أبدت اهتماماً 

 

في تشجيع  أيضا ما سوف يسهم ،لوالية المنظمة مهم زخماتمثل العودة المحتملة للواليات المتحدة األمريكية -13 

 البلدان األخرى على االنضمام وتخفيف العبء المالي على الدول األعضاء.

 

تجانس في صيغة تحديد مساهمات الدول األعضاء أو في  المنظمات الدولية ال يوجد بينإلى أنه تجدر اإلشارة -14 

دة األمريكية من االشتراكات الواليات المتح نصيبإلى أن  أيضا ، تجدر اإلشارة. ومع ذلكاألنصبةجدول 

والمنظمة  ،واالتحاد البريدي العالمي ،واالتحاد الدولي لالتصاالت ،رة في المنظمة البحرية الدوليةرالمق

بالنظر إلى مبدأ  ،هي نفسها أو متشابهة إلى حد كبير مثل الدول المتقدمة األخرى العالمية للملكية الفكرية

 جماعية لجميع األعضاء في تقاسم التكاليف.المسؤولية ال

 

ومن المؤكد أن المساواة في السيادة بين الدول األعضاء التي تتمتع بسلطة تصويت متساوية في المنظمة ينبغي -15 

 إضافة. اإلشتراكات األعلىأن تخفف من أوجه التباين في تقاسم العبء المالي فيما بين الدول األعضاء ذات 

 -من قواعد التمويل إلى المعايير المالية والتقنية لتحديد طريقة التقسيم  3تشير الفقرة ، في حين ذلك إلى

يعتمد  الصيغةفي  المحدد األقصى النصيبيالحظ أن  -" "مستوى التنمية االقتصادية وأهمية السياحة في كل بلد

 على القدرة على الدفع كمعيار وحيد.

 

، يقترح األمين العام التعديل ت المتحدة األمريكية إلى المنظمةلواليا، وبالنظر إلى احتمال عودة انتيجة لذلك-16 

، التي وافقت الملحق الثاني من النظام المالي()ب( من صيغة تحديد اشتراكات الدول األعضاء ) 2التالي للفقرة 

 من النظام المالي: 1-6عليها الجمعية العامة وفقا للمادة 
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وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 

 

7 

 الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 األنصبةب( الحد األقصى والحد األدنى من )

 

للدول األعضاء  ٪5من  جدول األنصبةيتم تحديد 
٪ من الناتج القومي اإلجمالي 20التي تتجاوز 

٪ بترتيب تنازلي للدول 3.20العالمي ومن 
األعضاء األخرى التي ال تتجاوز الحد المذكور 

 أعاله. 

ألعضاء على الدول ا المطبقاألدنى  والنصيب
 ٪ من الميزانية. 0.25هو 

 

 األنصبةب( الحد األقصى والحد األدنى من )

 

للدول األعضاء  ٪4من  جدول األنصبةيتم تحديد 
٪ من الناتج القومي اإلجمالي 20التي تتجاوز 

٪ بترتيب تنازلي للدول 3.20العالمي ومن 
ي ال تتجاوز الحد المذكور األعضاء األخرى الت

 أعاله.

على الدول األعضاء  المطبقاألدنى  والنصيب
 ٪ من الميزانية. " 0.25هو 

 

 

* * * 
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