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 12البند 
 إنتخاب أعضاء

 اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

  إنَّ الجمعیة العامة،

ة، ورئیس المجلس التنفیذي، ورئیس مجلس  وقد نظرت في اقتراح ھیئة االنتخاب (المؤلفة من رئیس الجمعیة العامَّ
اللجنة  األعضاء األربعة فياألعضاء المنتسبین، واألمین العام، والمستشار القانوني لمنظمة السیاحة العالمیة) بشأن 

والعشرین للجمعیة العاّمة في  الخامسةتى الدورة وح 2019أیلول/سبتمبر  14العالمیة آلداب السیاحة للفترة من 
2023، 

  القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة  قرار.مشروع  ھذا 1

 
 ملخص تنفیذي

 
تتألف من رئیس وھي  العامة لمنظمة السیاحة العالمیة،ن الجمعیة متفرعة ع ھیئة اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي

 .كاحتیاط ،ثالثة مناوبین یضاف إلیھم. وثمانیة أعضاء تعینھم الجمعیة العامة

نة )، تجدد عضویة اللج(XX)636(اللجنة، وبموجب قرار الجمعیة العامة  عملمن أجل ضمان اإلستمراریة في 
وفي ھذا الصدد، یتعین ملء أربعة مقاعد شاغرة بمناسبة  الیة تدوم أربع سنوات.بنسبة النصف مرة كل سنتین، ولو

 انعقاد الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة.

في  أطلقت، ردا على الدعوة التي 2019ایار/مایو  31قبل الموعد األقصى في  ترشیحا 29تلقت األمانة ما مجموعھ 
 بواسطة خطاب وجھھ األمین العام إلى األعضاء الفاعلین والمشاركین والمنتسبین في المنظمة. 2019 آذار/مارس

 أسماء المرشحین مكلفة باختیار واقتراح تشكلھا الجمعیة العامة ھیئة انتخاب تكون ،)(XIX)607القرار ( بموجب
بطرسبرغ، قبیل الدورة الثالثة والعشرین لكي تصدق الجمعیة العامة علیھم. وقد اجتمعت ھذه الھیئة في سانت 

 للجمعیة.
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، وغیدي ئیس، باسكال الميیستمر كل من الر ،)A/RES/706(XXII)(القرار أنَّھ، وفقًا  تحیط علًما .1
ھیران كوراي آردیكا وجون مارك مینیون ورون أوسوالد وروزیت شانتال روغامبا، باإلضافة إلى 

 .2021حتى الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة في  والیتھمفي  ،وغونور دیكر وسوزي ھاتوغ
 

 اقتراح ھیئة االنتخاب؛وتؤید  .2
 

 14فیھا، وذلك للفترة من وكمناوبین لألعضاء  لعضویة اللجنةاألفراد التالیة أسماؤھم وتعیّن  .3
  ؛2023والعشرین للجمعیة العاّمة في  الخامسةالدورة وحتى  2019أیلول/سبتمبر 

 خیمینیس غوسمان (كولومبیا) فرناندولویس السید  )أ (
محاضر كبیر بالسیاحة، جامعة كولومبیا الخارجیة، وأمین عام سابق للمجلس الوطني للسیاحة 

 في كولومبیا

 السید الوال محمد مارافا (نیجیریا) )ب (
 أستاذ مشارك، دائرة الجغرافیا وإدارة الموارد، جامعة ھونغ كونغ الصینیة

 (الیابان)السید ھیرواكي ماتسورا  )ج (
عمید ونائب رئیس للشؤون األكادیمیة واستاذ مشارك باقتصاد الصحة والدیموغرافیا، جامعة 

 شوین

 السیدة غابرییال تیغو (رومانیا) )د (
 أستاذة متفرغة، كلیة األعمال والسیاحة، جامعة بوخارست لإلقتصاد

 لشكل التالي:اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي على ا عضویةبناًء علیھ أنَّ وتقّرر  .4

 )2021 – 2017السیّد باسكال المي (  الرئیس:
 مدیر عام سابق لمنظمة التجارة العالمیة 
 

 )2021 – 2017السیّد أي جیدي آردیكا (  األعضاء:
 وزیر سابق للسیاحة في إندونیسیا 
 

 )2023-2019خیمینیس غوسمان ( لویس فرناندوالسید 
الخارجیة، وأمین عام سابق للمجلس الوطني للسیاحة محاضر كبیر بالسیاحة، جامعة كولومبیا 

 في كولومبیا

 )2023-2019السید الوال محمد مارافا (
 أستاذ مشارك، دائرة الجغرافیا وإدارة الموارد، جامعة ھونغ كونغ الصینیة

 )2023-2019السید ھیرواكي ماتسورا (
الصحة والدیموغرافیا، جامعة عمید ونائب رئیس للشؤون األكادیمیة واستاذ مشارك باقتصاد 

 شوین

 )2021 – 2017( جان مارك مینیونالسیّد  
 )ISTOرئیس، المنظمة الدولیة للسیاحة االجتماعیة ( 
 
 )2021 – 2017السیّد رون أوزوالد ( 
 التحاد الدولي لعمال األغذیة والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات العام السایق لمین األ 
 الجاھزة والتبغ ورابطات العمال ذات الصلةتورید األغذیة  
 

 )2021 – 2017( روزیت شانتا روغامباالسیّدة  
 مدیرة إداریة لشركة السیاحة األفریقیة سونغا 
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 )2023-2019السیدة غابرییال تیغو (
 أستاذة متفرغة، كلیة األعمال والسیاحة، جامعة بوخارست لإلقتصاد

 

 )2021 – 2017السیّد ھیران كوراي (  األعضاء المناوبون:
 ، سري النكارئیس، جیتوینغ 
 

 )2021 – 2017السیّدة غونور دیكر ( 
 )TÜRSABمستشارة لرئیس رابطة وكالء السفر في تركیا ( 
 

 )2021 – 2017السیّدة سوزي ھاتوغ ( 
 ار الضیافة لالستشارات في مجال تنمیة الموارد البشریة السیاحیةمدیرة عامة لد 
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 مقدمة -أوال

الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة. ووفقا  عن متفرعةھیئة اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي  .1
، تتألف اللجنة من رئیس وثمانیة أعضاء تعینھم الجمعیة العامة، بصفتھم 2011لعام  (XIX)607للقرار 

 الشخصیة، ألربع سنوات. ویجوز تجدید فترة عضویتھم مرة واحدة فقط.
 

وینص القرار أیضا على أنھ یعین نصف األعضاء كل سنتین، من أجل ضمات اإلستمراریة في  .2
 العمل.

 
، تعیین السید 2017العامة أعادت في دورتھا الثانیة والعشرین، في وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعیة  .3

غیدي آردیكا وجون مارك مینیون ورون أوسوالد، آي ، وجددت عضویة باسكال المي رئیسا للجنة
ھي والیة الرئیس ت). وتنA/RES/706(XXII)وعینت روزیت شانتا روغامبا عضوا جدیدا في اللجنة (

 .2021ھایة وھؤالء األعضاء األربعة بن
 

على استمرار ھیران كوراي وغونور دیكر وسوزي ھاتوغ  2017یضا في الجمعیة العامة أوأكدت  .4
. واألعضاء المناوبون مدعوون لیحلوا محل األعضاء 2021كمناوبین ألربع سنوات إضافیة، لغایة 

على المشاركة الذین یستقیلون بین دورة للجمعیة وأخرى أو، خالفا لذلك، محل من ال یكون قادرا 
 كعضو في اللجنة.

 
 الجمعیة العامة مدعوة لعیین أربعة أعضاء جدد لیحلوا محل األعضاء المغادرین.بالتالي، فإنَّ  .5

 

 إستبدال األعضاء المغادرین في اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

ة ورئیس ھیئة انتخاب، مؤلّفة من رئیس الجمعیة العامَّ  على أنھ تؤتمن )(XIX)607(القرار ینص  .6
انوني لمنظمة السیاحة المجلس التنفیذي ورئیس مجلس األعضاء المنتسبین واألمین العام والمستشار الق

ة بشأن تعیین األعضاء الجدد في لجنة آداب السیاحة.العالمیة، على   تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامَّ
 

أن تكون تركیبة  ضرورةوبموجب القرار نفسھ، یجب لدى اختیار وتعیین أعضاء اللجنة، مراعاة  .7
، وكذلك مراعاة المؤھالت والوضع من حیث التوزیع اإلقلیمي والجنس والقطاعاللجنة متوازنة 

 الشخصي ألعضائھا من وجھة نظٍر اقتصادیة وبیئیة واجتماعیة وقانونیة أیًضا.
 

ة، لكي تنظر في جتمعت ھیئة االنتخاب قبل الدورة الثالثابھذه المناسبة،  .8  29ة والعشرین للجمعیة العامَّ
ة بشأن  توصیتھا فقدمت ترشیحا تلقتھا األمانة للمقاعد األربعة الشاغرة في اللجنة، إلى الجمعیة العامَّ

 المرشحین التایة أسماؤھم:تعیِّین 
 

 خیمینیس غوسمان (كولومبیا) لویس فرناندوالسید  -
محاضر كبیر بالسیاحة، جامعة كولومبیا الخارجیة، وأمین عام سابق للمجلس الوطني للسیاحة 

 في كولومبیا

 السید الوال محمد مارافا (نیجیریا) -
 أستاذ مشارك، دائرة الجغرافیا وإدارة الموارد، جامعة ھونغ كونغ الصینیة

 السید ھیرواكي ماتسورا (الیابان) -
األكادیمیة واستاذ مشارك باقتصاد الصحة والدیموغرافیا، جامعة عمید ونائب رئیس للشؤون 

 شوین

 السیدة غابرییال تیغو (رومانیا) -
 أستاذة متفرغة، كلیة األعمال والسیاحة، جامعة بوخارست لإلقتصاد

* * * 
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