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 انتخاب أعضاء اللجنة العالمية آلداب السياحة

 مقّدمة .أوال

تعيِّين اللجنة العالمية آلداب السياحة بتشكيلتها الحالية من قبل الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بموجب تمَّ   1.

وتنتهي بحلول الدورة الثانية والعشرين للجمعية  2013أيلول/سبتمبر  1أربع سنوات، تبدأ في ( لمدَّة XX)636القرار 

ة في أيلول/سبتمبر   .2017العامَّ

ة "بالحاجة إلى تطبيق XX) 636في قرارها   ، الذي عضوية اللجنة على مرحلتين تجديد مبدأ(، أقرت الجمعية العامَّ 2.

ة للجنة بالتالي على أن يتولّى أربعة من األعضاء الثماني ووافقتل سنتين، يتّم بموجبه انتخاب نصف أعضاء اللجنة ك

 ".لعادية التي تمتد على أربع سنواتلمّدة ست سنوات بدال  من الوالية ا امناصبهم استثنائي  

ة لمتابعة واليتهم حت  .3 2019 ىبالتالي، وألغراض االستمرارية، فإنَّ األعضاء األربعة الذين سّمتهم الجمعية العامَّ

 .يوشياكي هومبو، وفيونا جيفري، وتانجا ميهاليك، ويوجيونيو يونس: هم

 استبدال األعضاء المنتهية واليتهم في اللجنة العالمية آلداب السياحة ثانيا. 

ة ورئيس المجلس 2011( لسنة XIX) 607عمًل  بالقرار   ، تُؤتمن هيئة انتخاب، مؤلّفة من رئيس الجمعية العامَّ 4.

رئيس مجلس األعضاء المنتسبين واألمين العام والمستشار القانوني لمنظمة السياحة العالمية، بتقديم توصيات إلى التنفيذي و

ة بشأن تعيين األعضاء الجدد في لجنة آداب السياحة.  الجمعية العامَّ

وبموجب القرار نفسه، يجب لدى اختيار وتعيين أعضاء اللجنة، مراعاة الحاجة إلى أن تكون تركيبة اللجنة تركيبة   5.

مراعاة المؤهًلت والوضع الشخصي ألعضائها من وجهة نظٍر اقتصادية وبيئية  إقليمي ا وجندري ا وقطاعي ا، وكذلكمتوازنة 

ا. يُعيَّن األعضاء ل  فترة أربع سنوات، ويجوز تجديد واليتهم لمرٍة واحدة فقط.واجتماعية وقانونية أيض 

ة، لكي تنظر في   اللجنة  التزامبهذه المناسبة، ستجتمع هيئة االنتخاب قبل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ 6.

ة بشأن تعيِّين الرئيس رفع بالتالي اقتراحها إلى الجمعية العامَّ تومروحة األنشطة التي أنجزتها في ظل تركيبتها الحالية، و

وحتى الدورة الرابعة والعشرين للجمعية  2017أيلول/سبتمبر  17وأربعة أعضاء وثًلثة أعضاء مناوبين للفترة الممتدة من 

ة في   .2021العامَّ

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل  .ثانيا

.7 :أنمدعوة إلى  الجمعية العامة 

 عند تقديمه؛ تنظر في اقتراح هيئة االنتخاب (أ )

 17مناوبين للجنة العالمية آلداب السياحة، للفترة الممتدة من  أعضاء وتعيِّن الرئيس وأربعة أعضاء وثًلثة (ب )

  .2021وحتى تاريخ انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة في  2017أيلول/سبتمبر 
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