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 ب)( 17البند 
 الفریق العامل إلصالح تقریر رئیس 

 اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب في
 منظمة السیاحة العالمیة

 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار 
 

 إن الجمعیة العامة،
 

 منظمة السیاحة العالمیة،  للعضویة باإلنتساب فيتقریر الفریق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني في وقد نظرت 
 

الجلسة العامة لألعضاء المنتسبین في   ت فيأقرقد    للعضویة باإلنتسابأن اقتراح إصالح اإلطار القانوني    تلحظ وإذ  
 في [التاریخ]، الذي عقد الثالث واألربعین  اجتماعھا

 
بذلھا    رحبت .1 التي  على االع  الفریقبالجھود  المطبقة  القواعد  وتحدیث  لمراجعة  المنتسبون  واألعضاء  مل 

 األعضاء المنتسبین؛
 

 إسبانیا على دورھا كرئیسة للفریق العامل؛ تشكر .2
 
 اقتراح إصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب الذي قدمھ الفریق العامل؛ تقر .3

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

 
 ملخص تنفیذي 

 
 تقدیم اقتراح ب  مكلفمن الدول األعضاء    یتألف  فریق عاملالمجلس التنفیذي إنشاء    أقر،  )(CXII)4( عمالً بالمقرر  

 .إصالح شامل لإلطار القانوني لألعضاء المنتسبینالرابعة والعشرین من أجل  تھادورفي  الجمعیة العامة إلى

العاملاستعرض   الخصوص    الفریق  وجھ  الداخلي على  المنتسبین  النظام  األعضاء  للجنة  الشروط   ،الحالي  وكذلك 
لجنة   تحكم  التي  فيواإلجراءات  العضویة    النظر  لجنة   باإلنتساب،طلبات  وتشغیل  إلنشاء  األساس  وضع  بھدف 

 .تتألف من الدول األعضاء باإلنتسابعضویة لل

العامل  اغتنى المنتسبون  الفریق  قدمھا األعضاء  مجلس األعضاء   ةرئیسأي  ،  القانونیةھم  تممثل  بواسطة  باقتراحات 
 .نتسبینالم

 المرفق" (باإلنتساب: "میثاق العضویة  ھا ربغیة إقرابموجبھ إلى الجمعیة النتیجة الرئیسیة لعملھ    الفریق العامل  ویقدم
 ).بھذه الوثیقةالثاني  المرفق( منقحاللجنة األعضاء المنتسبین"  النظام الداخليھذه الوثیقة) و"باألول 
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باإلنتساب"    تقرر.   .4 العضویة  بـ"لجنة شؤون  باإلنتساب"  العضویة  في طلبات  النظر  "لجنة  استبدال  یتم  أن 
 ؛1ق العضویة باإلنتساب الملحق بھذه الوثیقة كالمرفق وفقًا للقواعد واإلجراءات التي ینص علیھا میثا

 
 اقتراح الفریق العامل بشأن العضویة االنتقالیة للجنة شؤون العضویة باإلنتساب. وتؤید  .5
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 مقدمة  -أوال

الوثیقة  یبینكما   .1 الرابع    )CE/112/3(b)(  في  الشامل    ،جیم)  -(المرفق  التقییم  استنتاجات  األمانة  قدمت 
، بمناسبة اجتماع العمل باإلنتسابطلبات العضویة    النظر فيإلى لجنة    باإلنتسابلإلطار القانوني للعضویة  

، والذي حضره مندوبو  2020 معرض فیتورفي إطار    ،2020ینایر  كانون الثاني/في مدرید في    عقد الذي  
 ھوریة إیران اإلسالمیة والمملكة العربیة السعودیة. كل من أذربیجان وكوت دیفوار وجم

 
بموجب   .2 المعتمدة  اختصاصاتھا،  بأن  اللجنة  العضویة  )(VI)172(  القرارأقرت  طلبات  تقدیم  وإجراءات   ،

،  تعاطفا،  1986و  1985إلى    مایعود تاریخھ  اللذین،  )(XXVIII)16(، المعتمدة بموجب المقررباإلنتساب
تعد  إلى  ت  لم  یشیر  مما  المنظمة،  ألھداف  اإلطار    إجراء  ضرورةستجیب  في  مھمة  وتحسینات  تغییرات 

 . باإلنتساب القانوني للعضویة
 

حقوق  .3 مثل  مسائل  یغطي  الذي  المنتسبین،  األعضاء  للجنة  الداخلي  النظام  أن  أیضا  اللجنة  والحظت 
والتزامات األعضاء المنتسبین وإجراءات القبول، لم یتضمن أي مدخالت من الدول األعضاء في التنقیحات  

من األعضاء  فقط، ولكن )(XXII)702(القرار  2017و )(XIX)602(القرار  2011التي أجریت في عام 
 دون غیرھم.  المنتسبین

 
ینایر  كانون الثاني/في    خالل معرض فیتورالذي عقد    األعضاء المنتسبینخالل االجتماع الخمسین لمجلس   .4

األعضاء المنتسبین تعمل على تحدیث اإلطار القانوني الحالي، والذي   دائرةمجلس بأن  ال، تم إبالغ  2020
المجلس للمشاركة بنشاط في العملیة.    ووجھت الدعوة إلىلمجلس التنفیذي،  ل   112سیتم تقدیمھ خالل الدورة  

 رحب المجلس بالمبادرة ودعمھا.ف
 

ما   .5 التنفیذي، في دورتھ  تقدمفي ضوء  المجلس  العام من  سبتمبر  أیلول/التي عقدت في    112، طلب األمین 
المنتسبین2020 األعضاء  یحكم  الذي  الحالي  القانوني  اإلطار  لمراجعة  اقتراحھ  على  الموافقة  ووضع   ،، 

 تتألف من الدول األعضاء.التي  باإلنتسابعضویة الاألساس إلنشاء وتشغیل لجنة 
 

التنفیذي، .6 المجلس  األمین  ) (CXII)4(  همقرر في    أقر  اقتراح  فریق ،  وأنشأ  الدول  من    تشكل  عامال  االعام 
الحالیة   اللجنة  ذلك أعضاء  في  بما  فياألعضاء،  العضویة    للنظر  مجلس   ، وكذلك رئیسباإلنتسابطلبات 

المنتسبین،   بھ األعضاء  والدورة    أنیطت  للمجلس  القادمة  الدورات  إلى  شامل  إصالح  اقتراح  تقدیم  مھمة 
 . فیھ وإقرارهلنظر یة ابغالرابعة والعشرین للجمعیة العامة، 

 
التنفیذي في دورتھ    قدمت األمانة تقریًرا مرحلیًا إلى .7 وطلب )،  CE/113/3(b)(الوثیقة    ، في113المجلس 

المقرر عقدھا في    114من الفریق العامل تقدیم اقتراحھ إلى دورتھ    )(CXIII)3(  المجلس بواسطة مقرره
 العامة.إطار الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة 

 الفریق العامل إلصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب في منظمة السیاحة العالمیة -ثانیا 

العال  یتألف .8 األعضاء  افریق  من  إسبانیا،  برئاسة  البحرین،   الفاعلین مل،  أذربیجان،  األرجنتین،  التالین: 
المكسیك،  إیران اإلسالمیة،  الھند، جمھوریة  دیفوار، كرواتیا، مصر، ھندوراس،  الصین، كولومبیا، كوت 

 والمملكة العربیة السعودیة.
 

األعضاء   .9 إلى  المنتسبون    ساھم،  الفاعلینباإلضافة  فیھا  في  األعضاء  نظر  التي  المقترحات    الفریقإثراء 
 مجلس األعضاء المنتسبین. ةرئیسأي مل، االع الفریقفي  القانونیةھم تمل من خالل ممثلالعا

 
في   .10 عقد  الذي  األول  اجتماعھ  األول/ 2منذ  ركز  2020دیسمبر  كانون  على االع  الفریق ،  خاص  بشكل  مل 

الحالي   اخليوالنظام الد   باإلنتسابطلبات العضویة    النظر في مراجعة الشروط واإلجراءات التي تحكم لجنة  
المنتسبین   األعضاء  أقرتھللجنة  في  ال  كما  العامة  والعشر  تھادورجمعیة  عام  یالثانیة  في    2017ن 

)A/RES/702(XXII) .( 
 

 ،2021  یولیو/تموز  15في    الذي عقد اعتمد الفریق العامل بتوافق اآلراء اقتراحھ النھائي في اجتماعھ السابع   .11
 بمزید من التفصیل في القسم أدناه.مرفق بھذه الوثیقة وموضح  ھو و
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 إصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب -ثالثا 

 ما یلي السمات الرئیسیة لالقتراح الذي اعتمده الفریق العامل: فيترد  .12
 

 شؤون العضویة باإلنتسابتشكیل لجنة  -ألف

 باإلنتسابعضویة  ال  لجنة شؤونجدیدة ھي    بلجنة  باإلنتسابطلبات العضویة    النظر فيسیتم استبدال لجنة   .13
 أوسع من سابقتھا.  وعضویةصالحیات ب
 

أن تعزز تكامل األعضاء المنتسبین داخل ھیكل منظمة   من شأنھاتھدف ھذه اللجنة الجدیدة إلى العمل كھیئة   .14
لمجلس التي تم إصالحھا حدیثًا لألعضاء المنتسبین  ا  المتفرعة عنالسیاحة العالمیة. لذلك، ستوفر ھذه الھیئة  

 قناة فعالة ومؤسسیة للتفاعل مع الدول األعضاء.
 

 من بین وظائفھا ما یلي:  .15
 

السنویة   اإلستراتیجیة  وضع  األعضاء (أ)  مجلس  مع  بالتشاور  المنتسبین  لألعضاء  الرئیسیة  واألھداف 
 المنتسبین؛

القبول،  وإجراءات  بھا  المعمول  للمعاییر  وفقًا  الواردة  باإلنتساب  العضویة  طلبات  جمیع  في  النظر  (ب) 
 وتقدیم التوصیات إلى المجلس التنفیذي؛ 

إلنتساب، بما في ذلك تعلیق عضویة األعضاء (ج) تقدیم تقریر إلى المجلس التنفیذي عن وضع العضویة با
 المنتسبین أو أي تغییر آخر في وضع األعضاء المنتسبین؛ 

(د) اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة، بالتشاور مع األمین العام، لتنفیذ قرارات وتوصیات الجمعیة والمجلس فیما  
 یتعلق بالعضویة باإلنتساب وتقدیم تقریر عن ذلك إلى المجلس. 

 
تسعة أعضاء   .16 اللجنة من  اإلقلیمیة  بتوصیة،  فاعلینتتكون  اللجان  أربع    ،من  لمدة  التنفیذي  المجلس  ویعینھم 

 رئیس مجلس األعضاء المنتسبین وممثل عن األعضاء المنتسبین.إضافة إلى سنوات، 
 

اللجنة .17 في  العضویة  تبلغ  واحد    لكي  عضو  من  تتألف  أعضاء،  الستتسعة  األقالیم  من  إقلیم  كل  ثم ةعن   ،
 ذي  اإلقلیموعضو إضافي من    ،أكبر عدد من األعضاء المنتسبین  یضم  الذي  اإلقلیمعضوین إضافیین من  

 ثاني أكبر عدد من األعضاء المنتسبین.
 

المجلس   .18 یطلبھ  ما  حسب  وقت  أي  في  استثنائي  بشكل  أو  التنفیذي،  المجلس  إطار  في  عادة  اللجنة  تجتمع 
 إجراء الصمت.  باعتمادھااجل التنفیذي، مع إمكانیة اتخاذ قرار ع

" و"النظام الداخلي للجنة باإلنتسابیتكون اإلطار القانوني الجدید من نصین قانونیین: "میثاق العضویة   -باء
 "األعضاء المنتسبین

المقدمة من ممثل    بغیة .19 الموحدة  للمدخالت  المنتسبین ووفقًا  بھا لجنة األعضاء  التي تختص  توضیح األمور 
الحالي للجنة األعضاء المنتسبین إلى نصین    النظاممل تقسیم  االع  الفریقاألعضاء المنتسبین، قرر   الداخلي 

 باإلنتساب". منفصلین، مما أدى إلى نص قانوني جدید: "میثاق العضویة 
 

، باإلضافة إلى حقوق باإلنتسابغطي المیثاق المتطلبات األساسیة والمعاییر وإجراءات القبول للعضویة  سی .20
السابق   في  مشمولة  كانت  التي  المنتسبین  األعضاء  جمیع  الداخليوالتزامات  األعضاء ل   بالنظام  لجنة 

المیثاق شروط   إلى ذلك، سیحدد  اللجن  واسالیب  وعضویةالمنتسبین. باإلضافة  المعنیة عمل  المنشأة حدیثًا  ة 
 .باإلنتسابعضویة ال بشؤون

 
وأسالیب عمل الجلسة العامة    وعضویةللجنة األعضاء المنتسبین في تغطیة شروط    النظام الداخليستمر  یس .21

 . ومجلس األعضاء المنتسبین، باإلضافة إلى مدونة السلوك الخاصة بمجلس األعضاء المنتسبین المرفقة بھ



 
A/24/17(b) 
 

Page 5 of 37 
 

 معاییر األھلیة للعضویة باإلنتساب وإجراءات القبول  -جیم

 ب. أمامھا باب العضویة باإلنتسافتح یقدم الفریق العامل إیضاحات حول فئات الكیانات التي  .22
 

طلب التأیید من حكومة الدولة التي یقع فیھا مقر المرشح، بدال من المرشح نفسھ، عن  األمانة مسؤولة  تكون   .23
یتم طلب ھذا المصادقة بمجرد استالم المعلومات الكاملة المطلوبة في عملیة القبول وبما  وكما یحدث حالیا.  

 تساب.باإلنیتماشى مع المعاییر المنصوص علیھا في میثاق العضویة 
 

تم تعزیز إجراءات القبول لألعضاء المنتسبین من خالل إدخال إجراءات العنایة الواجبة التي أدت إلى زیادة   .24
 شؤون العضویة باإلنتساب في ذلك.دور الدول في عملیة التحقق والموافقة، وإشراك لجنة 

 إنھاء العضویة باإلنتساب -دال

 
العضویة   .25 إنھاء  ب  باإلنتسابیجوز  المتطلبات األساسیة لألھلیة، على سبیل فقد سبب  في أي وقت  ان أي من 

 .المثال، سحب تأیید الدولة التي یقع فیھا المقر الرئیسي للعضو المنتسب
 

لتعدیل   .26 مقترًحا  العامل  الفریق  یقدم  ذلك،  إلى  الرابعةباإلضافة  المفصلة  2-المادة  المالیة  القواعد  حتى  من 
إنھاء   تقرر  أن  العامة  للجمعیة  تسویة  عضویة  یتسنى  في  المبرر  غیر  اإلخفاق  بسبب  المنتسب  العضو 
التمویل، أي عندما یساوي مبلغ متأخراتھ أو یتجاوز   13متأخراتھ بعد أن یخضع ألحكام الفقرة   من قواعد 

 .مبلغ االشتراكات المستحقة علیھ عن السنتین المالیتین السابقتین
 
 

 :یل المقترح ھو كما یليالتعد  .27
 

"] ألحكام  المنتسبین  األعضاء  أحد  یخضع  للمنظمة  34المادة  عندما  األساسي  النظام  من    13الفقرة  ]  من 
أو تقدیم خطة سداد في غضون ستة    ، یطلب األمین العام من العضو المنتسب تسویة متأخراتھقواعد التمویل

إذا لم یمتثل ھذا العضو لھذا الطلب، للجمعیة  وأشھر من تاریخ إخطاره بذلك، أو االنسحاب من المنظمة.  
الذي  التاریخ  من  اعتباًرا  منتسبًا  عضًوا  یعد  لم  أنھ  تقرر  أن  العام،  األمین  من  اقتراح  على  بناًء  العامة، 

 تحدده".  أن العامةللجمعیة 

(ترد   .28 الوثیقة  الرابعةA/24/5(b)في  المادة  تعدیل  عن  الالزمة  المعلومات  جمیع  المالیة    2-)  القواعد  من 
 المفصلة. 

 الجلسة العامة لألعضاء المنتسبین -ھاء

العامة   .28 للجلسة  الوحیدة  الوظائف  فإن  المنتسبین،  للجنة األعضاء  الحالي  الداخلي  للنظام  الذي   -وفقًا  الجھاز 
المنتسبین  تی األعضاء  جمیع  فیھ  التعدیالت    -مثل  واعتماد  المنتسبین  األعضاء  مجلس  أعضاء  انتخاب  ھي 

 على القواعد المذكورة. 
 

عمل   .29 تنظیم  أجل  أفضل،    ةالعام  الجلسةمن  مھام  وظائف    أضیفتبشكل  إلى  یتعلق  جدیدة  فیما  الھیئة  ھذه 
المنتسبین   القانوني بشكل صریح التخاذ ، وتباإلنتساب  والعضویةببرنامج عمل األعضاء  النصاب  م تحدید 

 .القرار
 

 .كل عاممرة مرة كل سنتین في إطار الجمعیة العامة بدالً من االجتماع  ةالعام الجلسة تلتئم .30

 مجلس األعضاء المنتسبین   -واو

تتماشى مع   .32 المجلس وتحدیثھا لجعلھا  للمنظمة.    الواقعتم استعراض وظائف  القانوني  من والعملي واإلطار 
 :ما یلي إبرازبین ھذه الوظائف، یتم 

 اتخاذ قرارات إداریة وتقنیة بین الجلسات العامة وتقدیم تقریر إلى الجلسة العامة في دورتھا التالیة؛ )أ(
 

 األمین العام إلعداد برنامج العمل لألعضاء المنتسبین؛تقدیم التوصیات والمقترحات إلى  )ب (
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السنویة   )ج ( االستراتیجیة  بشأن  باإلنتساب  العضویة  شؤون  لجنة  إلى  والمقترحات  التوصیات  تقدیم 
 واألھداف الرئیسیة لألعضاء المنتسبین. 

 
المجلس .33 أعضاء  مدة عضویة  عددھم  ستصبح  تم   البالغ  وقد  سنتین،  من  بدالً  سنوات  أربع  وعشرین  ثالثة 

 مزید من الدقة.تطویر أسالیب عملھ ب
 

، ویمكن تعدیلھا بالنظام الداخليسیتم إرفاق مدونة السلوك، التي تنطبق على جمیع أعضاء مجلس اإلدارة،   .34
 شؤون العضویة باإلنتساب. من قبل لجنة 

 للعضویة باإلنتساب  إجراء إلقرار إصالح اإلطار القانوني -رابعا
 

قبل   .35 من  المعتمد  االقتراح  لجنة  االع  الفریقیشكل  لھیئتین،  متكامًال  إصالًحا  فيمل  العضویة    النظر  طلبات 
ولجنة األعضاء المنتسبین، وكالھما یخضع ألطر قانونیة مختلفة، باإلضافة إلى التعدیل المقترح   باإلنتساب

 ). A/24/5(b)(على القواعد المالیة المفصلة المذكورة أعاله (انظر الوثیقة 
 

على النحو المنصوص علیھ في    باإلنتسابطلبات العضویة    النظر فيالقواعد المطبقة على لجنة    ولئن كانت .36
للجنة األعضاء   النظام الداخليتعدیل، فإن التغییرات في  معین للال تشیر إلى أي إجراء    )(VI)172(قرار  ال

 . 13لإلجراء المنصوص علیھ في المادة  تمتثلالمنتسبین 
 

بالفقرتین   .37 المادة    5و  4عمالً  المنتسبین13من  العامة لألعضاء  الجلسة  االقتراح العتماد  ھذا  ثم    ،، یخضع 
 بغیة إقراره.یُعرض على الجمعیة العامة 

 العضویة اإلنتقالیة للجنة شؤون العضویة باإلنتساب  -خامسا

 
 ةالحالی  العضویة، فإن  2019سبتمبر  أیلول/في    111الذي اتخذه المجلس في دورتھ    )(CXI)2(وفقًا للمقرر   .38

 كما یلي:   يھ 2023حتى عام  باإلنتسابطلبات العضویة   النظر فيللجنة 
 

 (أ) أفریقیا: كوت دیفوار
 (ب) القارة األمریكیة: ھندوراس

 (ج) شرق آسیا والمحیط الھادئ: الصین 
 (د) جنوب آسیا: إیران 
 (ھـ) أوروبا: أذربیجان 

 (و) الشرق األوسط: المملكة العربیة السعودیة 
 

ستخلف لجنة    باإلنتساب  العضویة  شؤونلنشأة حدیثًا  مل، فإن اللجنة الماالع  الفریق اقتراح    أقرت الجمعیةإذا   .39
العضویة    النظر في ذلك،  باإلنتسابطلبات  الجدیدة من تسعة أعضاء    تتألف. ومع  یلزم    -  فاعلیناللجنة  ال 

 بدالً من ستة. -بالضرورة أن یكونوا أعضاء في المجلس 
 

أنلذلك،   .40 أعاله    وطالما  المذكورین  الستة  األعضاء  عام  تنتھي  عضویة  مل االع  الفریقوصي  ی،  2023في 
 في  لكي تبلغ العضویة في لجنة شؤون األعضاء المنتسبین العدد المحدد بانتخاب ثالثة أعضاء جدد فقط من  

 باإلنتساب: عضویة ل. من المیثاق المقترح ل7.1للمادة 
 
 دد من األعضاء المنتسبینأكبر ع یضم الذي اإلقلیمعضوان من    -
 ثاني أكبر عدد من األعضاء المنتسبین فیھ الذي اإلقلیمعضو واحد من   -

 
التنفیذي  .41 المجلس  على  سیتعین  المنتسبین،  لألعضاء  الحالي  العدد  األمانة عن  أتاحتھا  التي  للمعلومات  وفقا 

 انتخاب األعضاء الثالثة على النحو التالي: 
 
 عضوان من أوروبا  -
 عضو واحد من القارة األمریكیة  -
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یتم انتخاب األعضاء الثالثة اإلضافیین من بین أعضائھ، وعلى  .42 وفي ھذا الصدد، یقترح الفریق العامل أن 
 . إسبانیاو المكسیك) وبتأكید (رھنا  كرواتیابانتخاب المجلس التنفیذي  یقوموجھ الخصوص، أن 

 
أعضاء  و .43 مدة عضویة  أن  من  الرغم  على  فإن   باإلنتساب  العضویة  شؤون  لجنةأخیًرا،  سنوات،  أربع  ھي 

وأن  ی مل  االع  الفریق السابقة  الستة  األعضاء  فترة  مع  مواءمتھا  األعضاء   تنتھيقترح  لجمیع  العضویة  مدة 
 .2023التسعة في عام  

* * * 
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  باإلنتساب  العضویةمیثاق  -المرفق األول

 میثاق العضویة باإلنتساب

 األعضاء المنتسبونالفصل األول: 

 . األعضاء المنتسبون1المادة 

 . الحقوق والواجبات 2المادة 

 . إجراءات القبول 3المادة 

 وسحبھا وإنھاؤھا . تعلیق العضویة باإلنتساب4المادة 

 باإلنتساب العضویةالفصل الثاني: لجنة شؤون 

 . التعریف5المادة 

 . الوالیة6المادة 

 . العضویة7المادة 

 اجتماعات اللجنة .  8المادة 

 . أسالیب العمل 9المادة 

 . األمانة10المادة 

 سیر االجتماعات  -11المادة 

 الفصل الثالث: التعدیالت

 . تعدیل المیثاق 12المادة 
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 األعضاء المنتسبون  الفصل األول:

 األعضاء المنتسبون  -1المادة 

العضویة   .1 القطاعین    باإلنتسابالھدف من  بین  التعاون  تعزیز  المنظمة من خالل  المساھمة في مھمة  ھو 
تطبیق   یتم  حیث  المستدامة،  العالمیة  والسیاحة  والخاص  السیاحة  المعارفالعام  لجعل  متاحة    واالبتكار 

 ومبادئھا.  ة، وفقًا ألھداف المنظمةیمسؤولالتنافسیة وال للجمیع بمزید من
 
العضویة   .2 المنظمة    باإلنتسابتكون  التالیة،    متاحةفي  الكیانات  الكیانات أنشط  ارتبطت  طالماأمام  ھذه    ة 

ضمن اختصاصاتھا، وبما یتفق مع المتطلبات المنصوص علیھا في المادة    دخلتبأھداف المنظمة و/أو  
3: 

 
 المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، )أ(

 
رویج السیاحي، وكذلك الھیئات التابعة للكیانات اإلقلیمیة التي لیس لھا منظمات إدارة المقاصد وھیئات الت )ب (

 اختصاص سیاسي، 
 

 النقابات المھنیة والمؤسسات والمنظمات العمالیة، )ج (
 المؤسسات األكادیمیة والتعلیمیة ومؤسسات التدریب المھني والبحوث، )د (
 .الكیانات والجمعیات التجاریة )ه(

 
ل .3 التحدید في أمام    أیًضا  متاحة  أن تكون  باإلنتسابلعضویة  یمكن  كیانات أخرى غیر مذكورة على وجھ 

بمھمة المنظمة وأھدافھا أو    والتي لھا عالقة، والتي تھتم بشكل مباشر أو غیر مباشر بالسیاحة،  2الفقرة  
 .3التي تقع ضمن اختصاصھا، وتتوافق مع المتطلبات المنصوص علیھا في المادة  

 
یجب أن تتم المصادقة على كل ترشیح من قبل حكومة الدولة التي یقع فیھا المقر الرئیسي للمرشح وفقًا   .4

وتقع على التي اعتمدتھا الجمعیة العامة.    2باإلنتساب للمبادئ التوجیھیة للدول بشأن معاییر دعم العضویة  
منصوص علیھا في ھذه المادة فیما الدولة مسؤولیة التحقق من أن المرشح یفي بمتطلبات األھلیة ال  عاتق

 .یتعلق بنوع الكیان
 
توصیة إلى المجلس التنفیذي بشأن أھلیة المرشح للقبول المؤقت   شؤون العضویة باإلنتسابتصدر لجنة   .5

 .الحق من الجمعیة تصدیقبشرط الحصول على 
 
للنظام األ .6 العالمیة وفقًا  السیاحة  في منظمة  المنتسبون بصفة عضو  للمنظمة وھذا  یتمتع األعضاء  ساسي 

المفعول والنظام  قاعدة أو سیاسة أخرى ساریة  المیثاق أو أي  بین ھذا  المیثاق. في حالة وجود تعارض 
 یسود النظام األساسي.األساسي للمنظمة، 

 الحقوق والواجبات  2- المادة

 : لألعضاء المنتسبینیحق  .1
 

في   المنظمة لألعضاء المنتسبین  التي تقدمھا تلقي الفوائد وجمیع الخدمات الفنیة والمؤسسیة المقدمة   )أ(
 ؛ أي وقت كان

 
والنظام  )ب ( األساسي  نظامھا  في  علیھ  المنصوص  النحو  على  المنظمة  أجھزة  أعمال  في  المشاركة 

 الداخلي للجنة األعضاء المنتسبین؛
 

 قواعدھا وسیاساتھا؛ المشاركة في أنشطة المنظمة وفق  )ج (
 

الحصول على المعلومات والمعارف والممارسات الجیدة وتبادلھا مع األعضاء اآلخرین من خالل  )د (
 األدوات التعاونیة التي توفرھا لھم المنظمة أو من خالل وسائل أخرى؛ 

 

 
2  A/RES/698(XXII) 



 
A/24/17(b) 
 

Page 10 of 37 
 

 المساھمة في إعداد برنامج العمل العام للمنظمة؛  )ه(
 

 انتخاب أجھزة لجنة األعضاء المنتسبین؛تقدیم الترشیحات والمشاركة في  )و(
 

في  )ز ( منتسبین  كأعضاء  وضعھم  إلى  لإلشارة  وشعارھا  المختصر  واسمھا  المنظمة  اسم  استخدام 
المنظمة، وفقًا للمبادئ التوجیھیة والشروط واألحكام الخاصة باستخدام عالمات المنظمة. ویخضع 

 .العام أي استخدام آخر لعالمات المنظمة لتفویض خطي من األمین

 :یلتزم األعضاء المنتسبون بما یلي .2

 ونشر أھداف ومبادئ وقیم ومعاییر وسیاسات المنظمة؛  ومراعاةاحترام  )أ(
 

األعضاء  )ب ( أجھزة  قبل  من  المعتمدة  والقرارات  واالتفاقات  والسیاسات  القواعد  ومراعاة  احترام 
 المنتسبین وكذلك األجھزة اإلداریة للمنظمة؛

 
اشتراكاتھم على النحو المحدد في النظام األساسي، في أي قاعدة أو نظام معمول بھ تعتمدھا دفع   )ج (

 األجھزة اإلداریة للمنظمة؛
 

احترام ومراعاة المبادئ التوجیھیة والشروط واألحكام الستخدام عالمات المنظمة والحصول على  )د (
 التراخیص المناسبة المسبقة؛

 
 آلداب السیاحة الصادرة عن منظمة السیاحة العالمیة؛   احترام ومراعاة المدونة العالمیة )ه(

 
إبالغ المنظمة بأي تعدیل في ھیكلھا، وممثلھا المعتمد، وموقع المقر الرئیسي وأي معلومات أخرى  )و(

 یتم تقدیمھا إلى األمانة من خالل نموذج الطلب.

 إجراءات القبول   -3 المادة

 :بما یلي  تقترنویجب أن  ،إلى األمین العام باإلنتسابعضویة التُوجھ طلبات الحصول على   .1
 

تعریف   )أ( ملف  مع  طلب  ونشاطھ بانموذج  المرشح  أھداف  عن  معلومات  ذلك  في  بما  لمرشح، 
وخبرتھ، مما یدل على ارتباطھ بالمبادئ والقیم التي تروج لھا المنظمة وقدرتھا على المساھمة في 

 ؛1علیھ المادة   الذي تنصالھدف 
 

 لعضویة؛بیان االلتزام بالمدونة العالمیة آلداب السیاحة وقبول النظام األساسي للمنظمة والتزامات ا )ب (
 

 أي معلومات أخرى تطلبھا األمانة وفقًا لسیاساتھا وإجراءاتھا الخاصة بالعنایة الواجبة. )ج (
 

المعلومات  .2 استالم  عند  للمرشح  الرئیسي  المقر  فیھا  یقع  التي  الدولة  من حكومة  المصادقة  األمانة  تطلب 
 .1ووفقًا للمادة  1الكاملة المطلوبة في الفقرة 

 
الفقرتین   .3 المنصوص علیھا في  أعاله، یجب تعمیم الطلب على أعضاء   2و   1شریطة استیفاء المتطلبات 

 .لجنة شؤون العضویة باإلنتساب للنظر فیھ من أجل قبولھ المؤقت من قبل المجلس التنفیذي
 
دیو .4 لدیھم  الذین  السابقین  المنتسبین  المقدمة من األعضاء  الجدیدة  الطلبات  في  النظر  یتم  یتم ال  أن  إلى  ن 

 .إلغاء دیونھم وفقًا للقواعد المالیة للمنظمة
 
من  .5 تطلب  أن  المنتسبین  األعضاء  شؤون  للجنة  یجوز  المقدمة،  الطلبات  من  أي  حول  الشك  حالة  في 

إلى  الترشیح  تقدیم  قبل  إضافیة  معلومات  للمرشح  الرسمیة  المصادقة  أعطت  التي  الدولة  أو  المرشح 
 .المجلس التنفیذي

 
حقوق  .6 بجمیع  باالعتراف  التنفیذي  المجلس  قبل  من  مؤقتًا  قبولھم  تم  الذین  المنتسبون  األعضاء  یتمتع 

 .2والتزامات العضویة باإلنتساب وفقًا للمادة 
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تقدم لجنة شؤون األعضاء المنتسبین تقریرھا إلى المجلس التنفیذي بشأن مدى مالءمة الترشیحات للقبول  .7
 .المؤقت

 
الكیانات التي یقع  على الرغم مما   .8 الجمعیة العامة عن النظر في ترشیح  التنفیذي أو  تقدم، یمتنع المجلس 

مقرھا الرئیسي في إقلیم ھو موضوع نزاع، على السیادة أو غیرھا، أمام األمم المتحدة، أو إذا كان نشاطھا 
 مرتبطا بمثل ھذا اإلقلیم.

 تعلیق العضویة باإلنتساب وسحبھا وإنھاؤھا  -4المادة 

االلتزامات  .1 مع  تتعارض  وممارسات  سیاسات  اتباع  في  یستمر  أو  یمارس  أنھ  یتبین  منتسب  عضو  أي 
المادة   في  للنظام األساسي   إعفاؤه منیتم    2المدرجة  العضویة، وفقًا  بامتیازات  والتمتع  الحقوق  ممارسة 

 .والنظام المالي والقواعد المالیة للمنظمة
 

إلى األمین    یوجھإشعار خطي  سنة كاملة على  یجوز للعضو المنتسب االنسحاب من المنظمة بعد انقضاء   .2
 .المالي والقواعد المالیة للمنظمة  والنظامالعام وفقًا للنظام األساسي 

 
في أي وقت بفقدان أي من المتطلبات األساسیة لألھلیة المنصوص علیھا    باإلنتسابیجوز إنھاء العضویة   .3

في حالة ومانة.  من قبل األ  بذلك كما یجبیتم إبالغ العضو المنتسب  وفي النظام األساسي وفي ھذا المیثاق.  
للمادة وفقًا  اإلبالغ عنھا  یتم  التي  العضویة    و،-2-2  التغییرات  استمرار  یؤثر على  قد  آخر  أي ظرف  أو 

طلب أي معلومات إضافیة حسب الضرورة من العضو المنتسب و/أو من الدولة  باألمانة    تقوم ،  باإلنتساب
 كھذه.ة اللجنة بأي حالة لعضو المنتسب. وتبلغ األمانالمقر الرئیسي لفیھا  یقعالتي 

 

 لجنة شؤون العضویة باإلنتساب الفصل الثاني:

 التعریف  -5المادة 

 لمجلس التنفیذي.ا شؤون العضویة باإلنتساب ھي ھیئة متفرعة عنلجنة 

 الوالیة   -6المادة 

 :تقوم اللجنة بما یلي

العام قبل تقدیمھ إلى الجمعیة النظر في مشروع برنامج عمل األعضاء المنتسبین كما أعده األمین   )أ(
 ، بالتشاور مع مجلس األعضاء المنتسبین؛ بشأنھوتقدیم توصیات  العامة،

 تلقي التقریر السنوي ألنشطة األعضاء المنتسبین؛ )ب (
 

السنویة  )ج ( االستراتیجیة  لوضع  المنتسبین  األعضاء  مجلس  مع  االقتضاء  حسب  تشاور  جلسات  عقد 
 ن؛ واألھداف الرئیسیة لألعضاء المنتسبی

 
 إقرار مدونة السلوك لمجلس األعضاء المنتسبین؛ )د (

 
اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة، بالتشاور مع األمین العام، لتنفیذ قرارات وتوصیات الجمعیة والمجلس  )ه(

 فیما یتعلق بالعضویة باإلنتساب وتقدیم تقریر عن ذلك إلى المجلس؛
 

 ي مسألة تتعلق بالعضویة باإلنتساب؛ تقدیم التقاریر والتوصیات إلى المجلس التنفیذي بشأن أ )و(
 

باإلنتساب )ز ( العضویة  طلبات  جمیع  في  إلجراءات   النظر  ووفقًا  بھا  المعمول  للمعاییر  وفقًا  الواردة 
 القبول المنصوص علیھا في ھذا المیثاق والنظام األساسي، وتقدیم التوصیات إلى المجلس التنفیذي؛ 

 
عضویة  )ح ( تعلیق  ذلك  في  بما  باإلنتساب،  العضویة  وضع  عن  التنفیذي  المجلس  إلى  تقریر  تقدیم 

 ر في وضع األعضاء المنتسبین؛األعضاء المنتسبین أو أي تغییر آخ
 

 تحلیل وضع األعضاء المنتسبین بشكل دوري وتقدیم التوصیات لتحقیق األھداف الموضوعة؛  )ط(
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 القیام بأیة مھام أخرى قد یكلفھا بھا المجلس التنفیذي أو الجمعیة العامة. )ي (

 العضویة   -7المادة 

 :تتألف اللجنة من  .1
بھم اللجان اإلقلیمیة ویعینھم المجلس التنفیذي لمدة أربع سنوات على   توصي  فاعلین،تسعة أعضاء   )أ(

 :النحو التالي

 ،إقلیمكل عن واحد   فاعلین،ستة أعضاء  -أوال

 ، من األعضاء المنتسبیناألكبر عدد ال اإلقلیم ذيمن  فاعالنعضوان  -ثانیا

 ؛ سبینثاني أكبر عدد من األعضاء المنت ذي اإلقلیمواحد من  فاعلعضو  -ثالثا

 ؛رئیس مجلس األعضاء المنتسبین )ب (
 

 .ممثل عن األعضاء المشاركین )ج (
 

أعضائھا   .2 بین  من  للرئیس  ونائباً  رئیساً  اللجنة  كرئیس  ل  ویكون.  الفاعلینتنتخب  یعمل  الذي  الرئیس  نائب 
 وواجباتھ.  نفس سلطات الرئیس

 
 .واحدةیُنتخب رئیس اللجنة ونائب الرئیس لمدة سنتین قابلة للتجدید مرة   .3

 
مساھماتھم   .4 لتقدیم  كمراقبین،  المناقشات  في  المشاركة  المعنیین  المنتسبین  األعضاء  دعوة  للجنة  یجوز 

 وخبراتھم حول مواضیع محددة في اجتماعاتھا. 

 إجتماعات اللجنة  -8المادة 

 تجتمع اللجنة في إطار المجلس التنفیذي، أو في أي وقت حسبما یطلبھ المجلس التنفیذي  .1
 

 .استشارة أعضاء اللجنة في أي وقت كان، بما في ذلك بالوسائل اإللكترونیةیجوز  .2
 

في الحاالت التي یتعین فیھا اتخاذ قرار عاجل وتعذر الدعوة إلى اجتماع استثنائي أو لتیسیر اعتماد قرارات  .3
یعمم العام، أن  التشاور مع األمین  بعد  اللجنة،  الدورات حسب االقتضاء، یجوز لرئیس  بین  مشروع   فیما 

ساعة على األقل. وإذا لم یكسر الصمت   72قرار اللجنة على جمیع أعضائھا بموجب إجراء الصمت لمدة  
الرسمي  اجتماعھا  في  القرار  بھذا  اللجنة علما  القرار معتمدًا، وتحیط  اعتبار  فسیتم  فاعل،  قبل عضو  من 

 األول. 

 أسالیب العمل  -9المادة 

في   .1 اللجنة  اجتماعات  جدول  تنعقد  مراعاة  مع  الرئیس،  مع  بالتشاور  العام  األمین  یقررھا  التي  المواعید 
 .المؤتمرات واالجتماعات

 
بعد.   .2 العمل عن  للجنة  أو  ویجوز  إما شخصیًا  االجتماعات  إلى  االنضمام  اللجنة   افتراضیا یجوز ألعضاء 

رئیس، أن الظروف تتطلب عقد  ما لم یقرر األمین العام، بالتشاور مع ال  ، باستخدام تقنیة مؤتمرات الفیدیو
 .االجتماع شخصیًا أو افتراضیًا

 
یجوز للجنة تحدید لغات العمل األخرى المتعلقة بترجمة الوثائق والترجمة  ولیزیة.  كلغة عمل اللجنة ھي اإلن .3

 .المتوافرةالفوریة حسب عضویتھا، في حدود األموال 
 

تكالیف مشاركة األعضاء والمراقبین وا  ال .4 المنظمة  اللجنة سواء تغطي  المدعوین في اجتماعات  لمشاركین 
 أو عن بعد. الشخصي الحضورب كان ذلك

 
 



 
A/24/17(b) 
 

Page 13 of 37 
 

 األمانة  -10المادة 

 .یجوز لھ تفویض مھامھ إلى أي عضو آخر في األمانةویقوم األمین العام بدور أمین اللجنة.  .1
ممثلھ .2 أو  العام  لألمین  أو    یجوز  شفویة  ببیانات  اإلدالء  األصول  حسب  قید المعین  مسائل  أي  بشأن  كتابیة 

 كان. المناقشة أمام اللجنة في أي وقت 
 

 سیر اإلجتماعات -11المادة 
 

في حالة االجتماعات االفتراضیة، یتعین على اللجنة تطبیق اإلجراءات الخاصة التي تحكم إجراء الجلسات  .1
خالل االجتماعات االفتراضیة، قد یطلب و  .193-وباء كوفید   االفتراضیة والشخصیة للمجلس التنفیذي أثناء 

 .المناقشات  إدارةالرئیس من األمانة 
 

قبل شھر على األقل    .یقوم األمین العام بتعمیم جدول األعمال المؤقت وقائمة الترشیحات للعضویة باإلنتساب .2
جدول   اللجنة  وتقر  النصف.  بمقدار  اإلخطار  فترات  تخفض  االستثنائیة،  الدورات  حالة  في  الدورة.  من 

 أعمالھا في بدایة كل دورة. 
 

 :للجنة أن تصدر .3
 

 ؛للمجلس التنفیذي ومجلس اإلدارة والجلسة العامة لألعضاء المنتسبین توصیات )أ(
 

 .للمجلس التنفیذي حول مواضیع محددة تقاریر )ب (
 

تعمل اللجنة على أساس توافق اآلراء. وفي حالة عدم وجود توافق في اآلراء، یتم اعتماد قرارات اللجنة أو   .4
 الفاعلین الحاضرین والمصوتین. توصیاتھا أو تقاریرھا بأغلبیة األعضاء 

 

 التعدیالت  الفصل الثالث:

 تعدیل المیثاق -12المادة 

 .م اقتراحات لتعدیل ھذا المیثاقین تقد شؤون العضویة باإلنتساب أو لألمیللجنة یجوز  .1
 

یتناول إجراءات تعتمد اللجنة أي اقتراح كھذا للتعدیل، ویقدم إلى الجمعیة العامة بغیة إقراره، إال إذا كان   .2
 القبول التي یكون المجلس مختصاً بإقرارھا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ). CE/DEC/2(CXII)( 112تم اعتماد اإلجراءات الخاصة بصورة استثنائیة من قبل المجلس التنفیذي في دورتھ  3
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 النظام الداخلي المنقح للجنة األعضاء المنتسبین  -المرفق الثاني

 الفصل األول: لجنة األعضاء المنتسبین 

 . لجنة األعضاء المنتسبین1المادة 

 . الجلسة العامة2المادة 

 المنتسبین. مجلس األعضاء 3المادة 

 

 الفصل الثاني: إجراء انتخاب المجلس 

 . المشاركة في انتخابات مجلس األعضاء المنتسبین4المادة 

 . إجراء اإلنتخاب 5المادة 

 

 الفصل الثالث: مشاركة األعضاء المنتسبین في عمل ھیئات المنظمة وفي أنشطتھا

 المشاركة في عمل الھیئات األساسیة واللجان التقنیة.  6المادة 

 

 الفصل الرابع: التعدیالت

 تعدیل النظام الداخلي . 7المادة 

 تعدیل مرفق مدونة سلوك مجلس األعضاء المنتسبین. 8المادة 

 مرفق: مدونة سلوك مجلس األعضاء المنتسبین 
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 لجنة األعضاء المنتسبین  الفصل األول:

 لجنة األعضاء المنتسبین  -1المادة 

لألعضاء   .1 لجنة یجوز  إطار  في  جماعي  بشكل  أو  فردي  بشكل  المنظمة  أنشطة  في  المشاركة  المنتسبین 
 .األعضاء المنتسبین

 
 :تتكون لجنة األعضاء المنتسبین من الجھازین التالیین .2

 
 الجلسة العامة  )أ(

 
 مجلس األعضاء المنتسبین )ب (

 
 الجلسة العامة -2المادة 

 التعریف  2-1

 لكل منھم صوت واحد. یكون الجلسة العامة للجنة األعضاء المنتسبین من جمیع األعضاء المنتسبین، و تتألف

 الوظائف  -2-2

تكون وظائفھا،  و.  باإلنتسابالنظر في أي مسألة وتقدیم توصیات بشأن أي مسألة تتعلق بالعضویة    ةالعام  للجلسةیجوز  
 :ظام الداخلي الحالي، على النحو التاليفي مكان آخر من الن أولجت إلیھابخالف تلك التي 

تقدیم توصیات إلى األمین العام بشأن تنفیذ برنامج عمل األعضاء المنتسبین وتقدیم مقترحات لبرنامج  )أ(
 العمل التالي؛

 
 الطلب إلى مجلس األعضاء المنتسبین إعداد تقاریر وتقدیم توصیات إلیھا بشأن أي مسألة تتعلق  )ب (

 بالعضویة باإلنتساب؛ 
 

أي  )ج ( بشأن  التوصیات  وتقدیم  باإلنتساب  بالعضویة  المتعلقة  بالمسائل  واللجنة  العام  األمین  إبالغ 
 ین؛مقترحات یتلقاھا المجلس، من أجل تحسین عملیات األعضاء المنتسب

 
 القیام بأي وظیفة أخرى تتعلق بالعضویة باإلنتساب؛  )د (

 
 أدناه.  5و  4 انتخاب أعضاء مجلس األعضاء المنتسبین وفقًا للمادة )ه(

 أسالیب العمل  -2-3

   یدعو إلیھایجوز عقد دورات استثنائیة وفي دورات عادیة في إطار الجمعیة العامة.  ةالعام الجلسة تنعقد  .1
 ھا.ومكان ھاتحدید تاریخب یقوم األمین العاماألمین العام، أو بناء على طلب أغلبیة أعضاء المجلس، 

 
مع  .2 بالتشاور  العام،  األمین  یقرر  لم  ما  شخصیًا  العامة  الجلسات  إلى  االنضمام  المنتسبین  لألعضاء  یجوز 

 .تقنیة مؤتمرات الفیدیوالمجلس، أن الظروف تتطلب عقد الجلسة أیًضا افتراضیا باستخدام 
 

للحضور   .3 المنتسبین  األعضاء  غیر  الكیانات  دعوة  المجلس،  رئیس  مع  بالتشاور  العام،  لألمین  یجوز 
 .كمراقبین

 
 .یترأس رئیس مجلس األعضاء المنتسبین الجلسة العامة .4

 
وی .5 األخرى  العمل  لغات  یحدد  أن  العام  ولألمین  العامة.  الجلسة  في  العمل  لغة  ھي  ترجمة  اإلنكلیزیة  قرر 

 .الوثائق والترجمة الفوریة للكلمات باللغات الرسمیة األخرى للمنظمة
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الدورة  .6 افتتاح  من  األقل  على  یوًما  تسعین  قبل  المنتسبین  األعضاء  إلى  دعوة  خطابات  العام  األمین  یرسل 
 .العادیة وخمسة وأربعین یوًما قبل افتتاح الدورة االستثنائیة

 
 ن عشرة بالمئة من األعضاء المنتسبین عن كل إقلیم التخاذ أي قرار ال بد من حضور ما ال یقل ع.7

 جدول األعمال   -2-4

جدول األعمال المؤقت للدورات العامة العادیة وغیر العادیة، بالتشاور مع مجلس    بوضعیقوم األمین العام   .1
 .برسائل الدعوة ھاألعضاء المنتسبین، ویرفق

 
المنظمة،  .2 في  منتسب  على طلب عضو  بناًء  أو  منھ  بمبادرة  العام،  لألمین  یجوز  االستثنائیة،  الظروف  في 

ل األعمال قد تنشأ بعد إرسال جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع الرئیس، أن یدرج أي مسألة تناسب جدو 
وحتى خمسة أیام قبل افتتاح الدورة، في جدول أعمال مؤقت تكمیلي تدرسھ الجلسة العامة مع جدول األعمال  

 المؤقت.

 القرارات والتوصیات  -2-5

 بیة.تُعتمد قرارات وتوصیات الجلسة العامة بتوافق اآلراء، إال عندما یطلب األعضاء األغل

 التقریر  -2-6

 وتعد تقریًرا یتضمن االستنتاجات الرئیسیة المعتمدة أثناء االجتماع.  ةالعام الجلسةتسجل األمانة مناقشات 
 

 مجلس األعضاء المنتسبین  -3 المادة
 
 التعریف  3-1

 مجلس لجنة األعضاء المنتسبین ھو الھیئة التمثیلیة لجمیع األعضاء المنتسبین.

 الوظائف  -3-2

 :في مكان آخر من النظام الداخلي الحالي، على النحو التالي أولجت إلیھ، بخالف تلك التي المجلستكون وظائف 

 انتخاب الرئیس ونواب الرئیس؛ )أ(
 

اتخاذ القرارات اإلداریة والفنیة التي قد تكون ضروریة بین دورات الجلسة العامة وفي حالة عدم  )ب (
ھذا النظام الداخلي، وتقدیم تقریر إلى الجلسة العامة في دورتھا التالیة وجود أي أحكام مخالفة في  

 بغیة إقرارھا؛ 

تقدیم التوصیات والمقترحات إلى األمین العام إلعداد برنامج العمل لألعضاء المنتسبین وبشأن أي   ج) (
 مسألة تتعلق بالعضویة باإلنتساب؛ 

المس )د ( بشأن  اللجنة  إلى  والمقترحات  التوصیات  بشأن تقدیم  باإلنتساب  بالعضویة  المتعلقة  ائل 
 االستراتیجیة السنویة واألھداف الرئیسیة لألعضاء المنتسبین؛

 
القیام بأیة مھام أخرى قد توكل إلیھ من قبل الجلسة العامة أو اللجنة بشأن المسائل المتعلقة بالعضویة  )ه(

 باإلنتساب. 

 العضویة   -3-3

ثالثة وعشرین عضوا   .1 المجلس من  والثاني.    الرئیس  ینتخبون رئیسھ ونائبيیتألف   یُنتخب جمیع  واألول 
 ا النظام الداخلي.من ھذ  5و 4أعضاء المجلس وفقاً للمادتین 

 
الداخلي   .2 النظام  بھذا  المرفقة  المنتسبین  األعضاء  بمجلس  الخاصة  السلوك  بمدونة  المجلس  أعضاء  یلتزم 

 ویوقعونھا.
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سنوات، .3 أربع  المجلس  أعضاء  مدة عضویة  عند   تكون  وینتھي  العامة  الجلسة  في  انتخابھم  فور  ذلك  ویبدأ 
 .انتخاب من یخلفھم

 
للفقرة   .4 خاضعًا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  كون  حالة  تقوم    13في  بالمنظمة،  الخاصة  التمویل  قواعد  من 

لھ  یجوز  ال  بأنھ  العضو  بإبالغ  الرئیس  ویقوم  بذلك.  المنتسبین  األعضاء  مجلس  رئیس  بإبالغ  األمانة 
 شاركة في أعمال المجلس وتقدیم تقریر عن ھذه المسألة إلى المجلس في االجتماع التالي.الم

 أسالیب العمل  -3-4

السنة.   .1 في  األقل  دورة عادیة مرتین على  في  المجلس  أن  ویجتمع  الجلسة  ییجب  في كل جلسة موعد  حدد 
 .التالیة

 
 .استثنائیة للمجلس، یحدد األمین العام تاریخھا ومكانھایجوز لألمین العام، بالتشاور مع الرئیس، عقد دورة  .2

 
تقنیة مؤتمرات   .3 باستخدام  افتراضیا  أو  إما شخصیًا  المجلس  إلى دورات  المجلس االنضمام  یجوز ألعضاء 

الفیدیو، ما لم یقرر األمین العام، بالتشاور مع رئیس المجلس، أن الظروف تتطلب عقد الجلسة شخصیًا أو  
 افتراضیًا.

 
 .یجوز لألمین العام، بالتشاور مع الرئیس، دعوة األعضاء المنتسبین للحضور كمراقبین .4

 
اإلنكلیزیة ھي لغة العمل في المجلس. ولألمین العام أن یحدد لغات العمل األخرى ویقرر ترجمة الوثائق   .5

 .والترجمة الفوریة للكلمات باللغات الرسمیة األخرى للمنظمة
 

العادیة وخمسة ترسل   .6 الدورة  افتتاح  قبل شھر على األقل من  المجلس  إلى أعضاء  األمانة خطابات دعوة 
 عشر یوًما في حالة الدورات االستثنائیة. 

 جدول األعمال   -3-5

 .جدول األعمال المؤقت الجتماعات المجلس بالتشاور مع الرئیسبوضع األمین العام  یقوم .1
 
تعدیل   .2 المجلس  ألعضاء  في یمكن  إلدراجھا  الرئیس  على  أخرى  قضایا  واقتراح  المؤقت  األعمال  جدول 

 .جدول األعمال
 
 یقر المجلس جدول أعمالھ النھائي خالل الدورة.  .3

 القرارات والتوصیات  -3-6

 .حضور أغلبیة األعضاء لتكوین النصاب القانوني في اجتماعات المجلس ال بد من.1
 

 .لكل عضو من أعضاء المجلس، ممن یحضرون االجتماع، صوت واحد .2
 

 تتخذ قرارات المجلس وتوصیاتھ باألغلبیة البسیطة لألعضاء الحاضرین المصوتین..3

 التقریر  -3-7

 ا یتم توزیعھ على أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن. تسجل األمانة مناقشات المجلس وتصدر تقریًرا مؤقتً 
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 إجراء انتخاب المجلس  الفصل الثاني:

 المشاركة في انتخابات مجلس األعضاء المنتسبین -4المادة 

والترشح   .1 للتصویت  المؤھلون  وحدھم  ھم  المنتسبون  لھماألعضاء  لحقوقھم   لیصوت  الكاملة  الممارسة  في 
 .ھذا النظام الداخليالتي ینص علیھا وفقًا للشروط 

 
تنتخب الجلسة العامة عشرین عضًوا في المجلس، اثنا عشر منھم من خالل التمثیل اإلقلیمي، بعدد اثنین لكل   .2

 .إقلیم، یتم انتخابھم حصریًا من قبل األعضاء المنتسبین من أقالیمھم
 
فریقیا  أھي    ةالست  األقالیممجلس وانتخاب األعضاء اإلقلیمیین االثني عشر، فإن  الوأنشطة    عضویةلغرض   .3

 وشرق آسیا والمحیط الھادئ وجنوب آسیا وأوروبا والشرق األوسط  والقارة األمریكیة
. 
 .یتم انتخاب األعضاء الثمانیة المتبقین من قبل جمیع األعضاء المنتسبین من جمیع األقالیم .4
 
قد یكون العضو المنتسب مرشًحا لمنصبي عضو إقلیمي في المجلس وعضو مجلس في نفس الوقت. في مثل   .5

ھذه الحاالت، إذا تم انتخاب المرشح كعضو إقلیمي، فإن ترشیحھ لعضو یُلغى تلقائیًا ویتم احتساب األصوات  
 .المقابلة التي تم الحصول علیھا في النھایة على أنھا الغیة وباطلة

 
 .یقوم األمین العام بتعیین ثالثة أعضاء إضافیین إلكمال العضویة البالغة ثالثة وعشرین عضوا في المجلس .6

 
ینتخب المجلس باالقتراع السري رئیسھ ونائبي الرئیس األول والثاني من بین أعضاء المجلس الذین لم یتم  .7

 .واحدةتعیینھم من قبل األمین العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة  
 

یقوم األعضاء المنتسبون المنتخبون لعضویة المجلس بتعیین األشخاص ألداء واجبات ممثلي منظماتھم الذین  .8
ال یتصرفون بصفتھم الشخصیة. ویتعین على أعضاء المجلس إبالغ أي تعدیل یتعلق بممثلھم المفوض كما 

 من میثاق العضویة باإلنتساب. واو -2-2ھو منصوص علیھ في المادة

 
في حالة خلو منصب الرئیس خالل فترة والیتھ أو عدم تمكنھ من أداء مھامھ، یعین المجلس النائب األول   .9

للرئیس للعمل كرئیس مؤقت أو النائب الثاني للرئیس، إذا اقتضى األمر. وتكون لنائب الرئیس الذي یعمل 
 كرئیس نفس سلطات الرئیس وواجباتھ.

 
من میثاق العضویة باإلنتساب،    3-4في المجلس وفقًا للمادة    عند إنھاء العضویة باإلنتساب لعضو )د (

 .فإنھ یكف تلقائیًا عن كونھ عضًوا في المجلس
 

ال تُمأل الشواغر التي تنشأ فیما بین أعضاء المجلس حتى االنتخابات التالیة، ما لم یقرر المجلس، بالتشاور  .11
 مع األمین العام، إجراء انتخابات فرعیة الستبدال ذلك العضو حتى نھایة فترة والیتھ. 

 
 إجراء اإلنتخاب -5المادة 

 
االقتراع السري عن طریق البرید و/أو  یجري بأعاله    2-4انتخاب أعضاء المجلس المشار إلیھم في المادة   .1

التصویت اإللكتروني وفقًا لقواعد اإلجراءات ھذه و"اإلرشادات الخاصة بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس 
 .األعضاء المنتسبین" الصادرة عن األمانة

 
االقتراع   .2 قسیمة  في  المرشحین.  النتخاب  بصوتین  اإلدالء  منتسب  عضو  لكل  یجوز1یجوز  للعضو    ، 

المنتسب اختیار ما یصل إلى اثنین من المرشحین لمناصب األعضاء اإلقلیمیین في المجلس من اإلقلیم ذي 
 .، یجوز اختیار حتى ثمانیة مرشحین لمناصب أعضاء المجلس2الصلة. وفي قسیمة االقتراع 

 
یتم فتح وفرز األصوات التي یتم تلقیھا عن طریق البرید و/أو األصوات اإللكترونیة في مقر المنظمة، في   .3

االنتخاب"   بإجراءات  الخاصة  التوجیھیة  "للمبادئ  وفقًا  لإلنتخابات،  الزمني  الجدول  في  المحدد  التاریخ 
 الصادرة عن األمانة.
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 المنتسبین في عمل ھیئات المنظمة وفي أنشطتھامشاركة األعضاء  الفصل الثالث:

 المشاركة في عمل الھیئات األساسیة واللجان التقنیة  -6المادة 

أعمال الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي، بما  في  في أنشطة المنظمة و  ویشاركونن  وتمثل األعضاء المنتسبی .1
 والنظام الداخلي. في ذلك أجھزتھما الفرعیة وأي لجان فنیة أخرى، وفقًا للنظام األساسي 

 
أعمال  .2 في  التصویت  في  الحق  لھ  یكون  أن  دون  المنتسبین  األعضاء  لجنة  تمثیل  المجلس  رئیس  یترأس 

و للمنظمة،  الفنیة  واللجان  القانونیة  وفقًا الھیئات  منتسب واحد،  أكثر من عضو  مشاركة  توقع  عند  ال سیما 
 .للنظام الداخلي الحالي

 
وبشأن   .3 المنتسبین  األعضاء  أنشطة  عن  التنفیذي  والمجلس  العامة  الجمعیة  إلى  تقریراً  المجلس  رئیس  یقدم 

 .النقاط الھامة لمناقشة برنامج العمل العام لألعضاء المنتسبین وتعریفھ وتنفیذه
 

كقناة  .4 محددة،  مواضیع  أو  العموم  تھم  مسائل  بشأن  المنتسبین  األعضاء  مع  مشاورات  تنظیم  لألمانة  یجوز 
 لمشاركتھم في تنفیذ برنامج العمل العام للمنظمة. 

 التعدیالت  الفصل الثامن: 

 تعدیل النظام الداخلي -7المادة 

األعضاء   یجوز .1 مجلس  قبل  من  أو  العام  األمین  قبل  من  إما  الداخلي  النظام  ھذا  لتعدیل  مقترحات  تقدیم 
 .المنتسبین

 
یقدم أي تعدیل مقترح من قبل مجلس األعضاء المنتسبین إلى األمین العام قبل أربعة أشھر على األقل من  .2

 .الجلسة العامة لیتم توزیعھ مسبقًا على جمیع األعضاء المنتسبین
 

یتم إبالغ أي تعدیل مقترح من قبل األمین العام إلى مجلس األعضاء المنتسبین وتقدیمھ إلى الجلسة العامة  .3
 قبل شھر من انعقاد دورتھ

 
الحاضرین   .4 المنتسبین  لألعضاء  البسیطة  باألغلبیة  الداخلي  النظام  ھذا  على  التعدیالت  اعتماد  یجب 

 .احد والمصوتین في الجلسة العامة، ولكل منھم صوت و
 

 یقدم أي تعدیل من ھذا القبیل إلى الجمعیة العامة بغیة إقراره. .5
 

 تعدیل مرفق مدونة سلوك مجلس األعضاء المنتسبین  -8المادة 

 بالعضویة باإلنتساب. بشأن المسائل المتعلقة  المرفقیجوز لألمین العام أو للجنة التقدم بمقترحات لتعدیل ھذا   .1
 

 تقوم الجنة بإقرار أي تعدیل من ھذا القبیل في المسائل المتعلقة بالعضویة باإلنتساب. .2

 مرفق مدونة سلوك مجلس األعضاء المنتسبین 

 :السلوك التالیة بمدونةمجلس الیلتزم أعضاء 

صنع  )أ( في  والحیاد  للمنظمة،  الوالء  وإظھار  المنتسبین،  األعضاء  جمیع  مصالح  بحمایة  االلتزام 
 .المطلق فیما یتعلق بالقضایا التي تمت مناقشتھا في االجتماعات لحذروا ،القرار

 
وبالتالي  )ب ( المنتسبین،  األعضاء  جمیع  تمثیل  ھو  المجلس  في  الخدمة  من  الغرض  أن  المفھوم  من 

الممثل  المنتسب  للعضو  فقط  أو  للمندوبین  الفردیة  المصالح  لتعزیز  التواجد  ھذا  یستغل  أال  ینبغي 
 .فیھ

 
ألعضاء المجلس أبدا استخدام موارد المنظمة أو خدماتھا أو معلوماتھا المكتسبة أثناء أداء ال یجوز  )ج (

 .واجباتھم كأعضاء في المجلس أو نتیجة لھا في أنشطة ال تتعلق بھذه الواجبات
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ألعضاء المجلس واجب التصرف دون تعارض مع مصالح األعضاء المنتسبین. وبصفتھم أعضاء  )د (

علیھم یجب  المجلس،  الفردیة،    في  واألعمال  الشخصیة،  المصالح  بأطراف إخضاع  یتصل  وما 
، والمصالح األخرى لخیر ومصالح العضویة باإلنتساب. وفي حاالت تضارب المصالح و/أو ثالثة

المعلومات  جمیع  عن  اإلفصاح  المجلس  أعضاء  على  یجب  المتصور،  أو  المحتمل  الواجبات 
واالمتثال   والمجلس  األمانة  إلى  ھذا  الضروریة  من  للتخفیف  اعتمادھا  تم  كما  المجلس  لقرارات 

 التضارب في المصالح و/أو الواجبات أو تجنبھ.
 

 .على أعضاء المجلس أن یفوا بآخر اشتراكاتھم كأعضاء منتسبین )ه(
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   جدول مقارنة -المرفق الثالث

 
 النص الجدید المقترح (المرفق الثاني)

 
 المقترح (المرفق األول)النص الجدید 

 
 النص الحالي

 
 النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبین  میثاق العضویة باإلنتساب النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبین 
 الفصل األول: األعضاء المنتسبون الفصل األول: األعضاء المنتسبون 

 األعضاء المنتسبون   -1المادة  
الھدف من العضویة باإلنتساب ھو المساھمة في  .  1

بین  التعاون  تعزیز  خالل  من  المنظمة  مھمة 
العالمیة  والسیاحة  والخاص  العام  القطاعین 
واالبتكار   المعارف  تطبیق  یتم  حیث  المستدامة، 
التنافسیة  من  بمزید  للجمیع  متاحة  السیاحة  لجعل 

 والمسؤولیة، وفقًا ألھداف المنظمة ومبادئھا.
 
متاحة .  2 المنظمة  في  باإلنتساب  العضویة  تكون 

ھذه   أنشطة  ارتبطت  طالما  التالیة،  الكیانات  أمام 
ضمن  دخلت  و/أو  المنظمة  بأھداف  الكیانات 
المنصوص  المتطلبات  مع  یتفق  وبما  اختصاصاتھا، 

 :3علیھا في المادة  
 

غیر  والمنظمات  الدولیة  الحكومیة  المنظمات  أ) 
 الحكومیة،

إدارة   منظمات  الترویج ب)  وھیئات  المقاصد 
اإلقلیمیة  للكیانات  التابعة  الھیئات  وكذلك  السیاحي، 

 التي لیس لھا اختصاص سیاسي، 
والمنظمات   والمؤسسات  المھنیة  النقابات  ج) 

 العمالیة،
ومؤسسات  والتعلیمیة  األكادیمیة  المؤسسات  د) 

 التدریب المھني والبحوث، 
 التجاریة.ھـ) الكیانات والجمعیات 

 
أیًضا .  3 باإلنتساب أن تكون متاحة  للعضویة  یمكن 

التحدید   وجھ  على  مذكورة  غیر  أخرى  كیانات  أمام 
، والتي تھتم بشكل مباشر أو غیر مباشر 2في الفقرة  

وأھدافھا   المنظمة  بمھمة  لھا عالقة  والتي  بالسیاحة، 
مع  وتتوافق  اختصاصھا،  ضمن  تقع  التي  أو 

 . 3ھا في المادة المتطلبات المنصوص علی
 
قبل .  4 ترشیح من  المصادقة على كل  تتم  أن  یجب 

للمرشح  الرئیسي  المقر  فیھا  یقع  التي  الدولة  حكومة 
دعم  معاییر  بشأن  للدول  التوجیھیة  للمبادئ  وفقًا 
العامة.  الجمعیة  اعتمدتھا  التي  باإلنتساب  العضویة 
أن   من  التحقق  مسؤولیة  الدولة  عاتق  على  وتقع 

متطلبات األھلیة المنصوص علیھا في  المرشح یفي ب 
 ھذه المادة فیما یتعلق بنوع الكیان.

 
توصیة .  5 باإلنتساب  العضویة  شؤون  لجنة  تصدر 

للقبول   المرشح  أھلیة  بشأن  التنفیذي  المجلس  إلى 
من  الحق  تصدیق  على  الحصول  بشرط  المؤقت 

 الجمعیة.
 
في  .  6 عضو  بصفة  المنتسبون  األعضاء  یتمتع 

 المنتسبون . 1المادة 

یشكل األعضاء المنتسبون جزًءا ال یتجزأ من .  1
عضویة منظمة السیاحة العالمیة بھدف المساھمة 
تطبیق  یتم  حیث  المستدامة،  العالمیة  السیاحة  في 
مسؤولیة  أكثر  السیاحة  لجعل  واالبتكار  المعرفة 

العالمیة   للمدونة  وفقًا  السیاحة   آلدابوتنافسیة، 
 .وألغراض ومبادئ األمم المتحدة

 
العضویة  تك.  2  متاحة المنظمة    في  باإلنتسابون 

غیر  والمنظمات  الدولیة  الحكومیة  للمنظمات 
لھا  لیس  التي  السیاحیة  والھیئات  الحكومیة، 
اإلقلیمیة،  للكیانات  وخاضعة  سیاسي  اختصاص 
والمؤسسات  والعمالیة،  المھنیة  والمنظمات 

، وث األكادیمیة والتعلیمیة والتدریب المھني والبح
و تمارس والمؤسسات  التي  التجاریة  الجمعیات 

ضمن   ةأنشط تقع  أو  المنظمة  بأھداف  تتعلق 
المنصوص  المتطلبات  مع  وتتوافق  اختصاصھا، 

 .3علیھا في المادة  
 
في .  3 عضو  بصفة  المنتسبون  األعضاء  یتمتع 

األساسي  للنظام  وفقًا  العالمیة  السیاحة  منظمة 
 . فيوھذا النظام الداخليلمنظمة السیاحة العالمیة  

والنظام  القواعد  ھذه  بین  تعارض  وجود  حالة 
أخرى  سیاسة  أو  قاعدة  أي  أو  للمنظمة  األساسي 

 یسود النظام األساسي.ساریة، 
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السیاحة   األساسي منظمة  للنظام  وفقًا  العالمیة 
بین  تعارض  في حالة وجود  المیثاق.  للمنظمة وھذا 
ساریة  أخرى  سیاسة  أو  قاعدة  أي  أو  المیثاق  ھذا 
النظام  یسود  للمنظمة،  األساسي  والنظام  المفعول 

 األساسي.
 
 

 الحقوق والواجبات -2المادة  
 :یحق لألعضاء المنتسبین. 1

والمؤسسیة  الفنیة  الخدمات  وجمیع  الفوائد  تلقي  أ) 
المنتسبین في  المقدمة التي تقدمھا المنظمة لألعضاء  

 أي وقت كان؛ 
ب) المشاركة في أعمال أجھزة المنظمة على النحو 
والنظام  األساسي  نظامھا  في  علیھ  المنصوص 

 الداخلي للجنة األعضاء المنتسبین؛
قواعدھا   وفق  المنظمة  أنشطة  في  المشاركة  ج) 

 وسیاساتھا؛
والمعارف   المعلومات  على  الحصول  د) 

مع وتبادلھا  الجیدة  اآلخرین   والممارسات  األعضاء 
لھم  توفرھا  التي  التعاونیة  األدوات  خالل  من 

 المنظمة أو من خالل وسائل أخرى؛ 
 ھـ) المساھمة في إعداد برنامج العمل العام للمنظمة؛

أجھزة  انتخاب  في  والمشاركة  الترشیحات  تقدیم  و) 
 لجنة األعضاء المنتسبین؛ 

المختصر  واسمھا  المنظمة  اسم  استخدام  ز) 
إلشارة إلى وضعھم كأعضاء منتسبین في  وشعارھا ل

المنظمة، وفقًا للمبادئ التوجیھیة والشروط واألحكام  
أي  ویخضع  المنظمة.  عالمات  باستخدام  الخاصة 
من  خطي  لتفویض  المنظمة  لعالمات  آخر  استخدام 

 .األمین العام
 
 :یلتزم األعضاء المنتسبون بما یلي. 2

احترام   وقیم    ومراعاةأ)  ومبادئ  أھداف  ونشر 
 ومعاییر وسیاسات المنظمة؛

واالتفاقات  والسیاسات  القواعد  احترام ومراعاة  ب) 
األعضاء  أجھزة  قبل  من  المعتمدة  والقرارات 

 المنتسبین وكذلك األجھزة اإلداریة للمنظمة؛
دفع   النظام   اشتراكاتھمج)  في  المحدد  النحو  على 

األساسي، في أي قاعدة أو نظام معمول بھ تعتمدھا 
 األجھزة اإلداریة للمنظمة؛

والشروط   التوجیھیة  المبادئ  ومراعاة  احترام  د) 
والحصول   المنظمة  عالمات  الستخدام  واألحكام 

 على التراخیص المناسبة المسبقة؛
ب السیاحة ھـ) احترام ومراعاة المدونة العالمیة آلدا

 الصادرة عن منظمة السیاحة العالمیة؛
وممثلھا  ھیكلھا،  في  تعدیل  بأي  المنظمة  إبالغ  و) 
المعتمد، وموقع المقر الرئیسي وأي معلومات أخرى  

 .یتم تقدیمھا إلى األمانة من خالل نموذج الطلب

 . الحقوق والواجبات2المادة 
 : لألعضاء المنتسبین. یحق 1

في   المساھمة  العام (أ)  العمل  برنامج  إعداد 
 لمنظمة السیاحة العالمیة؛

منظمة  وأجھزة  أنشطة  في  المشاركة  (ب) 
لھذا  علیھ  المنصوص  بالشكل  العالمیة  السیاحة 

 الغرض؛
التقریر المالي لمنظمة السیاحة   اإلطالع على(ج)  

 العالمیة والبیانات المالیة المراجعة؛
لألعضاء  العامة  الجلسة  في  المشاركة  (د) 

 لمنتسبین؛ا
والمعارف  المعلومات  على  الحصول  (ھـ) 
األعضاء  مع  وتبادلھا  الجیدة  والممارسات 
اآلخرین من خالل األدوات التعاونیة التي توفرھا 
وسائل  من خالل  أو  العالمیة  السیاحة  منظمة  لھم 

 أخرى؛
انتخاب  في  والمشاركة  الترشیحات  تقدیم  (و) 

المادة   في  علیھا  المنصوص  ھذا  من    5األجھزة 
 النظام الداخلي؛ 

التي  والمؤسسیة  الفنیة  الخدمات  جمیع  تلقي  (ز) 
وقت  أي  في  العالمیة  السیاحة  منظمة  تقدمھا 

 لألعضاء المنتسبین إلیھا؛
(ح) عرض عالمتھم التجاریة فیما یتعلق ببرامج 
یشاركون  التي  العالمیة  السیاحة  منظمة  وأنشطة 
العالمیة  السیاحة  منظمة  اسم  واستخدام  فیھا 

ألحكام   وفقًا  أنشطتھا،  في  اللوائح واختصارھا 
التوجیھیة  المبادئ  مراعاة  ومع  الصلة  ذات 
والشروط واألحكام الخاصة باستخدام اسم منظمة 

العالمیة   المختصرالسیاحة  وشعارھا   واسمھا 
العالمات.  باسم  أیًضا  إلیھا  یشار  والتي  وعلمھا، 

یجوز لألعضاء المنتسبین استخدام شعار منظمة و
إذنًا ال طلبوا  قد  یكونوا  أن  بشرط  العالمیة  سیاحة 

 .خطیًا وحصلوا علیھ من األمانة
 
 :یلتزم األعضاء المنتسبون بما یلي. 2

(أ) احترام ومراعاة ونشر مبادئ منظمة السیاحة 
 العالمیة وقیمھا ومعاییرھا وسیاساتھا؛ 

والسیاسات  القواعد  ومراعاة  احترام  (ب) 
أجھزة  قبل  من  المعتمدة  والقرارات  واالتفاقات 

األجھزة   وكذلك  المنتسبین   اإلداریة األعضاء 
 لمنظمة السیاحة العالمیة؛

على النحو المحدد في النظام   اشتراكاتھم(ج) دفع  
أي  وفي  اإلجرائیة  القواعد  ھذه  وفي  األساسي، 

أ ساریة  الئحة  أو  األجھزة قاعدة  تعتمدھا  خرى 
 اسیة للمنظمة؛ئالر

لمنظمة  التوجیھیة  المبادئ  ومراعاة  احترام  (د) 
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الخاصة  وشروطھا  وأحكامھا  العالمیة  السیاحة 
العالمیة  السیاحة  منظمة  الفتات  باستخدام 

 والحصول على التراخیص المناسبة؛
العالمیة   المدونة  ومراعاة  احترام   آلداب(ھـ) 

 نظمة السیاحة العالمیة؛السیاحة الصادرة عن م
(و) إبالغ منظمة السیاحة العالمیة بأي تعدیل في 
أو  المقر،  موقع  أو  المفوض،  ممثلھا  أو  ھیكلھا، 

 أي تغییر آخر یمكن أن یؤثر على عضویتھا.
 إجراءات القبول  -3المادة  

 . تُوجھ طلبات الحصول على العضویة باإلنتساب1
 :إلى األمین العام، ویجب أن تقترن بما یلي

في   بما  بالمرشح،  تعریف  ملف  مع  طلب  نموذج  أ) 
ذلك معلومات عن أھداف المرشح ونشاطھ وخبرتھ،  
مما یدل على ارتباطھ بالمبادئ والقیم التي تروج لھا 
الذي  الھدف  في  المساھمة  على  وقدرتھا  المنظمة 

 ؛1تنص علیھ المادة 
بیان   السیاحة ب)  آلداب  العالمیة  بالمدونة  االلتزام 

والتزامات   للمنظمة  األساسي  النظام  وقبول 
 العضویة؛ 

وفقًا   األمانة  تطلبھا  أخرى  معلومات  أي  ج) 
 .لسیاساتھا وإجراءاتھا الخاصة بالعنایة الواجبة

 
التي 2 الدولة  حكومة  من  المصادقة  األمانة  تطلب   .

عند   للمرشح  الرئیسي  المقر  فیھا  استالم یقع 
ووفقًا للمادة    1المعلومات الكاملة المطلوبة في الفقرة  

1. 
 
. شریطة استیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في 3

على   2و  1الفقرتین   الطلب  تعمیم  یجب  أعاله، 
فیھ   للنظر  باإلنتساب  العضویة  شؤون  لجنة  أعضاء 

 .من أجل قبولھ المؤقت من قبل المجلس التنفیذي
 
في4 النظر  یتم  ال  من   .  المقدمة  الجدیدة  الطلبات 

إلى  دیون  لدیھم  الذین  السابقین  المنتسبین  األعضاء 
 .أن یتم إلغاء دیونھم وفقًا للقواعد المالیة للمنظمة

 
المقدمة، 5 الطلبات  من  أي  حول  الشك  حالة  في   .

یجوز للجنة شؤون األعضاء المنتسبین أن تطلب من 
أعطت   التي  الدولة  أو  الرسمیة المرشح  المصادقة 

إلى   الترشیح  تقدیم  قبل  إضافیة  معلومات  للمرشح 
 .المجلس التنفیذي

 
تم قبولھم مؤقتًا  6 الذین  المنتسبون  یتمتع األعضاء   .

حقوق   بجمیع  باالعتراف  التنفیذي  المجلس  قبل  من 
 .2والتزامات العضویة باإلنتساب وفقًا للمادة 

 
تق 7 المنتسبین  األعضاء  شؤون  لجنة  تقدم  ریرھا  . 

إلى المجلس التنفیذي بشأن مدى مالءمة الترشیحات 
 .للقبول المؤقت

 
التنفیذي أو  .  8 یمتنع المجلس  تقدم،  الرغم مما  على 

التي  الكیانات  ترشیح  في  النظر  العامة عن  الجمعیة 
نزاع،  موضوع  ھو  إقلیم  في  الرئیسي  مقرھا  یقع 

 . إجراءات القبول 3المادة 
منظمة .  1 عضویة  إلى  االنضمام  طلبات  تُوجھ 

أمانة   إلى  العالمیة  أن الالسیاحة  ویجب  منظمة 
 :بما یلي تقترن

 (أ) لمحة عن المرشح؛
(ب) معلومات عن أھداف وأنشطة المرشح، مما 

بالمبادئ والقیم   ارتباطھ  لھا یدل على  التي تروج 
 منظمة السیاحة العالمیة؛

السیاحة   آلداب(ج) بیان االلتزام بالمدونة العالمیة  
العالمیة  السیاحة  لمنظمة  األساسي  النظام  وقبول 

 ولوائح األعضاء المنتسبین؛
(د) إقرار رسمي من حكومة دولة موطن المرشح 
التي  المنتسبین  األعضاء  دعم  لمعاییر  وفقًا 

الھیئات   السیاحة   اإلداریةاعتمدتھا  لمنظمة 
 .العالمیة

 
شریطة2 علیھا   .  المنصوص  المتطلبات  استیفاء 

الفقرة   أعضاء   1في  على  الطلب  یُعمم  أعاله، 
على  للحصول  المنتسبین  األعضاء  مجلس 

مات والتعلیقات والتوصیات وعلى أعضاء المعلو
 .طلبات االنتساب. عضویة النظر فيلجنة 

 
التنفیذي .  3 المجلس  إلى  تقریرھا  اللجنة  تقدم 

المؤقت  القبول  أجل  من  العالمیة  السیاحة  لمنظمة 
للترشیحات ریثما تصدق الجمعیة العامة علیھا في 

 .دورتھا التالیة
 
الذین.  4 المنتسبون  األعضاء  قبولھم    یتمتع  تم 

باالعتراف  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  مؤقتًا 
 .بجمیع حقوق والتزامات العضویة المنتسبة

 
الجمعیة .  5 تمتنع  أعاله،  ورد  مما  الرغم  على 

یقع  التي  الكیانات  ترشیح  في  النظر  عن  العامة 
نزاع إقلیم ھو موضوع  في  علىمقرھا  سیادة ال   ، 

ا كان نشاطھا ، أمام األمم المتحدة، أو إذ ھاأو غیر
مثل ھذا اإلقلیم، ما لم یعترض أي عضو ب  مرتبطا

قبولھ   فاعل أو  المذكور  الكیان  ترشیح  تقدیم  على 
 في المنظمة.
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إذا   أو  المتحدة،  األمم  أمام  غیرھا،  أو  السیادة  على 
 .ن نشاطھا مرتبطا بمثل ھذا اإلقلیمكا

وسحبھا   -4المادة    باإلنتساب  العضویة  تعلیق 
 وإنھاؤھا 

. أي عضو منتسب یتبین أنھ یمارس أو یستمر في  1
مع   تتعارض  وممارسات  سیاسات  االلتزامات اتباع 

یتم إعفاؤه من ممارسة الحقوق    2المدرجة في المادة  
األساسي  للنظام  وفقًا  العضویة،  بامتیازات  والتمتع 

 .والنظام المالي والقواعد المالیة للمنظمة
 
المنظمة 2 من  االنسحاب  المنتسب  للعضو  یجوز   .

بعد انقضاء سنة كاملة على إشعار خطي یوجھ إلى 
العام   المالي األمین  والنظام  األساسي  للنظام  وفقًا 

 .والقواعد المالیة للمنظمة
 
وقت 3 أي  في  باإلنتساب  العضویة  إنھاء  یجوز   .

لألھلیة  األساسیة  المتطلبات  من  أي  بفقدان 
ھذا   وفي  األساسي  النظام  في  علیھا  المنصوص 
المیثاق. ویتم إبالغ العضو المنتسب بذلك كما یجب 

التغییرات التي یتم اإلبالغ  من قبل األمانة. وفي حالة
و، أو أي ظرف آخر قد یؤثر -2-2عنھا وفقًا للمادة  

األمانة  تقوم  باإلنتساب،  العضویة  استمرار  على 
من  الضرورة  حسب  إضافیة  معلومات  أي  بطلب 
العضو المنتسب و/أو من الدولة التي یقع فیھا المقر  
بأي  اللجنة  األمانة  وتبلغ  المنتسب.  للعضو  الرئیسي 

 لة كھذه. حا

 وسحبھا باإلنتساب. تعلیق العضویة 4المادة 

أي عضو منتسب یتبین أنھ یمارس أو یستمر .  1
في سیاسات وممارسات تتعارض مع االلتزامات 

المادة   في  الداخلي من    2-2المدرجة  النظام   ھذا 
 .یخضع لتعلیق العضویة، وفقًا للنظام األساسي

 
یجوز للعضو المنتسب االنسحاب من المنظمة .  2

یوجھ  خطي  إشعار  على  كاملة  سنة  انقضاء  بعد 
 إلى األمین العام. 

الھیكل   باإلنتساب العضویةالفصل الثاني: لجنة شؤون  الفصل األول: لجنة األعضاء المنتسبین  الثاني:  لألعضاء الفصل  التنظیمي 
 المنتسبین 

 
 التعریف  -5المادة  

متفرعة   ھیئة  ھي  باإلنتساب  العضویة  شؤون  لجنة 
 عن المجلس التنفیذي.

 
 الوالیة  -6المادة 

 :تقوم اللجنة بما یلي
األعضاء  عمل  برنامج  مشروع  في  النظر  أ) 
إلى  تقدیمھ  قبل  العام  األمین  أعده  كما  المنتسبین 

العامة، وتقدیم توصیات بشأنھ، بالتشاور مع الجمعیة  
 مجلس األعضاء المنتسبین؛

األعضاء  ألنشطة  السنوي  التقریر  تلقي  ب) 
 المنتسبین؛

مجلس   مع  االقتضاء  تشاور حسب  جلسات  عقد  ج) 
السنویة  االستراتیجیة  لوضع  المنتسبین  األعضاء 

 واألھداف الرئیسیة لألعضاء المنتسبین؛ 
 لمجلس األعضاء المنتسبین؛ د) إقرار مدونة السلوك

ه) اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة، بالتشاور مع األمین 
والمجلس   الجمعیة  وتوصیات  قرارات  لتنفیذ  العام، 
عن  تقریر  وتقدیم  باإلنتساب  بالعضویة  یتعلق  فیما 

 ذلك إلى المجلس؛
التنفیذي  المجلس  إلى  والتوصیات  التقاریر  تقدیم  و) 

 ضویة باإلنتساب؛ بشأن أي مسألة تتعلق بالع
باإلنتساب  العضویة  طلبات  جمیع  في  النظر  ز) 
بھا ووفقًا إلجراءات  المعمول  للمعاییر  وفقًا  الواردة 
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والنظام  المیثاق  ھذا  في  علیھا  المنصوص  القبول 
 األساسي، وتقدیم التوصیات إلى المجلس التنفیذي؛

وضع  عن  التنفیذي  المجلس  إلى  تقریر  تقدیم  ح) 
باإلنتسا عضویة العضویة  تعلیق  ذلك  في  بما  ب، 

وضع  في  آخر  تغییر  أي  أو  المنتسبین  األعضاء 
 األعضاء المنتسبین؛

دوري   بشكل  المنتسبین  األعضاء  وضع  تحلیل  ط) 
 وتقدیم التوصیات لتحقیق األھداف الموضوعة؛

المجلس   بھا  یكلفھا  قد  أخرى  مھام  بأیة  القیام  ي) 
 .التنفیذي أو الجمعیة العامة

 
 ضویة الع -7المادة 

 :تتألف اللجنة من. 1
أ) تسعة أعضاء فاعلین، توصي بھم اللجان اإلقلیمیة 
على  سنوات  أربع  لمدة  التنفیذي  المجلس  ویعینھم 

 :النحو التالي
 ستة أعضاء فاعلین، واحد عن كل إقلیم، -أوال
األكبر   -ثانیا العدد  ذي  اإلقلیم  من  فاعالن  عضوان 

 من األعضاء المنتسبین، 
أكبر  عضو    -ثالثا ثاني  ذي  اإلقلیم  من  واحد  فاعل 

 عدد من األعضاء المنتسبین؛
 ب) رئیس مجلس األعضاء المنتسبین؛ 

 .ج) ممثل عن األعضاء المشاركین
 
بین .  2 من  للرئیس  ونائباً  رئیساً  اللجنة  تنتخب 

أعضائھا الفاعلین. ویكون لنائب الرئیس الذي یعمل 
 .كرئیس نفس سلطات الرئیس وواجباتھ

 
سنتین .  3 لمدة  الرئیس  ونائب  اللجنة  رئیس  یُنتخب 

 .قابلة للتجدید مرة واحدة
 
المعنیین .  4 المنتسبین  األعضاء  دعوة  للجنة  یجوز 

للمشاركة في المناقشات كمراقبین، لتقدیم مساھماتھم  
 .وخبراتھم حول مواضیع محددة في اجتماعاتھا

 
 إجتماعات اللجنة -8المادة 

اللجنة في  .  1 أو في  تجتمع  التنفیذي،  المجلس  إطار 
 .أي وقت حسبما یطلبھ المجلس التنفیذي

 
یجوز استشارة أعضاء اللجنة في أي وقت كان، .  2

 .بما في ذلك بالوسائل اإللكترونیة
 
عاجل .  3 قرار  اتخاذ  فیھا  یتعین  التي  الحاالت  في 

وتعذر الدعوة إلى اجتماع استثنائي أو لتیسیر اعتماد 
ا بین  فیما  یجوز قرارات  االقتضاء،  حسب  لدورات 

لرئیس اللجنة، بعد التشاور مع األمین العام، أن یعمم  
بموجب  أعضائھا  جمیع  على  اللجنة  قرار  مشروع 

لمدة   الصمت  لم   72إجراء  وإذا  األقل.  على  ساعة 
اعتبار   فسیتم  فاعل،  عضو  قبل  من  الصمت  یكسر 
في   القرار  بھذا  علما  اللجنة  وتحیط  معتمدًا،  القرار 

 .اعھا الرسمي األولاجتم
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 أسالیب العمل -9المادة 
تنعقد اجتماعات اللجنة في المواعید التي یقررھا .  1

األمین العام بالتشاور مع الرئیس، مع مراعاة جدول  
 .المؤتمرات واالجتماعات

 
ألعضاء .  2 ویجوز  بعد.  عن  العمل  للجنة  یجوز 

أو   شخصیًا  إما  االجتماعات  إلى  االنضمام  اللجنة 
لم  ما  الفیدیو،  مؤتمرات  تقنیة  باستخدام  افتراضیا 
أن  الرئیس،  مع  بالتشاور  العام،  األمین  یقرر 
أو  شخصیًا  االجتماع  عقد  تتطلب  الظروف 

 .افتراضیًا
 
للجنة .  3 ویجوز  اإلنكلیزیة.  ھي  اللجنة  عمل  لغة 

تحدید لغات العمل األخرى المتعلقة بترجمة الوثائق 
حسب   الفوریة  حدود  والترجمة  في  عضویتھا، 

 .األموال المتاحة
 
األعضاء .  4 مشاركة  تكالیف  المنظمة  تغطي  ال 

اجتماعات  في  المدعوین  والمشاركین  والمراقبین 
عن  أو  الشخصي  بالحضور  ذلك  كان  سواء  اللجنة 

 .بعد 
 

 األمانة -10المادة 
لھ  .  1 ویجوز  اللجنة.  أمین  بدور  العام  األمین  یقوم 

 .آخر في األمانةتفویض مھامھ إلى أي عضو 
 
حسب .  2 المعین  ممثلھ  أو  العام  لألمین  یجوز 

أي  بشأن  كتابیة  أو  شفویة  ببیانات  اإلدالء  األصول 
 .مسائل قید المناقشة أمام اللجنة في أي وقت كان

 
 سیر اإلجتماعات  -11المادة 

على .  1 یتعین  االفتراضیة،  االجتماعات  حالة  في 
التي تحكم إجراء اللجنة تطبیق اإلجراءات   الخاصة 

التنفیذي  للمجلس  والشخصیة  االفتراضیة  الجلسات 
كوفید  وباء  االجتماعات 19-أثناء  خالل   .

إدارة   األمانة  من  الرئیس  یطلب  قد  االفتراضیة، 
 .المناقشات

 
المؤقت .  2 بتعمیم جدول األعمال  العام  األمین  یقوم 

شھر  قبل  باإلنتساب  للعضویة  الترشیحات  وقائمة 
ألقل من الدورة. في حالة الدورات االستثنائیة،  على ا

تخفض فترات اإلخطار بمقدار النصف. وتقر اللجنة 
 .جدول أعمالھا في بدایة كل دورة

 
 :للجنة أن تصدر. 3

اإلدارة  ومجلس  التنفیذي  للمجلس  توصیات  أ) 
 والجلسة العامة لألعضاء المنتسبین؛

 .ب) تقاریر للمجلس التنفیذي حول مواضیع محددة
 
تعمل اللجنة على أساس توافق اآلراء. وفي حالة .  4

قرارات  اعتماد  یتم  اآلراء،  في  توافق  وجود  عدم 
األعضاء  بأغلبیة  تقاریرھا  أو  توصیاتھا  أو  اللجنة 

 .الفاعلین الحاضرین والمصوتین 
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 لجنة األعضاء المنتسبین  -1المادة 

المشاركة .  1 المنتسبین  لألعضاء  یجوز 
المنظمة بشكل فردي أو بشكل في أنشطة  

األعضاء  لجنة  إطار  في  جماعي 
 .المنتسبین

 
من .  2 المنتسبین  األعضاء  لجنة  تتكون 

 :الجھازین التالیین
 أ) الجلسة العامة 

 ب) مجلس األعضاء المنتسبین
 

 . الھیكل التنظیمي لألعضاء المنتسبین 5المادة  
 :أجھزة لجنة األعضاء المنتسبین ھي. 1

 ؛ةالعام الجلسة(أ) 
 .(ب) مجلس األعضاء المنتسبین

 
الضرورة2 وفق  األعضاء .  یعمل  ولكي   ،

إنشاء   یمكن  فعالیة،  أكثر  بشكل   أفرقة المنتسبون 
تشغیلیة   عمل، ھیئة  أي  أو  شبكات  أو  لجان  أو 

 .أخرى ألداء أھداف محددة بشكل أكثر فعالیة
 
األمین .  3 المنتسبین  األعضاء  مجلس  یوصي 

ھذه   مثل  بإنشاء  و  األفرقةالعام  ھي وتفویضھا، 
 تحظى بالدعم الكامل من األمانة.

 
 الجلسة العامة -2المادة 

 التعریف  2-1
األعضاء  للجنة  العامة  الجلسة  تتألف 
المنتسبین،   األعضاء  من جمیع  المنتسبین 

 ویكون لكل منھم صوت واحد. 
 
 الوظائف  -2-2

النظر في أي مسألة  العامة  للجلسة  یجوز 
تتعلق   مسألة  أي  بشأن  توصیات  وتقدیم 
وظائفھا،   وتكون  باإلنتساب.  بالعضویة 
في   بھا  إلیھا  أولجت  التي  تلك  بخالف 
الحالي،   الداخلي  النظام  من  آخر  مكان 

 :على النحو التالي
العام  األمین  إلى  توصیات  تقدیم  أ) 

تنفیذ   األعضاء بشأن  عمل  برنامج 
المنتسبین وتقدیم مقترحات لبرنامج 

 العمل التالي؛
األعضاء  مجلس  إلى  الطلب  ب) 
وتقدیم  تقاریر  إعداد  المنتسبین 
مسألة  أي  بشأن  إلیھا  توصیات 

 تتعلق بالعضویة باإلنتساب؛ 
حول  واللجنة  العام  األمین  إبالغ  ج) 
بالعضویة  المتعلقة  المسائل 

التو وتقدیم  بشأن باإلنتساب  صیات 
من  المجلس،  یتلقاھا  مقترحات  أي 
األعضاء  عملیات  تحسین  أجل 

 المنتسبین؛
تتعلق  أخرى  وظیفة  بأي  القیام  د) 

 بالعضویة باإلنتساب؛ 
األعضاء  مجلس  أعضاء  انتخاب  ھـ) 

 أدناه.  5و 4المنتسبین وفقًا للمادة 
 

 أسالیب العمل  -2-3
تنعقد الجلسة العامة في دورات عادیة .  1

إطا عقد  في  ویجوز  العامة.  الجمعیة  ر 
دورات استثنائیة یدعو إلیھا األمین العام، 
أعضاء   أغلبیة  طلب  على  بناء  أو 
بتحدید  العام  األمین  یقوم  المجلس، 

 . الجلسة العامة6المادة  
ی.  1 الذي  الجھاز  ھي  العامة  فیھ تالجلسة  مثل 

تتكون من جمیع ھي  جمیع األعضاء المنتسبین، و
 .األعضاء، ولكل منھم صوت وصوت واحد 

 
العادیة .  2 الدورات  عقد  إلى  العام  األمین  یدعو 

مجلس  مع  التشاور  بعد  سنویًا،  العامة  للجلسة 
قد تجتمع الجلسة العامة في واألعضاء المنتسبین.  

أو  العام،  األمین  من  بدعوة  عادیة  غیر  دورات 
 .بناء على طلب أغلبیة مجلس األعضاء المنتسبین

 
یقوم3 العام    .  أعمال بوضع  األمین  جدول 
اقتراح مجلس ال بناًء على  العادیة،  العامة  جلسات 

ویصدر المنتسبین  من   ه األعضاء  شھرین  قبل 
ویُرسل الدورة،  المنتسبین   ھتاریخ  األعضاء  إلى 

في حالة والجلسة.    منشھر واحد على األقل    قبل
فترات   تخفض  االستثنائیة،   اإلشعارالدورات 

 .بمقدار النصف
 
المنتسبین  4 األعضاء  لمجلس  یجوز  األمین .  أو 

دعوة  المجلس،  رئیس  مع  بالتشاور  العام، 
األعضاء   غیر  من  الكیانات  أو  الشركات 
في   والمساھمة  كمراقبین  للحضور  المنتسبین 
 الجلسات العامة دون أن یكون لھم حق التصویت. 



 
A/24/17(b) 
 

Page 28 of 37 
 

 تاریخھا ومكانھا.
 
االنضمام  .  2 المنتسبین  لألعضاء  یجوز 

یقرر   لم  ما  شخصیًا  العامة  الجلسات  إلى 
أ المجلس،  مع  بالتشاور  العام،  ن  األمین 

أیًضا  الجلسة  عقد  تتطلب  الظروف 
مؤتمرات  تقنیة  باستخدام  افتراضیا 

 .الفیدیو
 
مع .  3 بالتشاور  العام،  لألمین  یجوز 

غیر   الكیانات  دعوة  المجلس،  رئیس 
 .األعضاء المنتسبین للحضور كمراقبین

 
األعضاء .  4 مجلس  رئیس  یترأس 

 .المنتسبین الجلسة العامة
 
لغة  .  5 ھي  الجلسة  اإلنكلیزیة  في  العمل 

لغات  یحدد  أن  العام  ولألمین  العامة. 
الوثائق   ترجمة  ویقرر  األخرى  العمل 
باللغات  للكلمات  الفوریة  والترجمة 

 .الرسمیة األخرى للمنظمة
 
یرسل األمین العام خطابات دعوة إلى  .  6

األعضاء المنتسبین قبل تسعین یوًما على 
وخمسة  العادیة  الدورة  افتتاح  من  األقل 

الدورة  وأ افتتاح  قبل  یوًما  ربعین 
 .االستثنائیة

 
ال بد من حضور ما ال یقل عن عشرة .  7

كل  عن  المنتسبین  األعضاء  من  بالمئة 
 إقلیم التخاذ أي قرار.

 
 جدول األعمال   -2-4
جدول  .  1 بوضع  العام  األمین  یقوم 

العادیة   العامة  للدورات  المؤقت  األعمال 
مجلس  مع  بالتشاور  العادیة،  وغیر 

برسائل ا ویرفقھ  المنتسبین،  ألعضاء 
 .الدعوة

 
في الظروف االستثنائیة، یجوز لألمین .  2

طلب  على  بناًء  أو  منھ  بمبادرة  العام، 
مع  بالتشاور  المنظمة،  في  منتسب  عضو 
تناسب   مسألة  أي  یدرج  أن  الرئیس، 
جدول األعمال قد تنشأ بعد إرسال جدول  
قبل   أیام  خمسة  وحتى  المؤقت  األعمال 

مؤقت    افتتاح أعمال  جدول  في  الدورة، 
جدول   مع  العامة  الجلسة  تدرسھ  تكمیلي 

 األعمال المؤقت.
 
 القرارات والتوصیات  -2-5

العامة  الجلسة  وتوصیات  قرارات  تُعتمد 
بتوافق اآلراء، إال عندما یطلب األعضاء 

 األغلبیة.
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 التقریر  -2-6

العامة   الجلسة  مناقشات  األمانة  تسجل 
االستنتاجات  وتعد   یتضمن  تقریًرا 

 الرئیسیة المعتمدة أثناء االجتماع. 
 

 مجلس األعضاء المنتسبین  -3المادة 
 التعریف  3-1

ھو   المنتسبین  األعضاء  لجنة  مجلس 
األعضاء الھیئة   لجمیع  التمثیلیة 
 المنتسبین.

 
 الوظائف  -3-2

التي   تلك  المجلس، بخالف  تكون وظائف 
النظام   من  آخر  مكان  في  إلیھ  أولجت 

 :الداخلي الحالي، على النحو التالي
 أ) انتخاب الرئیس ونواب الرئیس؛

والفنیة  اإلداریة  القرارات  اتخاذ  ب) 
بین  ضروریة  تكون  قد  التي 

ال الجلسة  حالة دورات  وفي  عامة 
في   مخالفة  أحكام  أي  وجود  عدم 
تقریر   وتقدیم  الداخلي،  النظام  ھذا 
دورتھا  في  العامة  الجلسة  إلى 

 التالیة بغیة إقرارھا؛ 
إلى  والمقترحات  التوصیات  تقدیم  ج) 
العمل  برنامج  إلعداد  العام  األمین 
أي  وبشأن  المنتسبین  لألعضاء 

 مسألة تتعلق بالعضویة باإلنتساب؛ 
تقد  إلى د)  والمقترحات  التوصیات  یم 

المتعلقة  المسائل  بشأن  اللجنة 
بشأن  باإلنتساب  بالعضویة 
واألھداف  السنویة  االستراتیجیة 

 الرئیسیة لألعضاء المنتسبین؛ 
توكل  قد  أخرى  مھام  بأیة  القیام  ھـ) 
أو   العامة  الجلسة  قبل  من  إلیھ 
المتعلقة  المسائل  بشأن  اللجنة 

 بالعضویة باإلنتساب.
 

 العضویة   -3-3
وعشرین .  1 ثالثة  من  المجلس  یتألف 

الرئیس  ونائبي  رئیسھ  ینتخبون  عضوا 
أعضاء   جمیع  ویُنتخب  والثاني.  األول 

للمادتین   وفقاً  ھذا    5و  4المجلس  من 
 النظام الداخلي. 

 
یلتزم أعضاء المجلس بمدونة السلوك  .  2

المنتسبین  األعضاء  بمجلس  الخاصة 
 وقعونھا. المرفقة بھذا النظام الداخلي وی

 
المجلس  .  3 أعضاء  عضویة  مدة  تكون 

أربع سنوات، ویبدأ ذلك فور انتخابھم في  
من   انتخاب  عند  وینتھي  العامة  الجلسة 

 .یخلفھم

التعریف 7المادة    المنتسبین:  األعضاء  مجلس   .
 والوظائف والتكوین 

مجلس األعضاء المنتسبین ھو الھیئة التمثیلیة .  1
العام  األمین  ویساعد  المنتسبین  األعضاء  لجمیع 

 :ویقدم لھ المشورة بشأن األمور التالیة
 

ومساھمت المنتسبین  األعضاء  تكامل  في (أ)  ھم 
أھداف منظمة السیاحة العالمیة ومھمتھا وبرنامج 

 عملھا العام؛
 

مشروع   إقرار(ب) تصمیم االستراتیجیة، وكذلك  
في برنامج ھ  برنامج العمل ومتابعة تنفیذه وإدماج
 العمل العام لمنظمة السیاحة العالمیة؛ 

 
العادیة   إقرار(ج)   المجلس  اجتماعات  محاضر 

 وغیر العادیة؛ 
 

التقریر المالي لمنظمة السیاحة   اإلطالع على(د)  
 العالمیة والبیانات المالیة المراجعة؛

 
مواضیع  حول  المجلس  لرئیس  مقترحات  (ھـ) 

 .جدول أعمال اجتماعات المجلس
 
عضوا .  2 وعشرین  ثالثة  من  المجلس  یتألف 

ونائبي رئیسھ  والثاني.   رئیسال  ینتخبون  األول 
للمادتین  و وفقًا  المجلس  أعضاء  جمیع   8یُنتخب 
ھذ   9و الداخليمن  النظام  بمدونة   ا  ویلتزمون 

 .أدناه 10السلوك بموجب الفقرة 
 
 .تكون مدة عضویة أعضاء المجلس سنتین. 3
 
على .  4 السنة  في  مرتین  اإلدارة  مجلس  یجتمع 

مد  بإشعار  اجتماع  یتم عقد كل  أن  تھ األقل، على 
 .شھرین على األقل

 
فوریًا، .  5 إجراًء  تتطلب  أحداث  وقوع  حالة  في 

أن  الرئیس،  مع  بالتشاور  العام،  لألمین  یجوز 
طارئة،  جلسة  في  االنعقاد  إلى  المجلس  یدعو 

 .ویحدد األمین العام تاریخھا ومكانھا
 
یقوم6 العام    .  األعمال بوضع  األمین  جدول 

مع  بالتشاور  المجلس  الجتماعات  المؤقت 
یقترحوا والرئیس.   أن  المجلس  ألعضاء  یمكن 

 .لجدول األعمال المؤقت مواضیععلى الرئیس 
 
ضروریاً .  7 األعضاء  أغلبیة  حضور  یكون 

 .لتكوین النصاب القانوني في اجتماعات المجلس
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مجلس .  4 أعضاء  أحد  كون  حالة  في 

للفقرة   خاضعًا  قواعد    13اإلدارة  من 
األمانة   تقوم  بالمنظمة،  الخاصة  التمویل 

األعضاء   مجلس  رئیس  المنتسبین بإبالغ 
بذلك. ویقوم الرئیس بإبالغ العضو بأنھ ال 
المجلس   أعمال  في  المشاركة  لھ  یجوز 
إلى  المسألة  ھذه  عن  تقریر  وتقدیم 

 المجلس في االجتماع التالي.
 
 أسالیب العمل  -3-4
یجتمع المجلس في دورة عادیة مرتین .  1

على األقل في السنة. ویجب أن یحدد في 
 .تالیةكل جلسة موعد الجلسة ال

 
مع .  2 بالتشاور  العام،  لألمین  یجوز 

للمجلس،   استثنائیة  دورة  عقد  الرئیس، 
 .یحدد األمین العام تاریخھا ومكانھا

 
یجوز ألعضاء المجلس االنضمام إلى .  3

دورات المجلس إما شخصیًا أو افتراضیا 
لم  ما  الفیدیو،  مؤتمرات  تقنیة  باستخدام 

رئی مع  بالتشاور  العام،  األمین  س یقرر 
المجلس، أن الظروف تتطلب عقد الجلسة  

 شخصیًا أو افتراضیًا.
 
مع .  4 بالتشاور  العام،  لألمین  یجوز 

المنتسبین  األعضاء  دعوة  الرئیس، 
 .للحضور كمراقبین

 
اإلنكلیزیة ھي لغة العمل في المجلس.  .  5

العمل  لغات  یحدد  أن  العام  ولألمین 
الوثائق والترجمة   األخرى ویقرر ترجمة 

للكلمات باللغات الرسمیة األخرى    الفوریة
 .للمنظمة

 
إلى .  6 دعوة  خطابات  األمانة  ترسل 

أعضاء المجلس قبل شھر على األقل من 
یوًما  عشر  وخمسة  العادیة  الدورة  افتتاح 

 في حالة الدورات االستثنائیة. 
 
 جدول األعمال   -3-5
جدول  .  1 بوضع  العام  األمین  یقوم 

المؤقت   المجلس  األعمال  الجتماعات 
 .بالتشاور مع الرئیس

 
جدول  .  2 تعدیل  المجلس  ألعضاء  یمكن 

أخرى  قضایا  واقتراح  المؤقت  األعمال 
جدول   في  إلدراجھا  الرئیس  على 

 .األعمال
 
النھائي .  3 أعمالھ  جدول  المجلس  یقر 

 خالل الدورة. 

 
البسیطة .  8 باألغلبیة  المجلس  القرارات في  تُتخذ 
اكتمال ل الحاضرین والمصوتین، بشرط  ألعضاء 

أغلبیة  األعضاء  یطلب  عندما  إال  النصاب، 
 .مؤھلة

 
 :السلوك التالیة بمدونة یلتزم أعضاء المجلس . 8

األعضاء   جمیع  مصالح  بحمایة  االلتزام  (أ) 
في  والحیاد  للمنظمة،  الوالء  وإظھار  المنتسبین، 

المطلق فیما یتعلق بالقضایا   وحذرھمصنع القرار  
 .التي نوقشت في االجتماعات

في  الخدمة  من  الغرض  أن  المفھوم  من  (ب) 
المنتسبین، ال األعضاء  جمیع  تمثیل  ھو  مجلس 

استخد  ینبغي  ال  لتعزیز وبالتالي،  التواجد  ھذا  ام 
فقط   أو  للمندوبین  الفردیة  لعضو لالمصالح 

 .المنتسب الممثل فیھ
وقت  أي  في  المجلس  ألعضاء  یجوز  ال  (ج) 
استخدام موارد المنظمة أو خدماتھا أو معلوماتھا 
المكتسبة أثناء أداء واجباتھم كأعضاء في المجلس 

 .أو نتیجة لھا في أنشطة ال تتعلق بھذه الواجبات
أعضاء  ( على  دون الد)  التصرف  واجب  مجلس 

المنتسبین.  األعضاء  مصالح  مع  تعارض 
في  و أعضاء  علیھم  البصفتھم  یجب  مجلس، 

الفردیة،  واألعمال  الشخصیة،  المصالح  إخضاع 
بأطرافو اتصل  األخرى ثالثة  ما  والمصالح   ،

العضویة    لخیر في حاالت و.  باإلنتسابومصالح 
ال الواجبات  و/أو  المصالح  أو تضارب  محتمل 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  یجب  المتصور، 
إلى  الضروریة  المعلومات  جمیع  عن  اإلفصاح 
األمانة والمجلس واالمتثال لقرارات المجلس كما 
في  التضارب  ھذا  من  للتخفیف  اعتمادھا  تم 

 أو تجنبھ. المصالح و/أو الواجبات
 

مجلس 8المادة    انتخابات  في  المشاركة   .
 المنتسبین: الناخبون والمرشحوناألعضاء 

یحق لجمیع األعضاء المنتسبین، في الممارسة .  1
والترشح لكي یصوت الكاملة لحقوقھم، التصویت  

ھذا    لھم في  علیھا  المنصوص  الشروط  بموجب 
 .النظام الداخلي

 
المنتسبون .  2  ، مرة كل عامین،ینتخب األعضاء 

في    20 خالل   12مجلس،  العضًوا  من  منھم 
اثنین    التمثیل بعدد  إقلیماإلقلیمي،  كل  یتم عن   ،

انتخابھم حصریًا من قبل األعضاء المنتسبین من 
 .أقالیمھم

 
وانتخاب   عضویةألغراض  .  3 المجلس  وأنشطة 

اإلقلیمیین االثني عشر، فإن أقالیم منظمة ئھ  أعضا
ھي   الست  العالمیة  والقارة السیاحة  أفریقیا 

وجنوب   األمریكیة الھادئ  والمحیط  آسیا  وشرق 
 .آسیا وأوروبا والشرق األوسط

 
المتبقین .  4 الثمانیة  المجلس  أعضاء  انتخاب  یتم 
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 القرارات والتوصیات  -3-6
األعضاء .1 أغلبیة  حضور  من  بد  ال 

ال اجتماعات  لتكوین  في  القانوني  نصاب 
 .المجلس

 
لكل عضو من أعضاء المجلس، ممن .  2

 .یحضرون االجتماع، صوت واحد 
 

وتوصیاتھ .  3 المجلس  قرارات  تتخذ 
الحاضرین  لألعضاء  البسیطة  باألغلبیة 

 المصوتین. 
 
 التقریر  -3-7

وتصدر  المجلس  مناقشات  األمانة  تسجل 
على   توزیعھ  یتم  مؤقتًا  أعضاء تقریًرا 

 المجلس في أقرب وقت ممكن. 

جمیع  من  المنتسبین  األعضاء  جمیع  قبل  من 
 .األقالیم

 
لمنصبي .  5 مرشًحا  المنتسب  العضو  یكون  قد 

وعضو   اإلدارة  مجلس  في  إقلیمي  في عضو 
مثلال في  الوقت.  نفس  في  الحاالت،    مجلس  ھذه 

فإن  إقلیمي،  كعضو  المرشح  انتخاب  تم  إذا 
لعضو المجلس  ترشیحھ  ویتم   في  تلقائیًا  یُلغى 

الحصول  تم  التي  المقابلة  األصوات  احتساب 
 .علیھا في النھایة على أنھا الغیة وباطلة

 
یعین األمین العام ثالثة أعضاء إضافیین لمدة .  6

العضویة   إلكمال   23من    المكونة  الفاعلة سنتین 
 .عضوا في المجلس

 
رئیسھ .  7 األول  اجتماعھ  في  المجلس  ینتخب 

جمیع   الرئیس  ونائبي بین  من  والثاني  األول 
ھذه   یمارسون  الذین  المجلس  أعضاء  ممثلي 

الشخصیة.   بصفتھم  الرئیس و الوظیفة  توقف  إذا 
الشخص  توقف  إذا  أو  منتسبًا  عضًوا  كونھ  عن 

المنتسب عن   العضو  قبل  من  ممثًال المعین  كونھ 
 .لھ، فسیكون منصب الرئیس شاغًرا

 
قبل .  8 من  المعینین  المجلس  ألعضاء  یجوز 

العام   لھم   التصویت،األمین  یجوز  ال  ولكن 
الحصول على أصوات لمنصبي الرئیس أو نائب 

 .الرئیس
األعضاء   مجلس  سلوك  مدونة  مرفق 

 المنتسبین 
السلوك   بمدونة  المجلس  أعضاء  یلتزم 

 :التالیة
االلتزام بحمایة مصالح جمیع األعضاء أ)  

للمنظمة،  الوالء  وإظھار  المنتسبین، 
والحذر  القرار،  صنع  في  والحیاد 
بالقضایا التي تمت   المطلق فیما یتعلق 

 .مناقشتھا في االجتماعات
الخدمة  من  الغرض  أن  المفھوم  من  ب) 
في المجلس ھو تمثیل جمیع األعضاء 

یس أال  ینبغي  وبالتالي  تغل المنتسبین، 
الفردیة  المصالح  لتعزیز  التواجد  ھذا 
المنتسب   للعضو  فقط  أو  للمندوبین 

 .الممثل فیھ
أبدا   المجلس  ألعضاء  یجوز  ال  ج) 
استخدام موارد المنظمة أو خدماتھا أو 
معلوماتھا المكتسبة أثناء أداء واجباتھم  
كأعضاء في المجلس أو نتیجة لھا في  

 .أنشطة ال تتعلق بھذه الواجبات
ألع التصرف د)  واجب  المجلس  ضاء 

األعضاء  مصالح  مع  تعارض  دون 
في   أعضاء  وبصفتھم  المنتسبین. 
إخضاع  علیھم  یجب  المجلس، 
واألعمال  الشخصیة،  المصالح 

ثالثةالفردیة،   بأطراف  یتصل  ، وما 
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ومصالح   لخیر  األخرى  والمصالح 
حاالت   فوي  باإلنتساب.  العضویة 
الواجبات   و/أو  المصالح  تضارب 

أو   على  المحتمل  یجب  المتصور، 
عن  اإلفصاح  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
إلى  الضروریة  المعلومات  جمیع 
لقرارات  واالمتثال  والمجلس  األمانة 
للتخفیف من  اعتمادھا  تم  المجلس كما 
و/أو   المصالح  في  التضارب  ھذا 

 الواجبات أو تجنبھ.
بآخر  یفوا  أن  المجلس  أعضاء  على  ھـ) 

 اشتراكاتھم كأعضاء منتسبین. 
 
 
 
 
 

   الفصل الثاني: إجراء انتخاب المجلس 
مجلس   -4المادة  انتخابات  في  المشاركة 

 األعضاء المنتسبین 
وحدھم 1 ھم  المنتسبون  األعضاء   .

لیصوت   والترشح  للتصویت  المؤھلون 
وفقًا   لحقوقھم  الكاملة  الممارسة  في  لھم 
النظام  ھذا  علیھا  ینص  التي  للشروط 

 .الداخلي
تنتخب  2 العامة عشرین عضًوا  .  الجلسة 

خالل   من  منھم  عشر  اثنا  المجلس،  في 
التمثیل اإلقلیمي، بعدد اثنین لكل إقلیم، یتم  
األعضاء  قبل  من  حصریًا  انتخابھم 

 .المنتسبین من أقالیمھم

المجلس  3 وأنشطة  عضویة  لغرض   .
االثني   اإلقلیمیین  األعضاء  وانتخاب 
أفریقیا   ھي  الستة  األقالیم  فإن  عشر، 

والمحیط  وا آسیا  وشرق  األمریكیة  لقارة 
والشرق   وأوروبا  آسیا  وجنوب  الھادئ 

 .األوسط

المتبقین 4 الثمانیة  انتخاب األعضاء  یتم   .
من  المنتسبین  األعضاء  جمیع  قبل  من 

 .جمیع األقالیم

مرشًحا 5 المنتسب  العضو  یكون  قد   .
المجلس  في  إقلیمي  عضو  لمنصبي 
مثل   في  الوقت.  نفس  في  مجلس  وعضو 

المرشح  ھذ  انتخاب  تم  إذا  الحاالت،  ه 
یُلغى   فإن ترشیحھ لعضو  إقلیمي،  كعضو 
المقابلة  األصوات  احتساب  ویتم  تلقائیًا 
على  النھایة  في  علیھا  الحصول  تم  التي 

 .أنھا الغیة وباطلة

. یقوم األمین العام بتعیین ثالثة أعضاء 6
ثالثة  البالغة  العضویة  إلكمال  إضافیین 
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 .لسوعشرین عضوا في المج

السري 7 باالقتراع  المجلس  ینتخب   .
من   والثاني  األول  الرئیس  ونائبي  رئیسھ 
تعیینھم   یتم  لم  الذین  المجلس  أعضاء  بین 
سنوات   أربع  لمدة  العام  األمین  قبل  من 

 .قابلة للتجدید مرة واحدة

 

المنتخبون 8 المنتسبون  األعضاء  یقوم   .
لعضویة المجلس بتعیین األشخاص ألداء 

ممثلي  ال   واجبات  الذین  منظماتھم 
ویتعین  الشخصیة.  بصفتھم  یتصرفون 
تعدیل  أي  إبالغ  المجلس  أعضاء  على 
یتعلق بممثلھم المفوض كما ھو منصوص 

المادة   في  میثاق   -2-2علیھ  من  واو 
 العضویة باإلنتساب.

خالل 9 الرئیس  منصب  خلو  حالة  في   .
فترة والیتھ أو عدم تمكنھ من أداء مھامھ،  

ئب األول للرئیس للعمل  یعین المجلس النا
للرئیس،  الثاني  النائب  أو  مؤقت  كرئیس 
الرئیس   لنائب  وتكون  األمر.  اقتضى  إذا 
الرئیس  سلطات  نفس  كرئیس  یعمل  الذي 

 وواجباتھ. 

. عند إنھاء العضویة باإلنتساب لعضو 10
للمادة   وفقًا  المجلس  میثاق    3-4في  من 

العضویة باإلنتساب، فإنھ یكف تلقائیًا عن 
 .ضًوا في المجلسكونھ ع

بین 11 فیما  تنشأ  التي  الشواغر  تُمأل  . ال 
التالیة،  االنتخابات  حتى  المجلس  أعضاء 
بالتشاور مع األمین  المجلس،  یقرر  لم  ما 
الستبدال   فرعیة  انتخابات  إجراء  العام، 

 ذلك العضو حتى نھایة فترة والیتھ.

 

 إجراء اإلنتخاب -5المادة 
أعضاء  1 انتخاب  إلیھم .  المشار  المجلس 

المادة   باالقتراع    2-4في  یجري  أعاله 
التصویت   و/أو  البرید  السري عن طریق 
ھذه  اإلجراءات  لقواعد  وفقًا  اإللكتروني 
انتخاب  بإجراءات  الخاصة  و"اإلرشادات 
المنتسبین"   األعضاء  مجلس  أعضاء 

 الصادرة عن األمانة.
 
اإلدالء 2 منتسب  عضو  لكل  یجوز   .

قسیمة   في  المرشحین.  النتخاب  بصوتین 
المنتسب 1االقتراع   للعضو  یجوز   ،

المرشحین  اثنین من  إلى  ما یصل  اختیار 
لمناصب األعضاء اإلقلیمیین في المجلس  

 . إجراء االنتخاب 9المادة  
في .  1 إلیھم  المشار  المجلس  أعضاء  انتخاب  یتم 

و/أو   2-8المادة   البرید  طریق  عن  أعاله 
التصویت اإللكتروني قبل الدورة العادیة للجمعیة 

وفقًا   الداخليالعامة  النظام  "المبادئ لھذا   ،
السري إلجراء  التوجیھیة   باالقتراع   "االنتخابات 

الداخلي  المرفقة ومع"   بالنظام  العامة  للجمعیة 
انتخاب ا إلجراءات  المحددة  التوجیھیة  لمبادئ 

المنتسبین" األعضاء  مجلس  الصادرة   أعضاء 
 .عن

 
بصوتین  .2 اإلدالء  منتسب  عضو  لكل  یجوز 

، یجوز 1االقتراع  قسیمة  النتخاب المرشحین. في  
من  اثنین  إلى  یصل  ما  اختیار  المنتسب  للعضو 
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قسیمة   وفي  الصلة.  ذي  اإلقلیم  من 
ثمانیة  2االقتراع   حتى  اختیار  یجوز   ،

 .جلسمرشحین لمناصب أعضاء الم

. یتم فتح وفرز األصوات التي یتم تلقیھا  3
األصوات   و/أو  البرید  طریق  عن 
اإللكترونیة في مقر المنظمة، في التاریخ 
لإلنتخابات،   الزمني  الجدول  في  المحدد 
الخاصة   التوجیھیة  "للمبادئ  وفقًا 
عن   الصادرة  االنتخاب"  بإجراءات 

 األمانة.

في  اإلقلیمیین  األعضاء  لمناصب  المرشحین 
اإلمجلس  ال الصلة.من  ذي  قسیمة وفي    قلیم 

اختیار2االقتراع   یجوز  مرشحین   8حتى    ، 
 .لمناصب أعضاء المجلس

 
عن 3 تلقیھا  یتم  التي  األصوات  وفرز  فتح  یتم   .

طریق البرید و/أو األصوات اإللكترونیة في مقر 
الزمني  الجدول  في  المحدد  التاریخ  في  المنظمة، 

الخ التوجیھیة  "للمبادئ  وفقًا  اصة لإلنتخابات، 
 بإجراءات االنتخاب" الصادرة عن األمانة.

أي  .  4 فشل  حالة  عضوین   إقلیمفي  انتخاب  في 
 .إقلیمیین في المجلس، یظل ھذا المنصب شاغًرا

 
لمدة .  5 ونوابھ  المجلس  رئیس  انتخاب  یجوز 

 .تصل إلى فترتین متتالیتین
 
فترة .  6 خالل  الرئیس  منصب  خلو  حالة  في 

والیتھ، یعین المجلس النائب األول للرئیس لیعمل 
في حالة عدم إمكانیة ذلك أو وكرئیس مؤقت لھ.  

بتعیین  عندئذ  المجلس  یقوم  المنصب،  ھذا  شغور 
 .النائب الثاني للرئیس للعمل كرئیس مؤقت

 
ال تُمأل المناصب الشاغرة بین أعضاء مجلس .  7

 .اإلدارة حتى االنتخابات التالیة
 
ا النظام غطیھا ھذ ی فیما یتعلق بالجوانب التي ال  .  8

الرئیس الداخلي ونواب  الرئیس  انتخاب  فإن   ،
"للمبادئ  وفقًا  یتم  أن  یجب  المجلس  وعضویة 
باالقتراع السري"،  التوجیھیة إلجراء االنتخابات 

ومع باالمرفقة   العامة  للجمعیة  الداخلي  لنظام 
إجراءات "المب بشأن  المحددة  التوجیھیة  ادئ 

 .االنتخابات" الصادرة عن األمانة 
 . إدارة األعضاء المنتسبین10المادة   

المناسبین  .1 الموظفین  بتعیین  العام  یقوم األمین 
أمانة  داخل  المنتسبین  األعضاء  شؤون  إلدارة 

العالمیة.   السیاحة  العام ومنظمة  األمین  یضطلع 
مخصص  ھیكل  خالل  من  المسؤولیات  بھذه 
مع  بالتنسیق  بمسؤولیاتھ  االضطالع  یتولى 
البرامج التشغیلیة واإلقلیمیة وبرامج الدعم التابعة 

 .ة السیاحة العالمیةلمنظم
 

 الفصل الثالث: اشتراكات األعضاء المنتسبین   

 . اإلشتراكات11المادة   
المنتسبون  .  1 األعضاء  في    اشتراكاتھمیدفع 

الشھر األول من السنة المالیة التي تستحق عنھا، 
 .وفقاً للنظام األساسي

 
العام  .  2 األمین  أعاله    اإلشتراكیقترح  المذكورة 

ومیزانیة  عمل  برنامج  في  المنتسبین  لألعضاء 
المجلس،  مع  بالتشاور  العالمیة،  السیاحة  منظمة 

 .الجمعیة العامة تقرهلكي 
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العام وو .3 األمین  لقواعدھا  بموافقة  ، ونظمھافقًا 

تتلقى  أن  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  یجوز 
من  أو  خارجیة  مصادر  من  طوعیة  مساھمات 
األعضاء  عمل  برنامج  لدعم  المنتسبین  األعضاء 

 .المنتسبین
 
 34. عندما یخضع عضو منتسب ألحكام المادة  4

العالمیة،  السیاحة  لمنظمة  األساسي  النظام  من 
ا من  العام  األمین  تسویة یطلب  المنتسب  لعضو 

ستة  غضون  في  سداد  خطة  تقدیم  أو  متأخراتھ 
االنسحاب من  أو  اإلخطار،  ھذا  تاریخ  أشھر من 
المادة  في  علیھ  المنصوص  النحو  على  المنظمة 

لطلبھ، وأعاله.    4-2 العضو  ھذا  یمتثل  لم  إذا 
من  اقتراح  على  بناًء  العامة،  للجمعیة  یجوز 

یعد  لم  أنھ  تقرر  أن  العام،  منتسبًا   األمین  عضًوا 
الذي   التاریخ  من  العامةل اعتباًرا  أن   لجمعیة 

 تحدده. 
األعضاء   مشاركة  الثالث:  الفصل 
منظمة  ھیئات  عمل  في  المنتسبین 

 السیاحة العالمیة وفي أنشطتھا 

في   المنتسبین  األعضاء  مشاركة  الرابع:  الفصل 
 أجھزة منظمة السیاحة العالمیة وفي أنشطتھا 

الھیئات   -6المادة  عمل  في  المشاركة 
 األساسیة واللجان التقنیة 

. یتمثل األعضاء المنتسبون ویشاركون  1
الجمعیة   أعمال  وفي  المنظمة  أنشطة  في 
ذلك  في  بما  التنفیذي،  والمجلس  العامة 
أجھزتھما الفرعیة وأي لجان فنیة أخرى، 

 وفقًا للنظام األساسي والنظام الداخلي.
تمث2 المجلس  رئیس  یترأس  لجنة  .  یل 

لھ   یكون  أن  دون  المنتسبین  األعضاء 
الھیئات  أعمال  في  التصویت  في  الحق 
القانونیة واللجان الفنیة للمنظمة، وال سیما 
عند توقع مشاركة أكثر من عضو منتسب 

 .واحد، وفقًا للنظام الداخلي الحالي 
إلى 3 تقریراً  المجلس  رئیس  یقدم   .

عن   التنفیذي  والمجلس  العامة  الجمعیة 
النقاط  أنش وبشأن  المنتسبین  األعضاء  طة 

العام  العمل  برنامج  لمناقشة  الھامة 
 .لألعضاء المنتسبین وتعریفھ وتنفیذه

مع  4 مشاورات  تنظیم  لألمانة  یجوز   .
تھم  مسائل  بشأن  المنتسبین  األعضاء 
كقناة  محددة،  مواضیع  أو  العموم 
العام   العمل  برنامج  تنفیذ  في  لمشاركتھم 

 للمنظمة. 
 

العامة   -12المادة    الجمعیة  في  المشاركة 
واللجان  اإلقلیمیة  واللجان  التنفیذي  والمجلس 

 الفنیة 
السیاحة .  1 منظمة  عضویة  ھیكل  من  كجزء 

المنتسب  یتمثلالعالمیة،   ویشاركون ن  واألعضاء 
ل العامة  الجمعیة  ولفي  المجلس في  منظمة، 

وأجھزتھ الفرعیةمالتنفیذي  الفنیة في  و   ،ا  اللجان 
األساسي    وفقًا الداخلیةللنظام  للھیئات   والنظم 

 الصلة. 
 
رئیس  .  2 في الیتولى  آخر  عضو  أي  أو  مجلس 
یعینھ  ال األعضاء   الرئیسمجلس  ممثلي  رئاسة 

في  ویشاركون  سیحضرون  الذین  المنتسبین 
مشاركة  تكون  عندما  االجتماعات،  ھذه  أعمال 

 .أكثر من ممثل واحد لألعضاء المنتسبین متوقعة
 
األجھزة .  3 ھذه  إلى  تقریراً  المجلس  رئیس  یقدم 

النقاط  وبشأن  المنتسبین  األعضاء  أنشطة  عن 
رنامج العمل العام  المھمة لمناقشة وتحدید وتنفیذ ب

 .لمنظمة السیاحة العالمیة
 
یشارك رئیس المجلس مع األعضاء اإلقلیمیین .  4

الصلة اللجنة   ذوي  اجتماعات  في  المجلس  في 
 .اإلقلیمیة

 
األعضاء .  5 مع  مشاورات  تنظیم  لألمانة  یجوز 

مواضیع  أو  العموم  تھم  مسائل  بشأن  المنتسبین 
برن تنفیذ  في  لمشاركتھم  كقناة  العمل محددة،  امج 

 العام للمنظمة. 
 
مجلس .  6 لرئیس  یمكن  التي  اللجان  تشمل 

سبیل  على  فیھا،  المشاركة  المنتسبین  األعضاء 
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البرنامج  لجنة  یلي:  ما  الحصر،  ال  المثال 
ولجنة  واالستدامة،  السیاحة  ولجنة  والمیزانیة، 

في العضویة    النظر  ولجنة باإلنتسابطلبات   ،
االستدامة ولجنة  السیاحة حسو  ،اإلحصاء،  اب 

السیاحة  والفرعي،   اللجنة والتنافسیة،  ولجنة 
مشاركة والسیاحة.    آلدابالعالمیة   تتم  أن  یجب 

 للنظم الداخلیة األعضاء المنتسبین في اللجان وفقًا  
 .الخاصة بھذه األجھزة

 
األجھزة .  7 ھذه  مثل  في  مشاركتھم  خالل  من 

من  المنتسبون  األعضاء  یتمكن  واألنشطة، 
حول  وإقلیمیة  عالمیة  مناقشات  في  المشاركة 
مجال  في  الناشئة  والقضایا  االستراتیجیات 
السیاحة، والتواصل مع منظمي السیاحة وصانعي 

من   والخبراء  واألوساط   القطاعالسیاسات 
ا في  والمساھمة  العالمیة األكادیمیة  لمعاییر 

  .وأفضل الممارسات
 

 الفصل الخامس: تعدیل النظام الداخلي الفصل الثالث: التعدیالت : التعدیالتالرابعالفصل 
 تعدیل النظام الداخلي -7المادة 

ھذا  1 لتعدیل  مقترحات  تقدیم  یجوز   .
النظام الداخلي إما من قبل األمین العام أو  

 .المنتسبینمن قبل مجلس األعضاء 
 
قبل مجلس  2 تعدیل مقترح من  یقدم أي   .

قبل  العام  األمین  إلى  المنتسبین  األعضاء 
أربعة أشھر على األقل من الجلسة العامة  
األعضاء  جمیع  على  مسبقًا  توزیعھ  لیتم 

 .المنتسبین
 
قبل 3 من  مقترح  تعدیل  أي  إبالغ  یتم   .

األعضاء  مجلس  إلى  العام  األمین 
إ قبل المنتسبین وتقدیمھ  العامة  الجلسة  لى 

 .شھر من انعقاد دورتھ
 
ھذا  4 على  التعدیالت  اعتماد  یجب   .

البسیطة   باألغلبیة  الداخلي  النظام 
الحاضرین  المنتسبین  لألعضاء 
ولكل  العامة،  الجلسة  في  والمصوتین 

 .منھم صوت واحد 
 
إلى 5 القبیل  ھذا  من  تعدیل  أي  یقدم   .

 الجمعیة العامة بغیة إقراره.
 

سلوك  -8المادة  مدونة  مرفق  تعدیل 
 مجلس األعضاء المنتسبین 

التقدم .  1 للجنة  أو  العام  لألمین  یجوز 
بشأن  المرفق  ھذا  لتعدیل  بمقترحات 

 المسائل المتعلقة بالعضویة باإلنتساب.
 
ھذا  2 من  تعدیل  أي  بإقرار  الجنة  تقوم   .

بالعضویة  المتعلقة  المسائل  في  القبیل 
 . باإلنتساب

 تعدیل المیثاق -12المادة 
. یجوز للجنة شؤون العضویة باإلنتساب أو لألمین 1

 .تقدیم اقتراحات لتعدیل ھذا المیثاق
 
إلى 2 ویقدم  للتعدیل،  كھذا  اقتراح  أي  اللجنة  .تعتمد 

یتناول  كان  إذا  إال  إقراره،  بغیة  العامة  الجمعیة 
مختصاً  المجلس  یكون  التي  القبول  إجراءات 

 بإقرارھا. 

 

 . تعدیل النظام الداخلي13المادة 
من .  1 الداخلي  النظام  ھذا  تعدیل  مبادرة  تعتبر 

األمین  أو  المنتسبین  األعضاء  مجلس  اختصاص 
 .العام

 
أي تعدیل مقترح من قبل مجلس األعضاء   . یقدم2

أربعة أشھر على  قبل  العام  إلى األمین  المنتسبین 
على  مسبقًا  توزیعھ  لیتم  العامة  الجلسة  من  األقل 

 .جمیع األعضاء المنتسبین
 
فعلیھ .  3 العام،  األمین  من  بمبادرة  ذلك  كان  إذا 

 .إبالغ مجلس األعضاء المنتسبین
 
عل .  4 التعدیالت  اعتماد  الداخليى  یجب   النظام 

الجلسة   في  والمصوتین  الحاضرین  ثلثي  بأغلبیة 
صوت  منتسب  عضو  لكل  یكون  بحیث  العامة، 

 .واحد 
 
الجمعیة  .5 إلى  القبیل  ھذا  من  تعدیل  أي  یقدم 

 بغیة إقراره.العامة 
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