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31البند   

 إنتخاب أعضاء اللجنة العالمیة آلداب السیاحة
 

 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    

 
 

 ملخص تنفیذي 
 

وھي تتألف من رئیس وثمانیة   اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي ھیئة متفرعة عن الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة،
 یضاف إلیھم ثالثة مناوبین كاحتیاط. ،أعضاء تعینھم الجمعیة العامة

 
على العامة    اإلستمراریة  حرصا  الجمعیة  قرار  وبموجب  اللجنة،  عمل  بنسبة  (XIX)607( في  اللجنة  عضویة  تجدد   ،(

وفي ھذا الصدد، یتعین ملء أربعة مقاعد شاغرة بمناسبة انعقاد الدورة    النصف مرة كل سنتین، ولوالیة تدوم أربع سنوات.
 والعشرین للجمعیة العامة. الرابعة

 
والمنتسبین    والمشاركینعن طریق رسالة من األمین العام إلى األعضاء الفاعلین    2021أیار/مایو    10تم توجیھ دعوة في  

 لم یمتثال إلى الشروط. ، اثنان منھا ترشیحا 22إلى األمانة ما مجموعھ في المنظمة. وقد ورد 
 
واقتراح أسماء المرشحین على مھمة اختیار  )  (XIX)607( الجمعیة العامة وفقًا للقرار    اأنشأتھ  التي  ھیئة اإلنتخابولى  تت

 .الجمعیة العامة للمصادقة علیھا
 

في   العامة  للجمعیة  والعشرین  الرابعة  الدورة  في  المي،  باسكال  السید  الحالي،  الرئیس  والیة  تنتھي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ذلك.  2021 على  العام  سیقوم،  بناء  مع    ،األمین  اإلنتخاببالتشاور  للفترئیس    بتعیین،  ھیئة  كانون من  الممتدة  رة  جدید 
 .2025منظمة في عام لللجمعیة العامة لالسادسة والعشرین حتى الدورة  2021دیسمبر األول/

 
 
 

 1إجراء من قبل الجمعیة العامة

 قرار مشروع 

 
 ،الجمعیة العامةإن 

 
ة، ورئیس المجلس التنفیذي، ورئیس مجلس األعضاء   نظرتوقد  في اقتراح ھیئة االنتخاب (المؤلفة من رئیس الجمعیة العامَّ

العالمیة آلداب   اللجنة  العالمیة) بشأن األعضاء األربعة في  القانوني لمنظمة السیاحة  المنتسبین، واألمین العام، والمستشار 
 ، 2025والعشرین للجمعیة العاّمة في  السادسةالدورة   إلى ة والعشرینالممتدة من الدورة الرابعالسیاحة للفترة 

و   ،لویس فرناندو خیمینیس غوسمان  ،األعضاءیستمر    )،A/RES/724(XXII)(لقرار  ل  أنَّھ، وفقًاتحیط علًما   .1
مارافا، تیغو  الوال  ماتسورا، وغبرییال  الدورة    وھیروكاي  في   الخامسةفي والیتھم حتى  للجمعیة  والعشرین 

2023. 
 

للسید باسكال المي على مساھمتھ وعملھ الممتاز كرئیس للجنة العالمیة آلداب السیاحة خالل    تعبر عن تقدیرھا .2
 ؛ )2021-2017) و(2017-2013والیتیھ المتعاقبتین (

 
 على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة العامة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة الدورة.  ھذا مشروع قرار. لإلطالع 1
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التنفیذیة السابقة لمنظمة األمم المتحدة نغوكا، المدیرة  -السیدة فومزیل مالمبواقتراح األمین العام لتعیین    وتؤید  .3

السابقة إفریقیا  جنوب  رئیس  ونائبة  السیاحة  رئیسة  للمرأة  آلداب  العالمیة  كانون    للجنة  بین  الممتدة  للفترة 
 والدورة السادسة والعشرین للجمعیة العامة؛ 2021األول/دیسمبر 

 
 اقتراح ھیئة اإلنتخاب؛  وتؤید  .4

 
اللجنة،    األشخاصوتعیّن   .5 لعضویة  أسماؤھم  األول/دیسمبر  التالیة  كانون  بین  الممتدة  والدورة    2021للفترة 

 الخامسة والعشرین للجمعیة العامة؛
 

 السیدة میادة بالل )أ(
 وكیلة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للتعاون الثقافي في مصر

 
 السید خوسي إغناثیو باسغا ثوواثوال ) ب(

 مجموعة اآلداب في إقلیم الباسكرئیس مؤسسة 
 

 السیدة سوزان لونجلي ) ج(
العمال  ورابطات  والتبغ  والتموین  والمطاعم  والزراعة  لألغذیة  الدولي  لالتحاد  العامة  األمینة 

   (IUF) المتحالفین

 السیدة دانییال أوتیرو )د (
 Skal Internationalالرئیسة التنفیذیة لشركة، 

 
 أعضاء مناوبون 

 
 دیكرالسیدة غونور  )ه(

 شریكة ومدیرة عامة 
Eurasia Tourism LTD 

 
 السید شھید حمید فیھ  )و(

 رئیس مجلس اإلدارة والمؤسس 
SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 

 
 السیدة مارینا نوفیلي ) ز(

 أستاذة السیاحة والتنمیة الدولیة ، جامعة برایتون
 

 العالمیة آلداب السیاحة ھي على الشكل التالي: بناًء علیھ أنَّ عضویة اللجنة وتقّرر  .6

 الرئیسة:
 نغوكا  -السیدة  فومزیل مالمبو 
 المدیرة التنفیذیة السابقة لمنظمة األمم المتحدة للمرأة ونائبة رئیس جنوب إفریقیا السابقة  

 
   األعضاء:

 
 )2025-2021( السیدة میادة بالل

 العلمي للتعاون الثقافي في مصروكیلة وزارة التعلیم العالي والبحث   
    

  (2025-2021)خوسي إغناثیو باسغا ثوواثوال السید    
 رئیس مؤسسة مجموعة اآلداب في إقلیم الباسك

 
 )2023-2019السید لویس فرناندو خیمینیس غوسمان (

للسیاحة محاضر كبیر بالسیاحة، جامعة كولومبیا الخارجیة، وأمین عام سابق للمجلس الوطني  
 في كولومبیا

  (2025-2021) السیدة سوزان لونجلي
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العمال   ورابطات  والتبغ  والتموین  والمطاعم  والزراعة  لألغذیة  الدولي  لالتحاد  العامة  األمینة 
 (IUF) المتحالفین

 
 ) 2023-2019السید الوال محمد مارافا (

 كونغ الصینیة أستاذ مشارك، دائرة الجغرافیا وإدارة الموارد، جامعة ھونغ 
 

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

 شوین 
 

 السیدة دانییال أوتیرو
 الرئیسة التنفیذیة لشركة 

 Skal International 
  

 )2023-2019السیدة غابرییال تیغو ( 
 أستاذة متفرغة، كلیة األعمال والسیاحة، جامعة بوخارست لإلقتصاد

   األعضاء المناوبون:
 

 السیدة غونور دیكر
 شریكة ومدیرة عامة 

Eurasia Tourism LTD 
 

 السید شھید حمید فیھ 
 رئیس مجلس اإلدارة والمؤسس 

SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 

 السیدة مارینا نوفیلي
 أستاذة السیاحة والتنمیة الدولیة ، جامعة برایتون
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 مقدمة  -أوال
 

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

 ألربع سنوات. ویجوز تجدید فترة عضویتھم مرة واحدة فقط.

 اإلستمراریة في العمل. حرصا علىوینص القرار أیضا على أنھ یعین نصف األعضاء كل سنتین،  .2
 

الثانیة والعشرین، في   .3 إلى أن الجمعیة العامة أعادت في دورتھا  ، تعیین السید باسكال  2017وتجدر اإلشارة 
، وعینت روزیت  المي رئیسا للجنة، وجددت عضویة آي غیدي آردیكا وجون مارك مینیون ورون أوسوالد 

) اللجنة  في  جدیدا  روغامبا عضوا  األعضاء  A/RES/706(XXII)شانتا  وھؤالء  الرئیس  والیة  وتنتھي   .(
 .2021األربعة بنھایة 

 
العامة  وكانت .4 في    أكدت  الجمعیة  ھاتوغ   2017أیضا  وسوزي  دیكر  وغونور  كوراي  ھیران  استمرار  على 

لغایة   إضافیة،  سنوات  ألربع  واأل2021كمناوبین  الذین  .  األعضاء  محل  لیحلوا  مدعوون  المناوبون  عضاء 
 یستقیلون بین دورة للجمعیة وأخرى أو، خالفا لذلك، محل من ال یكون قادرا على المشاركة كعضو في اللجنة. 

 
 عیین أربعة أعضاء جدد لیحلوا محل األعضاء المغادرین.تبالتالي، فإنَّ الجمعیة العامة مدعوة ل .5

 
 

 األعضاء المغادرین في اللجنة العالمیة آلداب السیاحة إستبدال

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

ة بشأن تعیین األعضاء الجدد في تقدیم توصی  داب السیاحة. آل  العالمیة لجنةالات إلى الجمعیة العامَّ
 

یجب .7 نفسھ،  القرار  اللجنة   ،وبموجب  تركیبة  تكون  أن  مراعاة ضرورة  اللجنة،  أعضاء  وتعیین  اختیار  لدى 
متوازنة من حیث التوزیع اإلقلیمي والجنس والقطاع، وكذلك مراعاة المؤھالت والوضع الشخصي ألعضائھا 

 من وجھة نظٍر اقتصادیة وبیئیة واجتماعیة وقانونیة أیًضا.
 

ترشیحا، اثنان    22، ورد إلى األمانة ما مجموعھ  2021أیار/مایو    10في أعقاب الدعوة التي تم توجیھھا في   .8
 منھا لم یمتثال إلى الشروط. 

 
ة، لكي تنظر في    الرابعةل الدورة  یاجتمعت ھیئة االنتخاب قب .9 ترشیحا تلقتھا األمانة   20والعشرین للجمعیة العامَّ

الشاغرة األربعة  الشاغ  للمقاعد  الثالثة  المناوبین  ولألعضاء  إلى   رةلألعضاء  توصیتھا  فقدمت  اللجنة،  في 
ة بشأن تعیِّین المرشحین التا  یة أسماؤھم: لالجمعیة العامَّ

 
  األعضاء:

 
 )2025-2021( السیدة میادة بالل

 وكیلة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للتعاون الثقافي في مصر  
    

  (2025-2021)خوسي إغناثیو باسغا ثوواثوال السید    
 رئیس مؤسسة مجموعة اآلداب في إقلیم الباسك

 
 

  (2025-2021) السیدة سوزان لونجلي
العمال   ورابطات  والتبغ  والتموین  والمطاعم  والزراعة  لألغذیة  الدولي  لالتحاد  العامة  األمینة 

 (IUF) المتحالفین
 

 )2023-2019السیدة غابرییال تیغو ( 
 أستاذة متفرغة، كلیة األعمال والسیاحة، جامعة بوخارست لإلقتصاد
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 األعضاء المناوبون:
 

 السیدة غونور دیكر
 شریكة ومدیرة عامة 

Eurasia Tourism LTD 
 

 السید شھید حمید فیھ 
 رئیس مجلس اإلدارة والمؤسس 

SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 

 السیدة مارینا نوفیلي
 أستاذة السیاحة والتنمیة الدولیة ، جامعة برایتون

 
*** 
 

 
 


