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 اقتراح إنشاء فرقة عمل لإلھتمام 

 "بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل"

 
 

المملكة العربیة تنطوي ھذه الوثیقة على اقتراح قدمھ األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة مع  :مالحظة من األمانة
السعودیة ومملكة إسبانیا من أجل تحدید والیة وعضویة وطریقة عمل فرقة العمل لإلھتمام "بإعادة تصمیم السیاحة 

 للمستقبل".
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 إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مشروع مقرر 

 فیذي،إن المجلس التن

األمین العام لمنظمة    ، قد أبلغالسید أحمد الخطیب  معاليأن وزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة،    یلحظإذ  
العالمیة باقتراح المملكة العربیة السعودیة إلنشاء   ، من بین أمور أخرى،  ھا أن تقومعمل من شأن  ةق فرالسیاحة 

وب عملھا،  أسالیب  وتحسین  العالمیة  السیاحة  منظمة  عمل  تشاور  تنشیط  مستفیضقد  العام  مین  األمع    بشكل 
 ھذا االقتراح، بشأنمنظمة لل

 
 لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس.  .مشروع مقرر ھذا  1

 

 
 ملخص تنفیذي: 

العامة    أقرت دورتھا  الجمعیة  والعشرفي  قرارھایالرابعة  في  عمل    )A/RES/741(XXIV)(  ن،  فرقة  إنشاء 
بل السیاحة  إلھتمام  تصمیم  شأنھا  لإعادة  من  التي  العمل")  ("فرقة  تقوملمستقبل  أخرى،  أن  أمور  بین  من  تنشیط  ب، 

 عملھا.أسالیب منظمة السیاحة العالمیة وتحسین  

(أ) و(ز) من النظام األساسي لمنظمة السیاحة  19(أ) وظائف المجلس التنفیذي المنصوص علیھا في المادة  بناء على
و  2  والمادةالعالمیة   الداخلي    2  المادة(أ)  النظام  من  على  التنفیذي؛    للمجلس(ح)  العامة  وبناء  الجمعیة  قرار  (ب) 

)A/RES/741(XXIV)(  قرر  ولقد  عملھا.    وأسالیب  وعضویتھا، المجلس التنفیذي مكلف بتحدید والیة فرقة العمل
التنفیذي   دورتھ  المجلس  إنشاء    116في  اقتراح  في  النظر  و  فرقةإرجاء  دورتھ    اإلقتراح  تقییمالعمل   التالیةإلى 

)CE/DEC/6(CXVI) .( 

البند من جدول األعمال   من قبل األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة والمملكة العربیة   یقدَم على نحو مشتركھذا 
من قبل المجلس   بغیة إقراره،  ھاعمل   وأسالیب  فرقة العمل وعضویتھاالیة  وفیھ اقتراح لوالسعودیة ومملكة إسبانیا،  

التشاور  ولقد  التنفیذي.   العامتم  األمین  العالمیة  مع  السیاحة  منذ    بشأن  لمنظمة  االقتراح،  أنھ  ھذا  من  للتأكد  بدایتھ، 
 للمنظمة.یتماشى مع اإلطار القانوني 

تقدیم رؤیة وخطة لتمكین منظمة السیاحة العالمیة من قیادة قطاع السیاحة العالمي في تعافیھ من یرمي اإلقتراح إلى 
ھذه  ل وینبغينحو قطاع سیاحي أكثر شموالً ومرونة واستدامة من أي وقت مضى. وذلك باإلتجاه  ، 19-كوفیدأزمة 

 دون تأخیر. أن تبدأ المھمة الھامة
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من الناتج المحلي اإلجمالي  %10ساھم بنسبة ت كانت   لسیاحة قطاع حیوي لالقتصاد العالمي، حیثأن ا دركیوإذ 
قیادة عالمیة الستعادة قطاع السیاحة كمحرك رئیسي للنمو االقتصادي   ھ ال بد منالوباء، وأن  تفشيالعالمي قبل  

 فرص العمل،  وإیجاد

العالمي    لحظیوإذ   االقتصاد  في  السابق  وضعھا  إلى  السیاحة  استعادة  والقیادة    التبصرتطلب  یأن  والتخطیط 
 منظمة السیاحة العالمیة، أيلسیاحة، ل المكرسةوكالة األمم المتحدة المتخصصة الوحیدة  في، السیما بمثابرة

، A/RES/741(XXIV)(قرارھا رقم    في  ،في دورتھا الرابعة والعشرینأقرت  الجمعیة العامة  أن    یستذكروإذ  
تعیین  ب  كما أوصت،  اھعمل  واسالیب  اوعضویتھ  اتھالمجلس التنفیذي على تحدید والی   تالعمل، وحث  قةإنشاء فر

 تھا، لتشاطر رئاسالمملكة العربیة السعودیة والمملكة اإلسبانیة 

االقتراح الذي تم تقدیمھ، بعد التشاور مع األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة، من قبل األمین العام    وقد تدارس
 عملھا  واسالیب  فرقة العمل وعضویتھامنظمة والمملكة العربیة السعودیة والمملكة اإلسبانیة، فیما یتعلق بوالیة  لل

التمویل)   للبند    كما یتجلى(بما في ذلك ترتیبات  الثاني  من جدول   4في النظام الداخلي لفرقة العمل في المرفق 
 األعمال،

العمل   لفرقةالمملكة العربیة السعودیة والمملكة اإلسبانیة على اتخاذ زمام المبادرة لوضع خطة    یشكر .1
 والتشاور مع األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة بشأن ھذا االقتراح؛

 
إلى .2 الجمعی  یشیر  العامة  قرار  خالل   بإقرارة  من  والعشرین  الرابعة  دورتھا  في  العمل  فرقة  إنشاء 

مقرر  ،)A/RES/741(XXIV)(قرارھا   بشأن   وإلى  االقتراح  في  النظر  إرجاء  التنفیذي  المجلس 
 )؛ CE/DEC/6(CXVI)() من خالل مقرره 117( التالیةالعمل إلى دورتھ   فرقة

 
التنفیذي على تحدید والیة فرقة العمل    یسلم .3 وطریقة   وعضویتھابأن الجمعیة العامة قد حثت المجلس 

 عملھا؛
 

والیة    یوافق .4 التمویل)    ا عملھ  وأسالیب  اوعضویتھالعمل    فرقةعلى  ترتیبات  ذلك  في  یبین (بما  كما 
 .)CE/117/4(لوثیقة باالعمل في المرفق الثاني  لفرقة النظام الداخلي، في حیث یلزم، ویتجلى

 
رؤساء   یعین .5 إسبانیا  ومملكة  السعودیة  العربیة  والمملكة  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین 

رئاسة قرارھا   فرقة   یتشاطرون  في  الواردة  العامة  الجمعیة  لتوصیة  وفقا  العمل 
)A/RES/741(XXIV)(  لو العمل  وفقا  لفرقة  الداخلي  المرفقلنظام  في  یرد  للوثیقة    كما  الثاني 
)CE/117/4( ؛ 
 

لتنفیذ والیتھا ووظائفھا وأنشطتھا األخرى المنصوص علیھا   یفوض .6 فرقة العمل الصالحیات الالزمة 
 ؛)CE/117/4(في النظام الداخلي لفرقة العمل في المرفق الثاني للوثیقة 

 
الشكر .7 ول  سلفا  ویقدم  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  اإلقلیمیة  لألمین  اللجان  المنظمةرؤساء  على    في 

وفقًا    فرقةاختیار أعضاء   الداخليالعمل  المرفقالعمل    لفرقة  للنظام  في  لوثیقة باالثاني    كما ھو وارد 
)CE/117/4( . 
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  مقدمة  -أوال

العالمیة 2021تشرین األول/أكتوبر    25في   .1 السیاحة  لمنظمة  العامة  الجمعیة  السعودیة على  العربیة  المملكة  اقترحت   ،
جملة  بواسطةتنشیط منظمة السیاحة العالمیة  افي الملخص التنفیذي أعاله) من شأنھ یتم التعریف بھاعمل ( فرقةإنشاء 
منظمة، فضال عن إنشاء برامج ومبادرات محسنة لضمان لعمل الحالیة لمنھا النظر في التغییرات في أسالیب ال  ،أمور
مزید من المناقشة لالقتراح بین المملكة  ال  وبعداالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة لقطاع السیاحة.    تلبیةمنظمة على  القدرة  

السعودیة   إسبانیا    منھم،  ینأخر  ینفاعل أعضاء  والعربیة  الخصوصمملكة  وجھ  في ،  على  العامة  الجمعیة  نظرت 
الرابعة   ھا") خالل دورتجدول األعمال  بند  ) ("2021دیسمبر  كانون األول/  2بتاریخ    A/24/11 rev.3اقتراح معدل (

 . 2021دیسمبر كانون األول/ 3نوفمبر وتشرین الثاني/ 30بین التي عقدت والعشرین 

، على إنشاء فرقة العمل.  )A/RES/741(XXIV)(ن، بموجب القرار  یالرابعة والعشرفي دورتھا  وافقت الجمعیة العامة   .2
عملھا "على أساس    وأسالیبالمجلس التنفیذي على النظر في االقتراح وتحدید والیة فرقة العمل وتكوینھا    ت أیضاحثو

 ). )A/RES/741(XXIV)(من  6جدول األعمال" (انظر)الفقرة بند المبادئ التوجیھیة المنصوص علیھا في 

(ح) من النظام الداخلي 2(أ) و2  والمادتین(ز) من النظام األساسي لمنظمة السیاحة العالمیة  19(أ) و19بموجب المادة   .3
للمجلس التنفیذي، یتعین على المجلس التنفیذي اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بالتشاور مع األمین العام لمنظمة السیاحة  

بأیة مھام أخرى قد تكلفھ بھا الجمعیة   یقومأن  علیھ  ویجب    ،ت الجمعیة العامةالعالمیة، من أجل تنفیذ قرارات وتوصیا
بموجب  ولقد  العامة.   التنفیذي،  المجلس  إنشاء  )CE/DEC/6(CXVI)(  مقررهقرر  اقتراح  في  النظر  إرجاء    فرقة ، 

 ).117(  التالیةعمل وتقییمھ إلى دورتھ ال

السید أحمد   معاليوزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة،  طلب  ،  2022أكتوبر  تشرین األول/  24برسالة مؤرخة   .4
من األمین   ،یرایالسیدة ماریا رییس ماروتو إ،  الصناعة والتجارة والسیاحة في مملكة أسبانیا  ةالخطیب ومعالي وزیر

العالمیة أن یضع االقتراح المشترك لھؤالء الثالثة مین العام لمنظمة األالوزیرین مع    معا، أي  العام لمنظمة السیاحة 
العالمیة للدورة    بشأن  ،السیاحة  المؤقت  األعمال  جدول  على  العمل  االقتراح    117فرقة  ھذا  یأتي  التنفیذي.  للمجلس 

العامة   الجمعیة  لقرار  العام  ))A/RES/741(XXIV)(استجابة  األمین  مع  بالتشاور  بدایتھ  منذ  صیاغتھ  تمت  وقد   ،
تواف لضمان  العالمیة  السیاحة  للمنظمة  القانوني  اإلطار  مع  ولقھ  الوالیة  ھو  منظمة.  العمل   وطریقة  والعضویةیحدد 

الداخلي   النظام  العمل. كما یتضمن  لفرقة  الوثیقة    المرفق األولفي  العمل. و  لفرقةالمقترحة  ترفق نسخة من  من ھذه 
 لفرقة العمل.  النظام الداخلي المرفق الثانيكما یرفق في الخطاب. 

العام  .5 األمین  یحیل  إسبانیا،  ومملكة  السعودیة  العربیة  والمملكة  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین  طلب  على  بناء 
العمل   فریق  والیة  بشأن  االقتراح  ھذا  العالمیة  السیاحة  التنفیذي  إلى عملھ    وطریقة  وعضویتھلمنظمة  لكي   المجلس 

 جلس التنفیذي.من النظام الداخلي للم 28، وفقًا للمادة یبتھ

  یة فرقة العمل الو -ثانیا

تأثیر    19-كوفیدبند جدول األعمال، السیاحة ھي محرك رئیسي لالقتصاد العالمي. ومع ذلك، كان لوباء    ینص علیھكما   .6
ویصبح مرنًا في   ویزدھرأثر بشكل خطیر على ھذا القطاع الحیوي. لكي یتعافى القطاع  قد  و  ،أجمع  العالم  فيمدمر  

، فإنھ یحتاج إلى  نوالنمو الضروریین لسكان العالم المتزایدی  العمالةیوفر  لكي  و  ،مواجھة الصدمات العالمیة المستقبلیة
 التغییر وااللتزام واالستثمار إلفادة الناس في جمیع أنحاء العالم.

 
العالمیة  یقت .7 السیاحة  لمنظمة  العام  األمین  أن  مع  رح  إسبانیا  ومملكة  السعودیة  العربیة  العمل   فرقةوالیة    تتمثلالمملكة 

أن  ب من  والتأكد  العالمیة  السیاحة  منظمة  تلبیةتعزیز  على  قادرة  لقطاع    المنظمة  والمستقبلیة  الحالیة  االحتیاجات 
استراتیجیة مدتھا خمس سنوات إلصالح وتعزیز منظمة السیاحة    باعتمادفرقة العمل    تقومالسیاحة. ولھذه الغایة، قد  

ل العام  األمین  یُعدھا  إلىمنظمة  لالعالمیة،  التصویت    فرقةأعضاء    مساھمات  استنادا  لھم  یحق  الذین  وإلى  العمل 
 مساھمات رؤساء فرقة العمل الذین یتشاطرون الرئاسة.

 
المادة   .8 بموجب  العمل  فرقة  إلى  المسندة  بالوظائف  المساس  في    5دون  العمل  لفرقة  الداخلي  النظام  الثانيمن   المرفق 

الفقرة   المدرجة في المادة    تستثنيأعاله،    7والمبینة في  العمل المسائل  من    3-38(ه) و2-38(د) و2-38والیة فرقة 
 النظام الداخلي للجمعیة العامة. 
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المملكة العربیة السعودیة ومملكة إسبانیا أن تقدم فرقة العمل توصیاتھا  مع  عام لمنظمة السیاحة العالمیة  یقترح األمین ال .9
العامة   الجمعیة  الخامسة والعشرین  دورتھافي  إلى  بھ    كما یوصي)  1العمل: (  فرقةعمل    والیةوأن تستمر    ،العادیة 

) 3العمل المصوتین؛ (  فرقةأغلبیة أصوات أعضاء    ذي تؤیدهعلى النحو ال)  2األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة؛ (
 بالموافقة باإلجماع. الذین یتشاطرون الرئاسةكما یقره الرؤساء 

 
  9إلى    7فرقة العمل إلى المبادئ التوجیھیة المنصوص علیھا في الفقرات من    ومدة عملتستند الوالیة المذكورة أعاله   .10

األعمال،   جدول  بند  المادة    التيمن  في  واردة  وھي  وأغراضھا.  العالمیة  السیاحة  منظمة  أھداف  مع  من    4تتماشى 
 . المرفق الثانيالنظام الداخلي لفرقة العمل في  

 

 عضویة فرقة العمل  -ثالثا

ثالثة رؤساء   .11 اإلسبانیة  والمملكة  السعودیة  العربیة  والمملكة  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین   یتشاطرون یقترح 
فرقة العامة    رئاسة  الجمعیة  بالعمل.  قرارھا  أوصت  في  كرئیسین  إسبانیا  ومملكة  السعودیة  العربیة  المملكة 

)A/RES/741(XXIV).(   التواف ذلك، ولضمان  إلى  بین  باإلضافة  یقترح   فرقةق  العالمیة،  السیاحة  العمل ومنظمة 
األمین العام لمنظمة السیاحة    یكوناألمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة والمملكة العربیة السعودیة ومملكة إسبانیا أن  

 رئیسا یتشاطر الرئاسة.العالمیة أیًضا 
 

أیًضا من أعضاء    ینصكما   .12 العمل  فرقة  األعمال، ستتألف  بند جدول  اللجان اإلقلیمیة   فاعلینعلیھ  اختیارھم من  یتم 
ل  العام  األمین  یقترح  العالمیة.  السیاحة  لمنظمة  یتم  لالتابعة  أن  اإلسبانیة  والمملكة  السعودیة  العربیة  والمملكة  منظمة 

األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة بالتشاور مع رؤساء اللجان   العمل من قبل  قةفي فر  فاعلیناختیار ثمانیة أعضاء  
یتم اختیار األعضاء الثمانیة مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل والمنصف على النحو التالي:  و.  في المنظمةاإلقلیمیة  

األعضاء   من  األعضاء    الفاعلینعضوان  من  أفریقیا؛ عضوان  لجنة  لجنة   الفاعلینفي  األمریكیةالقار   في  ؛ عضو ة 
واحد الھادئ؛ عضو    فاعل  والمحیط  آسیا  لجنة شرق  واحدفي  لجنة  فاعل  واحدأوروبا؛ عضو    في  لجنة    فاعل  في 

 في لجنة جنوب آسیا. وعضو فاعل واحدالشرق األوسط؛ 
 

  الفاعلین عضاء  منظمة والمملكة العربیة السعودیة ومملكة إسبانیا أنھ یجوز لأللإضافة إلى ذلك، یقترح األمین العام ل .13
التصویت لھم  یحق  ال  كأعضاء  العمل  فرقة  مناقشات  في  حضور    ویجوز  ،المشاركة  اآلخرین  الممثلین  أو  لألفراد 

من أجل  العمل التعاون مع جمیع أصحاب المصلحة    لفرقةھذه المشاورات    وستتیحاجتماعات فرقة العمل كمراقبین.  
 سیاحة وعمل منظمة السیاحة العالمیة. قطاع الالتي تواجھ لتحدیات المستقبلیة ل  التصدي

 
 . المرفق الثانيمن النظام الداخلي لفرقة العمل في  3و 2یرد ما سبق في المادتین  .14

 فرقة العمل  طریقة عمل -رابعا

 فرقة العمل. بشأن تسییر أعمالیتضمن مشروع القرار الوارد في بند جدول األعمال اقتراحاً  .15
 

ضوء   .16 والوالیة  في  العمل،  المھام  لفرقة  السیاحة والمقترحة  لمنظمة  العام  األمین  یقترح  أعاله،  المبین  النحو  على 
 العالمیة والمملكة العربیة السعودیة ومملكة إسبانیا أن تقوم فرقة العمل بما یلي: 

 
 االجتماع بانتظام وبطریقة مرنة، بما في ذلك مرتین في السنة على األقل؛  )أ(

 
، التوصیة بإدخال المرفق الثانيالداخلي في    ھا نظام   وعلى النحو الذي ینص علیھ  ة فرقة العملوالیتماشیاً مع   )ب(

العالمیة واستراتیجیتھا وتدابیرھا لتحسین برامج ومبادرات   منظمة التغییرات على أسالیب عمل منظمة السیاحة 
 ؛ بشكل ملموس

 
استشاریین بإجراء البحوث والتقییمات المالیة واإلجرائیة واإلداریة لمنظمة (ج) في حدود میزانیة فرقة العمل، تكلیف  

 السیاحة العالمیة؛ 



 
 

CE/117/4 
 

 
Page 6 

 
النحو   على  ینص(د)  الداخليعلیھ    الذي  في    النظام  العمل  الثانيلفرقة  تقاریر  المرفق  تقدیم  إلى  ونھائیة    مرحلیة، 

في   العامة  والعشرین    تھادورالجمعیة  الخامسة  أنشطالعادیة  العملعن  فرقة  في   ،ة  التغییرات  بشأن  مقترحات  مع 
ل الحالیة  العمل  استراتیجیة  لأسالیب  ذلك  في  (بما  واستراتیجیتھا  خمسیةمنظمة  للمنظمة  تلك    وخطة  لتنفیذ 

 ة؛منظمالمنظمة و/أو إصالحات اللبرامج ومبادرات  الملموسلتحسین لتدابیر مع   ،االستراتیجیة)
 

 (ھـ) تقدیم تقاریر عن تنفیذ المقترحات الواردة في التقاریر الواردة في الفقرة الفرعیة (د) أعاله.
 

 یفوض المجلس التنفیذي فرقة العمل الصالحیات الالزمة ألداء والیتھا ووظائفھا.  .17
 

شفافة ومتاحة ألعضاء منظمة السیاحة العالمیة وأمانتھا،   اووثائقھ  اومناقشاتھ  االعمل واتصاالتھ  فرقةتكون اجتماعات   .18
المعتادة   لإلجراءات  ا وفقًا  والصریحة،  ولمنظمة.  في  الكاملة  المناقشات  الشفافیة  ھذه  عن    دون تسھل  عالنیة  الكشف 

 محتویات المداوالت غیر الرسمیة و/أو مسودات الوثائق.
 

أیضا .19 العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  الریقوم األمین  بالتشاور مع  السكرتیر ئیسین اآلخرین،  أدوار أخرى مثل  بأداء   ،
 منظمة.الالذي یعھد بھ عادة إلى األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة من قبل ھیئات أو أجھزة أخرى في 

 
قة العمل  لفر  النظام الداخلي وھي مدرجة ومحددة بمزید من التفصیل في    ،تستند طریقة العمل إلى بند جدول األعمال .20

 الثاني). المرفقفي  النظام الداخليمن  12و 10و 7و 6و 5 المواد(انظر، على سبیل المثال،  المرفق الثانيفي 
 

 تمویل فرقة العمل  -خامسا

المجلس   .21 یخصص  أن  كذلك  إسبانیا  ومملكة  السعودیة  العربیة  والمملكة  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین  یقترح 
أعضاء منظمة السیاحة العالمیة (على النحو المحدد في    یقدمھاالتنفیذي میزانیة فرقة العمل من أي مساھمات طوعیة  

 منظمة).لالنظام األساسي ل

یتصل  وبقدر   الداخلي ما  المادة  بالنظام  في  العمل  فرقة  تمویل  ترتیبات  ترد  في    14،  العمل  لفرقة  الداخلي  النظام  المرفق من 
 الثاني. 

 
*** 
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السعودیة ووزیرة   المرفق األول: العربیة  المملكة  في  السیاحة  العالمیة ووزیر  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین  من  رسالة 
 والسیاحة في مملكة إسبانیاالصناعة والتجارة 

 حكومة إسبانیا منظمة السیاحة العالمیة وزارة السیاحة
 الصناعة والتجارة والسیاحة وزارة

 
 أعضاء المجلس التنفیذي في منظمة السیاحة العالمیة 

 نسخة إلى األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة
 24 ،جوان ماراغال اشارع بویت
 إسبانیامدرید،  28020

 
 

 أصحاب السعادة، 
 

لى أعضاء المجلس التنفیذي في منظمة السیاحة العالمیة. ونتطلع للقائكم، أصحاب السعادة، في  إنغتنم ھذه الفرصة لنتقدم بتحیاتنا  
 . 2022تشرین الثاني/نوفمبر  25-23القادمة للمجلس التنفیذي، في مراكش، المغرب في  117الدورة 

الصادر عن الجمعیة العامة في دورتھا الرابعة والعشرین، والذي وافقت   )A/RES/741(XXIV)(ار  یسرنا أن نشیر إلى القر 
) للمستقبل  السیاحة  تصمیم  إلعادة  عمل  فرقة  إنشاء  على  بموجبھ  العامة  العمل"الجمعیة  المقرر فرقة  إلى  أیضا  ونشیر   .("

دورتھ   في  التنفیذي  المجلس  عن  وتقییم  CE/DEC/6(CXVI)(  116الصادر  بحث  بموجبھ  التنفیذي  المجلس  ارجأ  الذي   ،(
 اقتراح إنشاء فرقة العمل إلى دورتھ التالیة. 

ل العام  اقتراحا مشتركا من األمین  السعادة،  إلیكم، أصحاب  أن نقدم  العالمیة والمملكة بناء على ما تقدم، یسرنا  السیاحة  منظمة 
، تحت عنوان "والیة وعضویة وطریقة عمل فرقة العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة العربیة السعودیة والمملكة اإلسبانیة

 للمجلس التنفیذي. ولقد تمت صیاغة ھذا اإلقتراح، منذ بدایتھ، بالتشاور مع  117للمستقبل"، یوضع على جدول أعمال الدورة  
 األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة، لضمان تماشیھ مع اإلطار القانوني لمنظمة السیاحة العالمیة.

لما   المصلحة،  أصحاب  كافة  ومع  العالمیة،  السیاحة  منظمة  أمانة  ومع  معكم،  كثب  عن  العمل  إلى  فائدة ألعضاء  الفیھ  نتطلع 
قدمت  المنظمة.   عارما  لقد  دعما  العامة  دعمھم  الجمعیة  عن  الحین،  ذلك  منذ  األعضاء،  من  العدید  أعرب  كما  العمل،  لفرقة 

 واھتمامھم بحماس بالمشاركة بأنشطة فرقة العمل.

للقائكم قریبا    ونصبونعرب عن تقدیرنا الشخصي لكم، أصحاب السعادة، على تلطفكم باإلھتمام والنظر في ھذا اإلقتراح،  ل  إننا
 في مراكش.

 بقبول فائق آیات التقدیر.، وتفضلوا، أصحاب السعادة

 

 (توقیع) 
 أحمد الخطیب
 وزیر السیاحة

 المملكة العربیة السعودیة

 (توقیع) 
 ُزراب بولولیكاشفیلي

 األمین العام
 منظمة السیاحة العالمیة

 (توقیع) 
 ماریا رییس ماروتو إییرا 

 وزیرة الصناعة والتجارة والسیاحة 
 المملكة اإلسبانیة 
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 النظام الداخلي لفرقة العمل  الثاني: المرفق 

 لإلھتمام منظمة السیاحة العالمیة   عمل النظام الداخلي لفرقة
 للمستقبل إعادة تصمیم السیاحة ب

 

 دیباجة 

ھذ اعتماد  الداخليتم  النظام  الجمعیة    ا  بقرار  المجلس    )A/RES/741(XXIV)( العامةعمالً  عن  الصادر   (......) والمقرر 
 .117دورتھ التنفیذي في 

 

 1المادة 

 تعریفات 

 :في ھذا النظام الداخلي

 لھ في النظام األساسي؛  الذي أعطي"عضو منتسب" لھ المعنى  )أ(
 

البند    11"البند   )ب( یعني  األعمال"  إعادة تصمیم   11من جدول  السعودیة:  العربیة  المملكة  (اقتراح  األعمال  من جدول 
السعودیة في  ،  (A/24/11)  الوثیقة) لمستقبل)لالسیاحة   العربیة  المملكة  ،  2021أكتوبر  تشرین األول/  25كما قدمتھ 

 ؛2021دیسمبر ل/كانون األو 1والمعدل باالتفاق مع مملكة إسبانیا في 
 

 في النظام األساسي؛   الذي أعطي لھ" لھ المعنى مشارك"عضو  )ج(
 

الداخلي" )د( بی"  النظام  الخاصة  اإلجرائیة  القواعد  إلعني  العتیدة  العمل  السیاحة  فرقة  تصمیم  منظمة  في    للمستقبلعادة 
 السیاحة العالمیة؛ 

 
 في النظام األساسي؛  الذي أعطي لھلھ المعنى "المجلس"  )ه(

 
 في النظام األساسي؛  الذي أعطي لھلھ المعنى " فاعلعضو " )و(

 
 في النظام األساسي؛  االذي أعطي لھالمعنى "الجمعیة" لھا  )ز(

 
 یحق لھم التصویت والذین ال یحق لھم التصویت؛ العمل الذین  فرقةأعضاء ھم "األعضاء"  )ح(

 
 ) في النظام الداخلي؛ 4(2المادة الذي تنص علیھ  "العضو غیر المصوت" لھ المعنى  )ط(

 
 في النظام الداخلي؛  3الذي تنص علیھ المادة المعنى "المراقبون" لھا  )ي(

 
 العمل؛ فرقةاألفراد الذین یمثلون األعضاء والمراقبین في اجتماع تعني "المشاركون"  )ك(

 
 في النظام األساسي؛  االذي أعطي لھلھا المعنى "األمانة"  )ل(
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اإلشارات إلى أي إجراء یتخذه األمین العام   أنفي النظام األساسي، باستثناء    المعنى الذي أعطي لھ"األمین العام" لھ   )م(
لغرض    قد عینھ  األمین العامیكون  قد  إشارات إلى أي مسؤول في األمانة    تعتبربمفرده، أو بشكل مشترك أو بالتشاور،  

 اتخاذ أي إجراء نیابة عنھ/عنھا؛
 

 لمنظمة السیاحة العالمیة؛یعني النظام األساسي "النظام األساسي"  )ن(
 

الجمعیة   )س( قرار  بموجب  إنشاؤھا  تم  التي  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  التابعة  العمل  فرقة  تعني  العمل"  العامة  "فرقة 
)A/RES/741(XXIV)( ؛ 
 

 لألمم المتحدة؛"منظمة السیاحة العالمیة" تعني منظمة السیاحة العالمیة التابعة  )ع(
 

 ) في النظام الداخلي؛ 2(2الذي تنص علیھ المادة لھ المعنى " المصوتعضو ال" )ف(

 
 2 المادة

 العضویة

ل .1 یحق  لكل عضو.  واحد  ممثل  من  العمل  فرقة  مسائل    المصوتینعضاء  ألتتألف  على  یجوز والعمل.    فرقةالتصویت 
في   المشاركة  المصوتین  غیر  مسائل    الولكن    ،العمل  فرقة  مھاملألعضاء  على  التصویت  في  الحق  لھم    فرقة یكون 

 .العمل

 :عضًوا لھم حق التصویت على النحو التالي 11تتألف فرقة العمل من  .2

رؤساء   )أ( رئاسةثالثة  العالمیة،    ھمالعمل،    فرقة  یتشاطرون  السیاحة  لمنظمة  العام  السعودیة واألمین  العربیة  المملكة 
 ومملكة إسبانیا؛

 
، یتم اختیارھم مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل والمنصف، على النحو التالي: (أ) عضوان  فاعلینثمانیة أعضاء   )ب(

األعضاء    فاعالن بین  من  اختیارھما  عضو  الفاعلینیتم  (ب)  أفریقیا؛  لجنة  بین    فاعالنان  في  من  اختیارھما  یتم 
في لجنة شرق   الفاعلینیتم اختیاره من بین األعضاء    فاعل؛ (ج) عضو  القارة األمریكیةفي لجنة    الفاعلیناألعضاء  

یتم    فاعلأوروبا؛ (ھـ) عضو    لجنةفي    الفاعلینیتم اختیاره من بین األعضاء    فاعلآسیا والمحیط الھادئ؛ (د) عضو  
  الفاعلین یتم اختیاره من بین األعضاء    فاعل الشرق األوسط؛ (و) عضو    لجنةفي    الفاعلیناختیاره من بین األعضاء  

 .في لجنة جنوب آسیا

الذیناأل .3 الثمانیة  التصویت  عضاء  لھم  الرئاسة   غیر  ، وھمیحق  یتشاطرون  الذین  المادة    تنص  كما،  الرؤساء  ) 2(  2علیھ 
  اللجان بالتشاور مع رؤساء  ، وذلكفرقة العملعضویة ل ھممین العام لمنظمة السیاحة العالمیة باختیاریُوصي األ (ب) أعاله،
األعضاء  واإلقلیمیة.   تعیین  أوصى    الفاعلینیتم  ل  بھمالذین  العام  على  لاألمین  الموافقة  یتم  عندما  العمل  فرقة  في  منظمة 

العالمیة توصیاتھ بموجب ھذه  و.  اآلخریناختیارھم من قبل الرئیسین     23بحلول    المادةیقدم األمین العام لمنظمة السیاحة 
 .2022دیسمبر /كانون األول

النظام  ) من  2(  2ارھم بموجب المادة  األعضاء الذین تم اختی  فاعلون غیر ھم أعضاء    الذین ال یحق لھم التصویتاألعضاء   .4
إلى    وھم،  الداخلي (  فرقةینضمون  بعد  أصوات    التوصیة)  1العمل  بأغلبیة  الذین   نالحاضریو  المصوتینعضاء  األبھم 

الذین یتشاطرون الرؤساء  قبل  الموافقة باإلجماع من  ب  إقرارھم)  3منظمة؛ (لاألمین العام ل  مصادقة)  2؛ (یدلون بأصواتھم
لألعضاء  و.  الرئاسة التصویتیجوز  لھم  یحق  ال  مداوالت    الذین  في  تمت    بشأنالعمل    فرقة المشاركة  التي  المناقشات 

 .، ولكن ال یسمح لھم بالتصویت علیھاالذین یتشاطرون الرئاسة دعوتھم للمشاركة فیھا من قبل الرؤساء

عن منصبھ كعضو لھ حق التصویت، یقوم األمین العام لمنظمة السیاحة   الذین یحق لھم التصویتعضاء  األإذا تنازل أحد   .5
عضو   بتعیین  الرئیسین    فاعلالعالمیة  موافقة  بشرط  التصویت  حق  لھ  عضًوا  المرشح  ویصبح  محلھ،   اآلخرینلیحل 

 .باإلجماع على ھذا االستبدال
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ل .6 التصویتعضاء  ألیسمح  لھم  یحق  اجتماع    الذین  أي  معینین.  العمل م  لفرقةبحضور  ممثلین  لألعضاء ون خالل  یسمح 
التصویت لھم  قبل    الذین ال یحق  للمشاركة من  الرؤساء بالحضور، من خالل ممثلین معینین، في أي مناقشة تتم دعوتھم 

 الذین یتشاطرون الرئاسة. 

 3 المادة
 المراقبون

 أوصي )  1العمل كمراقبین دون أن یكون لھم حق التصویت إذا: (  فرقةیجوز لممثلي الكیانات غیر األعضاء حضور اجتماعات  
منظمة؛ لاألمین العام ل  بمصادقة)  2؛ (الذین یدلون بأصواتھمالحاضرین    الذین یحق لھم التصویت عضاء  األبھم بأغلبیة أصوات  

قد یشمل ھؤالء المراقبون ممثلین عن األعضاء  و.  الذین یتشاطرون الرئاسةالرؤساء  بل  قالموافقة باإلجماع من  ب  أقر ذلك)  3(
واألعضاء  الفاعلین القطاع  المشاركین ،  وكیانات  الحكومیة،  غیر  والمنظمات  الدولیة،  والمنظمات  المنتسبین،  واألعضاء   ،

في أي اجتماع لفرقة العمل    بالكالمسمح للمراقبین  ال یُ ومنظمة السیاحة العالمیة.    الھتمامات الخاص التي لھا اھتمامات مماثلة  
 إال إذا استنسب الرؤساء ذلك.یحضرونھ 

 4 المادة
 الوالیة والمدة

من جدول األعمال، تتمثل والیة فرقة العمل في تعزیز منظمة السیاحة العالمیة وضمان أن    11من البند    7وفقا للفقرة   .1
ال الغایة،  تكون  ولھذه  السیاحة.  لقطاع  والمستقبلیة  الحالیة  االحتیاجات  تلبیة  على  قادرة  أن    یمكنمنظمة  العمل  لفرقة 

النحو   على  ینصتصادق،  ال  الذي  ھذا  في  وتعزیز  علیھ  مدتھا خمس سنوات إلصالح  استراتیجیة  على  الداخلي،  نظام 
العمل الذین    فرقةأعضاء    بناء على مساھمات منمنظمة السیاحة العالمیة، یعدھا األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة  

 والرئیسین اآلخرین.یحق لھم التصویت 

الفقرة  تنص  كما   .2 البند    9علیھ  األعمال  11من  توصیاتھا  من جدول  العمل  فرقة  تقدم  العامة  ،  الجمعیة    دورتھا في  إلى 
الخامسة والعشرین.   التالي: (  والیة فرقةتستمر  والعادیة  النحو  ل  بتوصیة من)  1العمل على  العام  )  2منظمة؛ (لاألمین 

التصویتعضاء  األأغلبیة أصوات    بمصادقة لھم  یدلون بأصواتھمالحاضرین    الذین یحق  ب)  3؛ (الذین  الموافقة بإقرار 
 الذین یتشاطرون الرئاسة. باإلجماع من الرؤساء 

والیة فرقة العمل المسائل المدرجة في    تستثنى من،  المادةدون المساس بالوظائف المسندة إلى فرقة العمل بموجب ھذه   .3
 .من النظام الداخلي للجمعیة 3-38(ه) و2-38(د) و2-38المواد 

 
 5القاعدة 

 الوظائف 

 :بھا المجلس، تقوم فرقة العمل بما یلي االمساس بالوظائف األخرى التي یكلفھدون  .1

أدناه، )أ( (ج)  والفقرة  والیتھا  مع  العالمیة   تماشیاً  السیاحة  منظمة  عمل  أسالیب  على  تغییرات  بإدخال  التوصیة 
 ؛ بشكل ملموسمنظمة الواستراتیجیتھا وتدابیرھا لتحسین برامج ومبادرات 

 
لمنظمة  )ب( واإلداریة  واإلجرائیة  المالیة  والتقییمات  البحوث  بإجراء  استشاریین  تكلیف  العمل،  فرقة  میزانیة  حدود  في 

العالمیة االستشارییكون    أنبعد    السیاحة  (وھؤالء  بھم)  1ن:  أوصى  العام    قد  المصادقة )  2(  لمنظمة؛لاألمین  تمت 
أصوات    علیھم التصویتعضاء  األبأغلبیة  لھم  یحق  بأصواتھمالحاضرین    الذین  یدلون  (الذین  تم3؛  إقرارھم   ) 

 الذین یتشاطرون الرئاسة؛ الرؤساء  قبل باإلجماع من بالموافقة
 

تقاریر   )ج( في  إلى    مرحلیة ونھائیةتقدیم  العامة  الخامسة  تھادورالجمعیة  أنشطتھا  والعشرین  العادیة  مع مقترحات    ،عن 
ل الحالیة  العمل  أسالیب  في  التغییرات  استراتیجیة  لبشأن  ذلك  في  (بما  واستراتیجیتھا  وخطة المنظمة  الساحة  منظمة 

منظمة.  ال، و/أو إصالحات  ملموسمنظمة بشكل  ال  لتنفیذ تلك االستراتیجیة) وتدابیر لتحسین برامج ومبادرات  خمسیة
(و أن:  بعد  المجلس  إلى  التقاریر  ھذه  تقدیم  العام  1یجب  األمین  یعدھا  السیاحة  ل)  منلمنظمة  مساھمات  على    بناء 
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والرؤساء    فرقة أعضاء   التصویت  لھم  یحق  الذین  الرئاسةالعمل  یتشاطرون  (الذین  أصوات    بمصادقة)  2؛  أغلبیة 
التصویتالذین  عضاء  األ لھم  بأصواتھمالحاضرین    یحق  یدلون  (الذین  منب  بإقرار)  3؛  باإلجماع  الرؤساء   الموافقة 

   الذین یتشاطرون الرئاسة.
 

تقدیم ھذه التقاریر   ویتم ) (ج) أعاله.  1(  5  المادةتقدیم تقاریر عن تنفیذ المقترحات الواردة في التقاریر الموضحة في   )د(
) أن:  بعد  المجلس  العام    یعدھا)  1إلى  مساھماتاألمین  على  التصویت   فرقة أعضاء    بناء  لھم  یحق  الذین  العمل 

الرئاسةوالرؤساء   یتشاطرون  (الذین  أصوات    بمصادقة)  2؛  التصویتعضاء  األأغلبیة  لھم  یحق  الحاضرین   الذین 
   الذین یتشاطرون الرئاسة.الرؤساء  ة باإلجماع منالموافقب بإقرار) 3؛ (الذین یدلون بأصواتھم

 

مع أصحاب المصلحة المعنیین،   لدى القیام بوظائفھا  تشاورت، أن  بخلیط من الطریقتینالعمل، كتابةً أو شفھیاً أو    لفرقةیمكن   .2
ذلك األعضاء   في  والمنظمات  المشاركین، واألعضاء  الفاعلینبما  الدولیة،  والمنظمات  واألمانة،  المنتسبین،  ، واألعضاء 

  التوصیة  بعد  )1األطراف الثالثة فقط: (  ھذه یجب استشارة  وغیر الحكومیة، وكیانات القطاع الخاص ("األطراف الثالثة").  
أصوات   بأغلبیة  التصویت عضاء  األبھم  لھم  یحق  بأصواتھمالحاضرین    الذین  یدلون  (الذین  العام    بتأیید من)  2؛  األمین 

   الذین یتشاطرون الرئاسة.الرؤساء  الموافقة باإلجماع منب بإقرار) 3لمنظمة السیاحة العالمیة؛ (

طلب   .3 على  التصویتعضاء  األأغلبیة  من    بإقراربناًء  لھم  یحق  بأصواتھمالحاضرین    الذین  یدلون  الموافقة  بأو    الذین 
یتشاطرونباإلجماع من   الذین  العمل،  الرئاسة  الرؤساء  فرقة  بمتناول  الخاصة    تكون  والمواد  والمعلومات  الوثائق  جمیع 

العالمیة.   یتعین على األمانة االمتثال لجمیع طلبات الحصول على المعلومات ھذه وفقًا للجداول الزمنیة وبمنظمة السیاحة 
 .التي تقدمھا فرقة العمل مع مراعاة المتطلبات القانونیة والتنظیمیة

 ). A/RES/741(XXIV)(ھا بموجب قرار العمل  فرقةالجمعیة العامة إنشاء  أقرت .4

تباشر  العمل    لفرقة .5 من  أن  بسیطة  أغلبیة  اختیار  یتم  عندما  الرؤساء    المصوتینعضاء  األمھامھا  ذلك  في  الذین  (بما 
الرئاسة مھامھاالعمل    لفرقةلشك،  ل  وتجنبا).  یتشاطرون  تباشر  من    أن  ثالثة  اختیار  لھم  عضاء  األعند  یحق  الذین 

 الذین یتشاطرون الرئاسة.  ، باإلضافة إلى الرؤساء الثالثةالتصویت

 6المادة 
 دور األمانة

الر - 1 مع  بالتشاور  العالمیة،  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین  اآلخرینیقوم  النظام  ئیسین  ھذا  في  إلیھ  المسندة  األدوار  بأداء   ،
 األخرى التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة.  األجھزةالھیئات أو  فيالداخلي واألدوار األخرى التي یضطلع بھا األمین العام عادة 

ر األمین العام وعضًوا لھ حق التصویت، یحض  یتشاطر الرئاسةالعمل بصفتھ رئیًسا    فرقةباإلضافة إلى حضور اجتماعات   .2
 .العمل لفرقةالعمل بصفتھ أمینًا  فرقةلمنظمة السیاحة العالمیة أیًضا اجتماعات 

 7 المادة
 االجتماعات

تحدد فرقة  و.  الذین یتشاطرون الرئاسة  ذلك الرؤساءتجتمع فرقة العمل على األقل مرتین كل عام وبوتیرة أكبر إذا قرر   .1
 .اجتماعھا التاليالعمل، في كل اجتماع، موعد 

اجتماعات   .2 استثنائي    فرقةبین  اجتماع  عقد  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  لألمین  یجوز  تغییر    لفرقةالعمل،  أو  العمل 
 .عشرة أیام عمل  یقل عنإشعار  بال یجوز عقد أي اجتماع و . سابقاتاریخ االجتماع المقرر 

الرئاسة  الرؤساءیقرر   .3 یتشاطرون  العمل.    الذین  لفرقة  اجتماع  كل  انعقاد  یقرر  ومكان  یتشاطرون    الرؤساءقد  الذین 
أو افتراضیًا. ومع ذلك، یمكن لألعضاء اختیار حضور أي اجتماع  بالحضور الشخصيالعمل    فرقة عقد اجتماع   الرئاسة

 .افتراضیًا
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الرئاسة  الرؤساءیضع   .4 یتشاطرون  مؤقتًا  الذین  أعمال  العام  ،جدول  األمین  المؤقت ل  ویقدم  األعمال  جدول  لمنظمة 
 .إلكترونیًا إلى المشاركین قبل سبعة أیام على األقل من االجتماع

یجوز ألي عضو اقتراح تعدیالت على جدول األعمال  و .  ھاتقر فرقة العمل جدول أعمالھا في كل اجتماع من اجتماعات .5
 .العمل جدول أعمال االجتماع النھائي فرقةعتمد  تفي بدایة االجتماع، قبل أن 

تفویض تتحقق األمانة من   .6 الذین یمثلون األعضاء في االجتماع األول    وثائق  الذي یحضره ھؤالء   لفرقةاألفراد  العمل 
في االجتماعات الالحقة   وثائق تفویضھمیُطلب من ھؤالء األفراد تقدیم    ، الالعضوي یمثل  ما لم یتغیر الفرد الذواألفراد.  

 .العمل لفرقة

 8المادة 
 تشاطر الرئاسة

 .) من النظام الداخلي2( 4في المادة  لوالیات متساویة تحدد مدتھا یقوم الرؤساء بتشاطر الرئاسة .1

 .الذین یتشاطرون الرئاسة الرؤساءوالیة  تلقائیا وبنفس القدر أیضا تمتد معھا، الوالیة امتدتإذا  .2

 :، بشكل مشترك، بما یليالذین یتشاطرون الرئاسة الرؤساءیقوم  .3

 النظام الداخلي؛ب الحرص على التقید )أ(
 

 إعالن افتتاح واختتام كل اجتماع من اجتماعات فرقة العمل؛  )ب(
 

 العمل، بما في ذلك افتتاح واختتام أي مناقشات؛ فرقةمناقشات  إدارة )ج(
 

 منح الحق في الكالم، بما في ذلك تحدید الوقت؛ )د(
 

 البت في أي نقاط نظامیة الجتماعات فرقة العمل؛  )ه(
 

 سیر العمل بشكل منظم في كل اجتماع من اجتماعات فرقة العمل؛  الحرص على )و(
 

 طرح األسئلة للتصویت؛ )ز(
 

 ؛ الذین یتشاطرون الرئاسة والرؤساء العمل  فرقةاإلعالن عن قرارات  )ح(
 

 ؛ھاالعمل ذلك) بین اجتماعات فرقة تالعمل (إذا قرر فرقةتمثیل  )ط(
 

 العمل.  فرقةأو بقرار من  النظام الداخليالقیام بأیة مھام أخرى تكلف بھا بموجب  )ي(

 

 9 المادة
 تسییر العمل

) ضروریًا لتكوین یحق لھم التصویت(أي ستة أعضاء  الذین یحق لھم التصویتیكون وجود أغلبیة بسیطة من األعضاء  .1
 .العمل فرقةالنصاب القانوني في اجتماعات 

الذین یحق عضاء  األإلى واحد أو أكثر من    ا العمل تفویض أي من وظائفھ  لفرقة، یجوز  ھذا النظام الداخليأحكام  ب  رھنا .2
، من بین أمور إداریة الذین یحق لھم التصویتاألعضاء أو منظمة عمل ھذا العضو لینسق األمین العام لو . التصویتلھم 

األخرى   الوظائف  مع  تتقاطع  التي  الوظائف  مع  السلیم  والتعامل  المفوضة  الوظیفة  اتساق  (أ)  لضمان:   لفرقة أخرى، 
العضو   التزام  (ب)  الاألعضاء  أو  العمل؛  لھم  یحق  حدد  تصویتالذین  التي  الزمنیة  (ج)   فرقةھا  ت بالجداول  العمل؛ 
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، تقدیم عند اللزوممنظمة؛ (د)  الالوصول إلى منظمة السیاحة العالمیة والتعاون معھا، بما في ذلك األمانة وأي من أجھزة  
 .الذین یحق لھم التصویتعضاء األأو عضو التقاریر موحدة من حیث الشكل من قبل 

التصویتاألعضاء  یقوم   .3 لھم  یحق  تفوضھم  الذین  المنجز    بعرض  بوظائف  العمل  فرقة  الذین  فرقةالعمل  العمل    على 
 .العمل فرقة تحدده ضمن اإلطار الزمني الذي 

) إعداده من قبل األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة مع مالحظات  1یتم اعتماد النسخة النھائیة ألي تقریر بعد أن یتم: ( .4
التصویتالعمل    فرقةأعضاء   لھم  یحق  یتشاطرونوالرؤساء    الذین  (الرئاسة  الذین  أصوات   مصادقتھ)  2؛  بأغلبیة 

  الذین یتشاطرون الرؤساء  باإلجماع من    إقراره بالموافقة)  3؛ (یدلون بأصواتھمالذین    الذین یحق لھم التصویتاألعضاء  
 الرئاسة. 

العمل    فرقة اقتراح تعدیالت على المسودات النھائیة ألي تقاریر و/أو مقترحات من    یحق لھم التصویتیجوز ألي عضو   .5
الجمعیة   إلى  تقدیمھا  إلى  و.  العامةوالمراد  التعدیالت  ھذه  تقدیم  یتشاطرونؤساء  الریتم   یبلغون الذین    الرئاسة  الذین 

) أعاله  4(  9ال یجوز قبول أي تعدیل إال بالطریقة المنصوص علیھا العتماد تقریر نھائي في المادة  و.  بذلكاألعضاء  
 .مباشرة

 
 10المادة 

 إدارة االجتماعات

 :أثناء مناقشة مشاریع التقاریر و/أو مقترحات فرقة العمل

 .تسییر األعمالفي في أي نقطة نظام و ویبتوناجتماعات فرقة العمل  الرئاسة الذین یتشاطرونالرؤساء یترأس  )أ(
 

 الرئاسة  الذین یتشاطرونلرؤساء  لیجوز  و.  الرئاسة  الذین یتشاطرون الرؤساء  ال یجوز لألعضاء التحدث إال بإذن من   )ب(
 .تحدید الوقت المسموح بھ لكل متحدث

 
 .فرقة العمل إلىاقتراح  تقدیمیجوز ألي عضو  )ج(

 
على مشروع التقریر و/أو االقتراح بما یتماشى مع المادة    المصادقةعلى    الذین یحق لھم التصویتعضاء  األیصوت   )د(

تعدیل،    النظاممن    11 موضوع  االقتراح  و/أو  التقریر  مشروع  كان  إذا  باستثناء  التعدیلالداخلي،  یطرح   حیث 
 للتصویت أوال. 

 11 المادة
 التصویت 

 .صوت واحد لھ الحق في التصویتلكل عضو  .1

 :بموجب النظام الداخلي، یُفھم مصطلح "الحاضر والمصوت" على أنھ یعني .2

الذین یمتنعون عن التصویت   الذین یحق لھم التصویتعضاء  األیعتبر  ولصالح أو ضد".    الذي یدلي بصوتھ"الحاضر   )أ(
 غیر مصوتین؛

 
 ."شخصیًا و/أو افتراضیًا والذي یحق لھ التصویت"الحاضر  )ب(

، باستثناء  الذین یدلون بأصواتھم  الحاضرین  الذین یحق لھم التصویتتتخذ فرقة العمل قراراتھا بأغلبیة أصوات األعضاء   .3
الذین یحق  األعضاء  العمل، والتي تتخذھا فرقة العمل بأغلبیة ثلثي أصوات    لفرقة القرارات المتعلقة باعتماد التقریر النھائي  

التصویت بأصواتھم  لھم  یدلون  الذین  قراراتھ  فرقةتخذ  وت.  الحاضرین  (   االعمل  األیدي  الشخصيبرفع  أو    بالحضور 
ا من  االقتضاء)  حسب  من  افتراضیًا،  الصلة  ذات  التصویتاألعضاء  ألغلبیة  لھم  یحق  یدلون    الذین  الذین  الحاضرین 

 المناداة باألسماء. في االجتماعات االفتراضیة، یتم التصویت عن طریق و. بأصواتھم
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 12المادة 
 الشفافیة 

الخاصة   والوثائق  والمناقشات  واالتصاالت  االجتماعات  منظ   بفرقةتكون  ألعضاء  ومتاحة  شفافة  العالمیة العمل  السیاحة  مة 
لمنظمة، یجوز لفرقة العمل  من  في الشك، بموجب اإلجراءات المعتادة  ل  وتجنبامنظمة.  في الواألمانة، وفقًا لإلجراءات المعتادة  

أجل تسھیل المناقشات الكاملة والصریحة، أن تقرر عدم الكشف عالنیة عن محتویات المداوالت غیر الرسمیة و/أو مسودات 
 .الوثائق

 13المادة 
 عملاللغة 

 .العمل  فرقةلیزیة لغة عمل كتكون اإلن 

 14المادة 
 التمویل

العمل من أي مساھمات طوعیة من قبل أعضاء منظمة السیاحة العالمیة (على النحو المحدد في    فرقةیخصص المجلس میزانیة  
) بناًء على توصیة األمین العام لمنظمة السیاحة  1العمل: (  فرقةیتم تنسیق المیزانیة وتخصیصھا لوظائف  والنظام األساسي).  

الذین یحق لھم األعضاء  بأغلبیة أصوات    المصادقة علیھما تمت  ) ك2؛ (الذین یتشاطرون الرئاسةالعالمیة بالتشاور مع الرؤساء  
. الذین یتشاطرون الرئاسةالرؤساء قبل باإلجماع من  المصادقة علیھ) كما تمت 3؛ (الحاضرین الذین یدلون بأصواتھم التصویت

لقواعد التمویل والقواع  لفرقةیتم تنسیق وتخصیص اإلنفاق والمیزانیة  و یقدم األمین العام و.  والنظام المالي  المالیة  دالعمل وفقاً 
 .العمل إلى المجلس في كل جلسة من جلساتھ العامة فرقةلمنظمة السیاحة العالمیة تقریراً عن تخصیص نفقات ومیزانیة 

 
 15المادة 

 الدخول حیز التنفیذ 

 حیز التنفیذ فور اعتماده من قبل المجلس. النظام الداخليھذا دخل ی


