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 الترشيحات واالنتخابات
 لألجهزة األساسية والهيئات المتفرعة عنها

 
باإلتفاق مع رؤساء اللجان اإلقليمية  لمنظمة السياحة العالمية، ورهنا بتأكيد اللجان اإلقليمية ذاتها في  .1

، لن تعقد اجتماعات للجان اإلقليمية في إطار الدورة الثالثة 2019اجتماعاتها خالل النصف األول من 
خذت هذه المبادرة بعد تحليل عميق والعشرين للجمعية العامة في سان بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي. ولقد ات

للدورات السابقة للجمعية العامة، بهدف التخفيف من العبء الكبير لبرنامج الجمعية العامة، وترشيد الموارد، 
فضال عن تحسين انتاجية الدورة الثالثة والعشرن للجمعية. وسيتيح ذلك ايضا تعزيز أهمية وفعالية اجتماعات 

ولقد حظيت هذه المبادرة بتأييد المجلس التنفيذي في  .2019التي تعقد في النصف األول من  اللجان اإلقليمية
 .CE/DEC/10(CIX)لبحرين، بموجب المقرر االتي عقدت في المنامة،  109دورته 

 

 ،حافلة 2019نتيجة لذلك، ستكون جداول أعمال اجتماعات اللجان اإلقليمية التي ستعقد في النصف األول من  .2
 ذلك الترشيحات يضاف إلى .االترشيحات واإلنتخابات لألجهزة األساسية والهيئات المتفرعة عنهسوف تشمل  فهي

والدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة )نواب رئيس  (2023-20191التنفيذي )لتمثيل اإلقليم في المجلس 
(، 2021-2020الجمعية العامة، لجنة وثائق التفويض(، انتخاب رئيس ونائبي رئيس اللجان اإلقليمية )

 الترشيحات لمختلف اللجان التقنية، فضال عن اختيار أمكنة اإلجتماعات التالية للجان اإلقليمية وتحديد أزمنتها.
 

 في الدول األعضاء اآلتية: 2019اللجان اإلقليمية  في عام  تجتمع .3
 (؛2019آذار/مارس  25-24للجنة اإلقليمية للشرق األوسط )مصر،  45 اإلجتماع -
 (؛2019أيار/مايو  17-15للجنة اإلقليمية للقارة األمريكية )غواتيماال،  64اإلجتماع  -
 (؛2019أيار/مايو  30-27للجنة اإلقليمية ألوروبا )كرواتيا،  64اإلجتماع  -
 ية لجنوب آسيا، واجتماعانللجنة اإلقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ واللجنة اإلقليم المشترك 31اإلجتماع  -

 5-3، بوتانللجنة جنوب آسيا ) 57ة آسيا والمحيط الهادئ واإلجتماع للجن 53نفصالن للجنتين: اإلجتماع م
 (؛2019 يونيو/حزيران

 (.2019حزيران/يونيو  12-10اإلقليمية ألفريقيا )مالي، للجنة  62اإلجتماع  -

                                                           
1
التي تعقد مباشرة بعد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة في سان  111يجتمع المجلس التنفيذي بعضويته الجديدة في الدورة   

 بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي.
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 ةالجمعية العام. أوال
 

 العشرينو  الثالثةدورتها لترشيح هيئة مكتب الجمعية العامة 
 

( من نظامها الداخلي، يتعين على الجمعية العامة انتخاب رئيس 3)16ألغراض إتمام أعمالها وفًقا للمادة  .4
  التوزيع الجغرافي المتكافئ، مع مراعاة اإلقليم الذي يمثله الرئيس".ونواب للرئيس "على قاعدة 

 
رئيًسا لها، فهذا  )اإلتحاد الروسي( ليكون ضيفرئيس وفد البلد الم بترشيحاتبعت الجمعية العرف القاضي  إذا .5

 .إقليم أوروبا لنائب الرئيس منفقط  واحد منصب   هناكيكون س يعني أنَّه
 

بالتالي، ينبغي على نواب رئيس الجمعية العامة تمثيل أقاليم منظمة السياحة على الشكل التالي: اثنان عن  .6
عن أوروبا وواحد عن شرق آسيا والمحيط الهادئ وواحد عن جنوب  وواحدأفريقيا واثنان عن القارة األمريكية 

 آسيا وواحد عن الشرق األوسط.
 

 الثالثةفي الدورة  كنواب للرئيسلتمثيل أقاليمها  اللجان اإلقليمية تسمية مرشحينُيطَلب من باالستناد إلى ذلك،  .7
 العشرين للجمعية العامة.و 

 
 بأعضاء هيئة مكتب الجمعية العامة في دوراتها السابقة. قائمةُتعَرض في المرفق األول من هذه الوثيقة  .8

 
 اإلقليمية لمنصب نائب الرئيس. ةمن اللجنحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، لم تستلم األمانة أي ترشيح  .9

 
 ةالعامالهيئات المتفّرعة عن الجمعية  ثانًيا. 

 
 لجنة وثائق التفويض: تعيين األعضاء ألف. 

 
على اقتراٍح من رئيسها، بتعيين  ( من النظام الداخلي للجمعية على قيام الجمعية، بناءً 1)13تنص المادة  .10

 .لجنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة مندوبين يجري اختيارهم من بين األعضاء الفاعلين
 

عدًدا من الممثلين للجنة وثائق التفويض على رئيس الجمعية العامة  ويتعين على اللجان اإلقليمية أن تقترح .11
اثنان عن أفريقيا واثنان ) وبالتالي، يقوم أعضاء اللجنة التسعة .العدد المقترح لنواب رئيس الجمعية يساوي

عن أوروبا وواحد عن شرق آسيا والمحيط الهادئ وواحد عن جنوب آسيا وواحد عن  واثنانعن القارة األمريكية 
الذين ُيرشحون بهذه الطريقة بانتخاب رئيس ونائب للرئيس في ما بينهم، وفًقا للمادة  (الشرق األوسط

 .( من النظام الداخلي للجمعية2)13
 

هذه الوثيقة الوظائف التي توالها األعضاء للمساعدة اللجان اإلقليمية في مداوالتها، يستعرض المرفق الثاني  .12
 في الدورات السابقة للجمعية العامة.

 

 اإلقليمية لعضوية لجنة وثائق التفويض. ةحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، لم تستلم األمانة أي ترشيح من اللجن .13
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 الرئبس ونواب الرئيساللجان اإلقليمية: انتخاب  باء. 
 

من النظام الداخلي للجمعية العامة، التي تنطبق بعد إجراء التعديالت الالزمة على اللجان  57لمادة ل وفقا .14
من  إقليمية انتخاب رئيس ونائبين للرئيسيتوجب على كل لجنة ، تاريخهاإلقليمية، ووفًقا للعرف المتبع حتى 

 والعشرين للجمعية العامة. الثالثةانعقاد الدورة  بتاريختبدأ  ن أعضائها لواليٍة مدتها سنتانبي
 

لم تستلم حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، اللجنة، تجدر اإلشارة إلى أّنه  في ما يخص الترشيحات المقّدمة لرئاسة .15
لمنصب نائب  أو 2021-2019لجنة الشرق األوسط للفترة  سةلرئادول األعضاء األمانة أي ترشيح من ال

 لجنة للفترة نفسها. الرئيس 
 

التي ترغب في تقديم ترشيحها إلى رئاسة أو نيابة  في إقليم الشرق األوسطوتدعو األمانة الدول األعضاء  .16
  اجتماع اللجنة.إلى أن تفعل ذلك في الفترة التي تفصلها عن موعد انعقاد  تينرئاسة اللجنة لفترة السنتين القادم

 وسيتم اإلعالن في إضافة إلى هذه الوثيقة عن أي ترشيح يبلغ األمانة قبل انعقاد اإلجتماع.
  

 .1976عام اء هيئات اللجان اإلقليمية منذ هذه الوثيقة الئحة بأسماء أعضبالمرفق الثالث  في .17
 

 .ما تقدمل وفقامدعوة النتخاب رئيس لها ونائب للرئيس  مية للشرق األوسطياللجنة اإلقل .18
 

 2اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة . جيم
 

الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشرة المنعقدة في غيونغجو،  (XIX) 607وفقًا للقرار  .19
جمهورية كوريا، ُينتَخب أعضاء اللجنة مباشرًة من قبل الجمعية العامة بناًء على اقتراح لجنة اإلختيار )رئيس 

ة السياحة الجمعية العامة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس األعضاء المنتسبين، أمين عام منظم
 .(و المستشار القانوني العالمية

 

زمبابوي، أعادت الجمعية العامة بموجب القرار /زامبيا فيكتوريا، وفي دورتها العشرين المنعقدة في شالالت .20
636 (XX)  انتخابالذي يتم بموجبه  مرحلتين على اللجنة عضوية تجديد مبدأ تطبيقالتذكير بـ"الحاجة إلى 

 ".سنتين كل اللجنة أعضاء نصف
 

 أن تنتخب في جلسٍة عامة أربعة أعضاء. الثالثة والعشرينوعليه، يتعّين على الجمعية العامة في دورتها  .21
 

يجوز تقديم الترشيحات إلى اللجنة من قبل األعضاء الفاعلين أو المشاركين أو المنتسبين، وكذلك من قبل  .22
 األمين العام.

 

المقترحة، فتوصي إلى الجمعية العامة بأسماء أربعة شخصيات  وتقوم لجنة اإلختيار بالنظر في الترشيحات .23
 لتعيينها.

                                                           
2
اجتماع هذا الجزء حول اللجنة العالمية آلداب السياحة يرد على سبيل اإلعالم فقط. ال ضرورة التخاذ أي إجراء بشأنه في إطار  

  اللجنة اإلقليمية.
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 المجلس التنفيذي: انتخاب األعضاء . اثالث
 

للمادة  وفًقا ف أعضاء المجلس التنفيذيفي كل دورة من دوراتها، انتخاب نص ،يتعيَّن على الجمعية العامة .24
 :3( من النظام األساسي للمنظمة، التي تنص على ما يلي1)14

عضو واحد من أصل كل خمسة أعضاء  بنسبةيتألف المجلس من أعضاء فاعلين تنتخبهم الجمعية 
 للنظام الداخلي الذي تضعه الجمعية، بغية التوصل إلى توزيع جغرافي منصف ومتكافئ." فاعلين، وفقاً 

 
 من النظام األساسي على ما يلي: 15كما تنص المادة  .25

المجلس تدوم أربع سنوات )...(. ويجري انتخاب نصف أعضاء المجلس مرة "والية األعضاء المنتخبين في 
 كل سنتين."

 
ل هذا الحكم في المادَّة ي .26 التي تنص  4في الفقرة  اً الداخلي للجمعية العامة، وتحديد( من النظام 1)55فصَّ

 على ما يلي:
 

 خلفائهم." "تبدأ والية أعضاء المجلس فور انتخابهم من قبل الجمعية وتنتهي بانتخاب 
 

( من النظام األساسي على أن إجمالي عدد األعضاء الفاعلين في المنظمة ُيحدِّد عدد 1)14تنّص المادة  .27
المقاعد في المجلس. ومن أجل تحقيق تمثيٍل جغرافي عادل ومنصف قدر الُمستطاع، ُيحَتسب عدد 

 اإلجمالي ألعضاء كل إقليم. المقاعد لكل إقليم على قاعدة مقعد واحد لكل خمسة أعضاء من أصل العدد
 

( (XXII) 697قررت الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في تشنغدو، الصين )القرار  .28
 على النحو التالي:من النظام الداخلي للجمعية العامة  54تعديل المادة 

السّري أعضاء المجلس بنسبة عضو واحد عن كل خمسة أعضاء فاعلين في المنظمة،  باالقتراع"تنتخب الجمعية  

وتُطبَّق هذه النسبة على عدد األعضاء الفاعلين بحسب اإلقليم من مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل والمنصف. 

الرقم الناتج عن احتساب وفي حال لم يكن . أجل تحديد عدد مقاعد المجلس التنفيذي التي ستُخّصص لإلقليم المعني

 ."النسبة المذكورة من األعداد الصحيحة، يُصار إلى تدويره وصوالً إلى العدد الصحيح األعلى األقرب

المرفق الرابع(، يمكن  نتيجة لذلك، ووفقا لعدد األعضاء الفاعلين بحسب اإلقليم بتاريخ هذه الوثيقة )أنظر .29
إسبانيا كعضو دائم، خالل الفترة الممتدة بين الدورة الثالثة عضوا، إضافة إلى  34أن يتشكل المجلس من 

 والعشرين والدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة.
 

 مصور المرفق السادس عرضوفي  ،ضوية الحالية في المجلس التنفيذيللع المرفق الخامس عرض في .30
 .المنظمةمنذ إنشاء  اإلقليمللواليات بحسب 

 
ف الجدول الواردو  .31 باحتمال تقديم ترشيحاٍت جديدة  اً بع الوضع الحالي، الذي يبقى رهنفي المرفق السا يوصِّ

للعضوية أو احتمال سحب أحد الترشيحات. في هذه الحالة، ستدعو الحاجة إلى تعديل البيانات الُمقدَّمة لكي 
  تعكس التغييرات الحاصلة.

                                                           
3
ة     ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.1)1الحكم نفسه مكرر في المادَّ
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والعشرين للجمعية  الثالثةعضًوا تنتهي في الدورة  17يظهر العمود الخامس من المرفق السابع أنَّ مدة والية و  .32
 فاعالً  اً عضو  17ة. وفي العمود السادس من المرفق المذكور، يتبيَّن أنَّه سيكون من الضروري انتخاب العام

 للمجلس بمعدل عضو واحد لكل خمسة أعضاء فاعلين، وذلك عل الشكل التالي: 
 

 مقاعد 6 أفريقيا  
 مقعدان القارة األمريكية  
 مقاعد 4 سيا والمحيط الهادئشرق آ  
 مقاعد 4 أوروبا  
 مقعد واحد الشرق األوسط  

 ال مقاعد جنوب آسيا                
  

 مقعًدا 17 المجموع  
 

إعداد هذه الوثيقة، كانت الدول المذكورة أدناه قد أبلغت األمانة، في التاريخ الوارد بين قوسين، بنّيتها  وعند .33
 : 2023-2019تقديم ترشيحها لعضوية المجلس للفترة 

 
  مقاعد شاغرة( 6) أفريقيا
 جديد انتخاب، 2018تشرين األول/أكتوبر  5 ،الجزائر
 جديد انتخاب، 2018تشرين األول/أكتوبر  19، تونس
 جديد انتخاب، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  6، أنغوال

 ، إعادة انتخاب2018تشرين الثاني/نوفمبر  22، المغرب
 

 ان(شاغر  ان)مقعد القارة األميركية
 ، إعادة انتخاب2018تشرين الثاني/نوفمبر  6، باراغواي
 جديد ، انتخاب2018تشرين الثاني/نوفمبر  9 ،غواتيماال

 
 (شاغرة مقاعد 4)شرق آسيا والمحيط الهادئ 

 جديد انتخاب، 2018آب/أغسطس  7 ،فيجي
 ، إعادة انتخاب2018تشرين األول/أكتوبر  23، جمهورة كوريا

 جديد انتخاب، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  7، اليابان
 جديد انتخاب، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  23، الصين

 
 مقاعد شاغرة( 4)أوروبا 

 جديد انتخاب، 2018 مايو/أيار 15 ، تركيا
 جديد انتخاب، 2018 يونيو/حزيران 1،  بلغاريا
 جديد انتخاب، 2018 يوليو/تموز 6 ، جورجيا
 إعادة انتخاب، 2018 أكتوبر/األولتشرين  25 ،إيطاليا

  انتخابإعادة ، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  19 ،البرتغال
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  )مقعد واحد شاغر(الشرق األوسط 
 جديد انتخاب، 2018 يونيو/حزيران 26، سوريا
 جديد انتخاب، 2018 يوليو/تموز 31 ، العراق

 جديد انتخاب، 2018أيلول/سبتمبر  18 ، اإلمارات العربية المتحدة
 

 (ةشاغر  ال مقاعد) جنوب آسيا
 

 إلىإنَّ أي ترشيحات أخرى تتلقاها األمانة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة سوف ُيعَلن عنها في إضافة  .34
 هذه الوثيقة.

 
... ال يتأهل  اللذين يوصيان " [(XXXIV)4]و [(XXXIII)4]المجلس التنفيذي  يجدر التذكير بمقرري  و  .35

لعضوية المجلس التنفيذي إال أعضاء المنظمة الذين ال تترتب عليهم أي اشتراكات متأخرة ال مبرر لها 
 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي(". 13)الفقرة 

 
الجديد لمجلس ، على أساس التوزيع الجغرافي لمقاعد ايتعين على اللجان اإلقليمية أن توصي إلى الجمعية .36

 .3220-9120للفترة  معشر الواجب انتخابه السبعةباألعضاء من هذه الوثيقة،  32ة المبيَّنة في الفقر 
 

 يتوجب على األعضاء المشاركين بدورهم تسمية ممثلهم أمام المجلس التنفيذي. .37
 

أن هذه الوظيفة  اً أمام المجلس التنفيذي، علم ماألعضاء المنتسبين تسمية ممثله مجلسيتوجب على و  .38
 .المجلسرئيس  يتوالها عادةً 

 

 الهيئات المتفرعة عن المجلس التنفيذي: انتخاب األعضاء . ارابع
 

 لجنة البرنامج والميزانية ألف. 
 

ر  .39  أكتوبراألول/تشرين  26-24الذي اتخذه المجلس في دورته التاسعة والثمانين ) (LXXXIX)5وفًقا للمقرَّ
 ، جزيرة كيش، جمهورية إيران اإلسالمية(، تشكلت لجنة الميزانية والمالية من:2010

  ن لكل إقليم، بحسب التقسيم التالي:ين فاعليعضو 
o 6  أعضاء من المجلس التنفيذي، واحد لكل إقليم، ُيعيَّن كل منهم من قبل المجلس نفسه لفترة أربع

 المجلس التنفيذي محصورة بواليتهم في المجلس(؛سنوات )تكون والية األعضاء المنتخبين من قبل 
o 6 .في حال أصبح  أعضاء، واحد لكل إقليم، ُيعيَّن كل منهم من قبل لجنته اإلقليمية لمدَّة أربع سنوات(

أحد األعضاء المنتخبين من قبل لجنٍة إقليمية عضًوا في المجلس التنفيذي، تنتهي تلقائًيا واليته في اللجنة 
 هذه األخيرة بانتخاب بديٍل له للفترة المتبقية من مّدة الوالية(؛المعنية، وتقوم 

 ممثل األعضاء المشاركين في المجلس التنفيذي؛ 
 .ممثل األعضاء المنتسبين في المجلس التنفيذي، وممثل آخر لألعضاء المنتسبين 

 
 .التاسعة عشرة تهاور دفي  ةلجمعية العاما أقرتهادخلت هذه األنظمة حيِّز التنفيذ عندما ولقد 
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للفترة الممتدة ما بين الدورتين  لجنة البرنامج والميزانيةوحيث أن اللجان اإلقليمية قد سّمت ممثليها في  .40
عضاء الستة، فإن األ ،2019إلى  2015، أي من الحادية والعشرين والثالثة والعشرين للجمعية العامة

ة والعشرين والدورة للفترة الممتدة بين الدورة الثالثواحد عن كل إقليم، يجب تعيينهم من قبل لجانهم اإلقليمية 
  .2023إلى  2019والعشرين للجمعية العامة، أي من  الخامسة

 
 ُيطَلب من األعضاء المشاركين واألعضاء المنتسبين تسمية ممثليهم في اللجنة. .41

 
جنة عضوية للدول لم تستلم األمانة أي ترشيح من الحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تجدر اإلشارة إلى أّنه  .42

 . 2023-2019للفترة البرنامج والميزانية 
 

 2019/2021 – 2017هذه الوثيقة عضوية لجنة البرنامج والميزانية للفترة ليعرض المرفق الثامن  .43
 

 لجنة السياحة واالستدامة باء. 
 

 قليمية.أعضاء يعينون بتوصية من اللجان اإلتتألف اللجنة من تسعة  .44
 

من هذه الوثيقة عرض للعضوية  9تنتخب اللجنة رئيسا لها ونوابا للرئيس من بين أعضائها. وفي المرفق  .45
 الماضية والراهنة لهذه اللجنة.

 
. ويقوم للمجلس التنفيذي 111ببداية الدورة  2019-2015تنتهي والية أعضاء هذه اللجنة للفترة  .46

عامة، بإقرار العضوية المجلس، في هذه الدورة التي تعقد فور انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجمعية ال
 (.2023-2019نة المنتخبة لفترة أربع سنوات )الجديدة للج

 
عقد فور ركة كمراقبين في اجتماع اللجنة الذي سوف يعضاء المرشحون للجنة مدعوين للمشاويكون األ .47

 افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.
 

الممتدة بين الدورة الثانية اللجان اإلقليمية تسمية مرشحيها للجنة السياحة واإلستدامة للفترة  من ويطلب .48
آلتي، )بموجب النظام الداخلي وذلك وفقا للتوزيع اوالعشرين والدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، 

زمبابوي،  ن التقنية الذي تم اعتماده في الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي )شالالت فكتوريا، للجا
 (:CE/DEC/9(XCVI)) 2013آب/أغسطس 

 

 عضوان    أفريقيا
 عضوان   القارة األمريكية

 عضو واحد  شرق آسيا والمحيط الهادئ
 عضوان    أوروبا

 عضو واحد   الشرق األوسط
 عضو واحد   جنوب آسيا
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األعضاء المنتسبين من  يعينونه في ما بينهم، وعضوا األعضاء المشاركينوتضم اللجنة عضوا واحدا من  .49
 ( من النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين.2)12يعين بموجب المادة 

 

آب/أغسطس،  25 السادسة والتسعين ) المجلس التنفيذي في دورته دهالذي اعتم (XCVI)9وفقا للمقرر  .50
زمبابوي(، لهذه اللجنة التقنية، وهي لجنة متفرعة عن المجلس التنفيذي، دور استشاري.  شالالت فكتوريا، 

المقصود منها اتخاذ الخطوة األولى لعمليات المصادقة وتوفير النواتج التقنية للمجلس التنفيذي. وبالتالي، 
تكون لهم الخبرة التقنية في هذه يستحسن لممثلي الدول األعضاء المشاركين في عمل هذه اللجنة أن 

 المجال، حرصا على مشاركة نشطة.
 

جنة عضوية للدول لم تستلم األمانة أي ترشيح من الحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تجدر اإلشارة إلى أّنه  .51
 . 2023-2019للفترة  السياحة واالستدامة

 
 لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي جيم. 

 
(، 1999تشكلت هذه اللجنة في المؤتمر األول لقياس األثر اإلقتصادي للسياحة )نيس، حزيران/يونيو  .52

 .، ومن أربعة أعضاء بحكم وظائفهمتتألف من تسعة أعضاء يعينون بتوصية من اللجان اإلقليميةوهي 
 

حدة ومنظمة السياحة من اإلتفاق الموقع بين األمم المت 13من المادة  3تساهم اللجنة في تنفيذ الفقرة  .53
 العالمية، وهو ينص:

تقر األمم المتحدة بمنظمة السياحة العالمية كالمنظمة المناسبة لجمع وتحليل ونشر وتوحيد وتحسين "
 ."إحصاءات السياحة، ولتعزيز تكامل هذه اإلحصاءات في إطار منظومة األمم المتحدة

نتيجة لذلك، تقدم اللجنة المشورة والتعاون في المجاالت األساسية اآلتية لإلدارة: )أ( وضع مقاييس عالمية  .54
أي  أجمع؛ )ب( التنفيذ وبناء القدرات،لإلحصاء، أي التكلم بلغة واحدة والتوصل إلى التوافق في العالم 

ها عن طريق قاعدة بيانات مساعدة البلدان على تطبيق المقاييس؛ )ج( تجميع البيانات وتعميم
 اإلحصاءات السياحية الشاملة في منظمة السياحة العالمية.

 

 ، بنهاية الدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي.2019في تنتهي والية أعضاء هذه اللجنة  .55
 

الممتدة بين للفترة  الفرعي السياحة وحساب اإلحصاءاللجان اإلقليمية تسمية مرشحيها للجنة  على ويتعين .56
 :اآلتي عالدورة الثانية والعشرين والدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وذلك وفقا للتوزي

 عضوان    أفريقيا
 عضوان   القارة األمريكية

 عضو واحد  شرق آسيا والمحيط الهادئ
 عضوان    أوروبا

 عضو واحد   الشرق األوسط
 عضو واحد   جنوب آسيا
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اإلحصاء وحساب جنة عضوية للدول لم تستلم األمانة أي ترشيح من الحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة،  .57
 .2023-2019للفترة السياحة الفرعي 

 
فرنسا وكندا والبرازيل، لكونها دول استضافت مؤتمرات عالمية حول اإلحصاء،  تجدر اإلشارة إلى أن .58

 إضافة إلى إسبانيا التي ترأست اللجنة التوجيهية لمؤتمر أوتاوا، تحتل عضوية دائمة في اللجنة بحكم ذلك. 
 

 رئيس ونائبين للرئيس من بين أعضائها. تتشكل اللجنة، يتعين عليها انتخابعندما  .59
 

األعضاء المنتسبين من  يعينونه في ما بينهم، وعضوا األعضاء المشاركينة عضوا واحدا من وتضم اللجن .60
 ( من النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين.2)12يعين بموجب المادة 

 
 في المرفق الخامس بهذه الوثيقة عرض للعضوية الماضية والراهنة للجنة. .61
 

 السياحة والتنافسيةلجنة  دال. 
 

 من تسعة أعضاء يعينون بتوصية من اللجان اإلقليمية. السياحة والتنافسيةلجنة تتألف  .62
 

من هذه الوثيقة عرض للعضوية  9تنتخب اللجنة رئيسا لها ونوابا للرئيس من بين أعضائها. وفي المرفق  .63
 الماضية والراهنة لهذه اللجنة.

 
للمجلس التنفيذي. ويقوم  111ببداية الدورة  2019-2015تنتهي والية أعضاء هذه اللجنة للفترة  .64

عامة، بإقرار العضوية المجلس، في هذه الدورة التي تعقد فور انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجمعية ال
 (.2023-2019نة المنتخبة لفترة أربع سنوات )الجديدة للج

 
فور افتتاح  كة كمراقبين في اجتماع اللجنة الذي يعقدضاء المرشحون للجنة مدعوين للمشار ويكون األع .65

 الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.
 

الثالثة الممتدة بين الدورة اللجان اإلقليمية تسمية مرشحيها للجنة السياحة واإلستدامة للفترة  من ويطلب .66
وذلك وفقا للتوزيع اآلتي، )بموجب النظام الداخلي والعشرين للجمعية العامة،  الخامسةوالعشرين والدورة 

زمبابوي،  لتقنية الذي تم اعتماده في الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي )شالالت فكتوريا، للجان ا
 (:CE/DEC/9(XCVI))( 2013آب/أغسطس 

 عضوان    أفريقيا
 عضوان   القارة األمريكية

 عضو واحد  شرق آسيا والمحيط الهادئ
 عضوان    أوروبا

 عضو واحد   الشرق األوسط
 عضو واحد   جنوب آسيا
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األعضاء المنتسبين من  يعينونه في ما بينهم، وعضوا األعضاء المشاركينوتضم اللجنة عضوا واحدا من  .67
 ( من النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين.2)12يعين بموجب المادة 

 
 25السادسة والتسعين ) المجلس التنفيذي في دورته دهالذي اعتم( CE/DEC/9(XCVI))وفقا للمقرر  .68

زمبابوي(، لهذه اللجنة التقنية، وهي لجنة متفرعة عن المجلس التنفيذي،  شالالت فكتوريا،آب/أغسطس، 
دور استشاري. المقصود منها اتخاذ الخطوة األولى لعمليات المصادقة وتوفير النواتج التقنية للمجلس 

ه اللجنة أن تكون لهم الخبرة التنفيذي. وبالتالي، يستحسن لممثلي الدول األعضاء المشاركين في عمل هذ
 التقنية في هذه المجال، حرصا على مشاركة نشطة.

 
للفترة  السياحة والتنافسيةجنة عضوية للدول لم تستلم األمانة أي ترشيح من الحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة،  .69

2019-2023. 
 

 لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب هاء. 
  

ولقرار ، [(XXVIII)16]و [(XXVII)2]و [(XXVI)5]و [(XXV)8]لمقررات المجلس التنفيذي  وفقاً  .70
)ز( من النظام األساسي للمنظمة، تم تشكيل لجنة للنظر 19، وبموجب المادة [(VI)172]الجمعية العامة 

المجلس، ستة أعضاء من في إطار المجلس التنفيذي. تتألف اللجنة من  باالنتسابفي طلبات العضوية 
ض رئيس يعيِّنهم المجلس نفسه مرة كل سنتين على أساٍس إقليمي . وتنتخب اللجنة رئيسها الخاص، وتفوِّ

 األعضاء المنتسبين المشاركة في أعمالها من دون أن يتمتع بحق التصويت. لجنة
 

ة والعشرين للجمعية حاليين تنتهي بحلول الدورة الثالثلمدة سنتين ألعضاء اللجنة ال الراهنةحيث أن الوالية  .71
( من بين باكو، أذربيجان) 110، سيعّين المجلس التنفيذي في دورته )سان بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي( العامة

 .2021-2019أعضائه ستة أعضاء جدد في اللجنة للفترة 
 

خالل انعقاد  اً عتبار أن هذه اللجنة تجتمع دائملدى وضع توصياتهم، على األعضاء أن يأخذوا في اال .72
 دورات المجلس.

 
يتعين على كل بع في انتخاب أعضاء الهيئات األخرى المتفرعة عن المجلس التنفيذي، وفقا للعرف الُمتّ  .73

لكي يتّم تعيينه في لجنة النظر بطلبات العضوية  لجنة من اللجان اإلقليمية أن ترشِّح ممثاًل للمجلس
 .2021-2019باالنتساب للفترة 

 
لنظر في طلبات الجنة عضوية لدول لم تستلم األمانة أي ترشيح من الحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة،  .74

 .2021-2019للفترة  باالنتسابالعضوية 
 

 ين.اء هذه اللجنة السابقين والحاليالمرفق الثاني عشر بهذه الوثيقة قائمة بأعض في .75
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 2021و 2020تحديد البلدين المضيفين ليوم السياحة العالمي للعامين  . اً خامس
 

بلدين مضيفين ليوم السياحة العالمي  من ماليزيا وقطر كال (XV)470حدَّدت الجمعية العامة في قرارها  .76
. وفي القرار نفسه، أعربت الجمعية عن تأييدها القتراح المجلس التنفيذي، وقررت 2005و 2004للعامين 

: 2006اعتماد الترتيب الجغرافي التالي في استضافة احتفاالت يوم السياحة العالمي بدًءا من العام 
 في أفريقيا. 2009في القارة األمريكية؛  2008في جنوب آسيا؛  2007في أوروبا؛  2006

 
 ُيذَكر أنَّ االحتفاالت السابقة ليوم السياحة العالمي قد توزعت على الشكل التالي: .77

 

 : البرتغال )أوروبا(2006يوم السياحة العالمي  -
 : سريالنكا )جنوب آسيا(2007يوم السياحة العالمي  -
 األمريكية(: بيرو )القارة 2008يوم السياحة العالمي  -
 : غانا )أفريقيا(2009يوم السياحة العالمي  -
 : الصين )شرق آسيا والمحيط الهادئ(2010يوم السياحة العالمي  -
 : اليمن )الشرق األوسط(2011يوم السياحة العالمي  -
 : إسبانيا )أوروبا(2012يوم السياحة العالمي  -
 : ملديف )جنوب آسيا(2013يوم السياحة العالمي  -
 : المكسيك )القارة األمريكية(2014العالمي يوم السياحة  -
 : بوركينا فاسو )أفريقيا(2015يوم السياحة العالمي  -
 )شرق آسيا والمحيط الهادئ( تايالند: 2016يوم السياحة العالمي  -
 )الشرق األوسط(قطر  :2017يوم السياحة العالمي  -
 (أوروبا)هنغاريا  :2018يوم السياحة العالمي  -
 (جنوب آسيا)الهند  :2019العالمي يوم السياحة  -

 

 2019يوم السياحة العالمي حتفال باإل سوف يتم، قررته الجمعية العامةوبحسب الترتيب الجغرافي الذي  .78
 .2021وفي أفريقيا في  ،2020القارة األمريكية في  في
 

للمجلس التنفيذي بشأن  110ويطلب من لجنة القارة األمريكية ولجنة أفريقيا تقديم توصياتهما إلى الدورة  .79
 .، تعاطفا2021 2020البلدان المضيفة لإلحتفاالت الرسمية في 
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 1المرفق 
  

 موظفي الجلسات العامة للجمعية العامة
 

 
 الجمعية 

 
 الرئيس

 نواب الرئيس

 الشرق األوسط أوروبا جنوب آسيا شرق آسيا والمحيط الهادئ القارة األميركية أفريقيا   

 (1975) 1الجمعية العامة/

 إسبانيا –مدريد 

 المغرب إسبانيا

 أوغندا

 األرجنتين

 المكسيك
 **تشيكوسلوفاكيا سريالنكا الفيليبين

 إيطاليا
 مصر

 (1977) 2الجمعية العامة/

 إسبانيا-توريمولينوس

 غامبيا الكاميرون

 مالي

 اإلكوادور

 األوروغواي
 النمسا إيران الفيليبين

 هنغاريا
 األردن

 (1979) 3الجمعية العامة/

 إسبانيا-توريمولينوس

 السينغال الفيليبين

 ازامبي

 البيرو

 فينزويال
 بلغاريا بنغالدش اليابان

 إيطاليا
الجمهورية العربية 

 السورية

 (1981) 4الجمعية العامة/

 إيطاليا-روما

 توغو إيطاليا

 جمهورية تانزانيا المتحدة

 األوروغواي

 المكسيك
 النمسا الهند تايلند

 رومانيا
 العراق

 (1983) 5الجمعية العامة/

 الهند-نيو دلهي

 بوركينا فاسو الهند

 زيمبابوي

 البرازيل

 المكسيك
 النمسا باكستان إندونيسيا

 **جمهورية ألمانيا الديمقراطية
 العراق

 (1985) 6الجمعية العامة/

 صوفيا-بلغاريا

 الكاميرون بلغاريا

 أثيوبيا

 البيرو

 فينزويال
 فنلندا النيبال الصين

 اسبانيا
الجمهورية العربية 

 السورية

 (1987) 7الجمعية العامة/

 إسبانيا-مدريد

 الغابون األردن

 جمهورية تانزانيا المتحدة

 األرجنتين

 جامايكا
 اليونان النيبال إندونيسيا

 مالطا
الجمهورية العربية 

 السورية

 (1989) 8الجمعية العامة/

 فرنسا-باريس

 رواندا فرنسا

 زامبيا

 كندا

 كولومبيا
 العراق بلغاريا باكستان إندونيسيا

 (1991) 9الجمعية العامة/

 األرجنتين - بوينوس آيرس

 نيجيريا األرجنتين

 جمهورية تانزانيا المتحدة
 **جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا إيران إندونيسيا فينزويال

 ألمانيا
 اليمن

 (1993) 10الجمعية العامة/

 إندونيسيا -بالي

 الجزائر إندونيسيا

 نيجيريا

 البرازيل

 كندا
 رومانيا سريالنكا 

 إسبانيا
الجمهورية العربية 

 السورية
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 الجمعية 

 
 الرئيس

 نواب الرئيس

 الشرق األوسط أوروبا جنوب آسيا شرق آسيا والمحيط الهادئ القارة األميركية أفريقيا  

 (1995) 11الجمعية العامة/

 مصر-القاهرة

 الكاميرون مصر
 ماالوي

 التشيلي
 كولومبيا

 قبرص الهند ماليزيا
 فنلندا

 

 (1997) 12الجمعية العامة/
 تركيا-اسطنبول

 الجزائر تركيا
 نيجيريا

 التشيلي
 كوبا

 قبرص المالديف الفيليبين
 

الجماهيرية العربية 
 الليبية

 (1999) 13الجمعية العامة/

 تشيلي-سانتياغو

 ماالوي التشيلي
 تونس

 األوروغواي
 

 فرنسا النيبال الفيليبين
 اليونان

الجماهيرية العربية 
 الليبية

 (2001) 14الجمعية العامة/
 جمهورية كوريا/اليابان-سيول/أوساكا

جمهورية 
 كوريا/اليابان

 غينيا
 زيمبابوي

 جامايكا
 المكسيك

 ألبانيا النيبال 
 هنغاريا

 األردن

 (2003) 15الجمعية العامة/
 الصين-بيكين

 بينين الصين
 ناميبيا

 اإلكوادور
 باناما

 كرواتيا المالديف 
 رومانيا

 اليمن

 (2005) 16الجمعية العامة/
 السينغال-دكار

 كولومبيا جنوب أفريقيا السينغال
 جامايكا

 البرتغال باكستان كمبوديا
  **وصربيا ومونتي نغر

 العراق

 (2007) 17الجمعية العامة/
 كولومبيا -كارتاهينا

 الكاميرون كولومبيا
 أثيوبيا

 كازاخستان إيران جمهورية كوريا اإلكوادور
 إسبانيا

 مصر

 (2009) 18الجمعية العامة/
 كازاخستان-أستانا

 بينين كازاخستان
 ليسوتو

 جامايكا
 فينزويال

 العراق إسبانيا إيران تيمور الشرقية

 (2011) 19الجمعية العامة/
 جمهورية كوريا-غونغجو

 جمهورية كوريا
 

 مدغشقر
 كينيا

 جامايكا
 المكسيك

 أذربيجان إيران 
 فرنسا

 العراق

 (2013)  20الجمعية العامة/

 يزامبيا/زمبابو شااللت فيكتوريا،

 زامبيا
 يزمبابو

 كوستا ريكا 
 المكسيك

 كرواتيا ايران اندونيسيا
 روسيا

 العراق

 (2015) 21الجمعية العامة/

 كولومبيا، ميديلين

 ناميبيا كولوميا
 اوغندا

 بلغاريا بنغالدش ماليزيا جزر البهاما
 اسبانيا

 السعودية

 (2017) 22الجمعية العامة/

  الصين شنغدو،

 كابو فردي الصين
 ماالوي

 رومانيا سيريالنكا  المكسيك
 سويسرا

 العراق

 والجبل األسود: تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك والسلوفاك، جمهورية ألمانيا الديمقراطية وصربيا لم تعد موجودة كدول**
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 2المرفق 

 لجنة وثائق التفويض
 

 األعضاء     

شرق آسيا والمحيط  القارة األميركية أفريقيا الرئيس الجمعية
 الهادئ

 الشرق األوسط أوروبا جنوب آسيا

 (1975) 1الجمعية العامة/

 إسبانيا-مدريد

 2/كينيا لبنان

 غابون

 البرازيل

 كندا
 *إيرلندا إيران ماليزيا

 1/رومانيا
 

 (1977) 2الجمعية العامة/

 إسبانيا-توريميلونوس

 أثيوبيا أفغانستان

 توغو

 جمهورية الدومينيكان

 السلفادور
جمهورية ألمانيا   ماليزيا

 **الديمقراطية

 تركيا

 1/الكويت

 (1979) 3الجمعية العامة/

 إسبانيا-توريمولينوس

 1بوركينا فاسو/ قبرص

 ماالوي

 السلفادور

 فنزويال
جمهورية ألمانيا  أفغانستان تايلند

 **الديمقراطية
 لبنان

 

 (1981) 4الجمعية العامة/

 إيطاليا-روما

 المغرب قبرص
 سيراليون

 التشيلي

 كولومبيا
الجمهورية العربية  **تشيكوسلوفاكيا 1/سريالنكا جمهورية كوريا

 السورية

 (1983) 5الجمعية العامة/

 الهند-نيودلهي

 1/أثيوبيا *الواليات المتحدة

 مالي
 هايتي

 
 **تشيكوسلوفاكيا المالديف تايلند

 قبرص
الجمهورية العربية 

 السورية

 (1985) 6العامة/الجمعية 

 بلغاريا-صوفيا

 كوت ديفوار قبرص

 ماالوي

 األرجنتين

 البرازيل
 الكويت رومانيا سريالنكا 1/إندونيسيا

 

 (1987) 7الجمعية العامة/

 إسبانيا-مدريد

 1ليسوتو/ قبرص

 مالي

 *الواليات المتحدة

 باناما
 األردن **االتحاد السوفييتي سريالنكا تايلند

 

 (1989) 8الجمعية العامة/

 فرنسا-باريس

 ماالوي الكونغو
 

 *الواليات المتحدة

 جامايكا
جمهورية كوريا 

 الديمقراطية الشعبية
 1/قبرص النيبال

 **االتحاد السوفييتي
 اليمن

 (1991) 9الجمعية العامة/

 األرجنتين-بوينوس أيرس

 أنغوال *الواليات المتحدة

 مالي

 1رومانيا/ بنغالدش اليابان األرجنتين

 بلغاريا
الجماهيرية العربية 

 الليبية

 (1993) 10الجمعية العامة/

 إندونيسيا -بالي 

 بيساو-غيني األرجنتين

 ليسوتو
 *الواليات المتحدة

 
 اسرائيل المالديف 1/اليابان

 بولندا
 اليمن
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 الجمعية 
 

 األعضاء الرئيس

 الشرق األوسط أوروبا جنوب آسيا شرق آسيا والمحيط الهادئ القارة األميركية أفريقيا  

 (1995) 11الجمعية العامة/

 مصر -القاهرة 

 1/بينين الجمهورية التشيكية
 كوت ديفوار

 *الواليات المتحدة
 جامايكا

الجماهيرية العربية  إيطاليا سريالنكا الفيليبين
 الليبية

 (1997) 12الجمعية العامة/

 إسطنبول -تركيا 

 بوتسوانا أنغوال
 األرجنتين

 إيران جمهورية كوريا األوروغواي
 1/بولندا

 لبنان إسرائيل

 (1999) 13الجمعية العامة/

 التشيلي -سانتياغو 

 بينين أنغوال
 1/التشيلي

 المالديف ماكاو المكسيك
 كرواتيا
 لبنان رومانيا

 (2001) 14الجمعية العامة/
 جمهورية كوريا/اليابانسيول/أوساكا / 

 األرجنتين الغابون أنغوال
 

 إسرائيل النيبال كورياجمهورية 
 1/رومانيا

 لبنان

 (2003) 15الجمعية العامة/
 الصين-بيكين

 ليسوتو كندا
 غينيا

 1/إيطاليا النيبال فيجي هايتي
 إسرائيل

 لبنان

 (2005) 16الجمعية العامة/
 السنغال -داكار 

 أثيوبيا قبرص
 مدغشقر

 الباهامس
 األوروغواي

 لبنان هنغاريا المالديف 1أستراليا/

 (2007) 17الجمعية العامة/
 كولومبيا -كارتاهينا 

 غانا أستراليا
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 البرازيل
 كندا

 إسرائيل سريالنكا 
 بولندا

 العراق

 (2009) 18الجمعية العامة/
 كازاخستان -أستانا 

 أنغوال كرواتيا
 1أثيوبيا/

 البرازيل
 فنزويال

 قطر قبرص سريالنكا إندونيسيا

 (2011) 19الجمعية العامة/
 جمهورية كوريا –غونغجو 

 1/غانا كرواتيا
 توغو

 األرجنتين
 األكوادور

جمهورية الوس الشعبية 
 الديمقراطية

 قطر النمسا سريالنكا

 (2013)  20الجمعية العامة/

 يشااللت فيكتوريا، زامبيا/زمبابو

 اثيوبيا هايتي
 مالي

 قبرص المالديف الوس باراجواي
 اسرائيل

 قطر

 (2015) 21الجمعية العامة/

 كولومبيا، ميديلين

 جنوب افريقيا األرجنتين
 أوغندا

 هنغاريا بوتان الفلبين جمايكا
 البرتغال

 1قطر/

 (2017) 22الجمعية العامة/

  الصين شنغدو،

 الشيلي كوت ديفوار غانا
 باناما

 1قبرص/ إيران ماليزيا

 البرتغال

 البحرين

موجودة كدول: تشيكوسلوفاكيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية واالتحاد السوفييتي لم تعد **عضو سابق              *مقرر                               /2نائب الرئيس        /1
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 3المرفق 
  هيئة مكاتب اللجان اإلقليمية

 الشرق األوسط 
 

 الفترة الرئيس نائب الرئيس

 العراق
  األمارات العربية المتحدة

 1977-1975 جمهورية مصر العربية

 ** اليمن الديمقراطية
 الكويت

 1979-1977 جمهورية مصر العربية

 ** اليمن الديمقراطية
 العراق

 1981-1979 األردن

 ** اليمن الديمقراطية
 العراق

 1983-1981  األردن

 ** اليمن الديمقراطية
 العراق

 1985-1983 األردن

 الجماهيرية العربية الليبية
 الكويت

 1987-1985  الجمهورية العربية السورية

 الجماهيرية العربية الليبية
  الكويت

 1989-1987  الجمهورية العربية السورية

  األردن
 اليمن 

 1991-1989  جمهورية مصر العربية

  األردن
 اليمن

 1993-1991  جمهورية مصر العربية

  األردن
 العربية الليبية الجماهيرية

 1995-1993  لبنان

  األردن
 الجماهيرية العربية الليبية

 1997-1995  لبنان

  األردن
 الجماهيرية العربية الليبية

 1999-1997  لبنان

  الجمهورية العربية السورية
 الجماهيرية العربية الليبية

 2001-1999 األردن

 البحرين
  األردن

 2003-2001 جمهورية مصر العربية

 الجماهيرية العربية الليبية
 األردن

 2005-2003 الجمهورية العربية السورية

 المملكة العربية السعودية
 العراق

 2007-2005 الجمهورية العربية السورية

  جمهورية مصر العربية
 المملكة العربية السعودية

 2009-2007  لبنان

 المملكة العربية السعودية
 العربية السوريةالجمهورية 

 2011-2009  لبنان

  لبنان
 قطر

 2013-2011 العراق

 العراق
 اليمن

 2015-2013 ليبيا

 مصر
 اليمن

 2017-2015 لبنان

  لبنان
 العراق

 2019-2017 اإلمارات العربية المتحدة

 

 تعد موجودة بنفس االسمدولة لم **                                                          * عضو سابق       
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4المرفق   
158الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية:      

Argentina 
Bahamas 

Barbados 
Bolivia 
Brazil 

Chile 
Colombia 

Costa Rica 
Cuba 
Dominican Rep. 

Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 

Haiti 
Honduras 
Jamaica 

Mexico 
Nicaragua 
Panama 

Paraguay 
Peru 

Trinidad and Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

 
CAM 24 

 

  Albania 
Andorra 
Armenia 
Austria 
Azerbaijan 
Belarus 
Bosnia & Herzegovina 
Bulgaria 
Croatia 
Cyprus 
Czech Republic 
France 
Georgia 
Germany 
Greece 
 
CEU 42 
 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cabo Verde 
Central African Rep. 
Chad 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Dem. Rep. of the Congo 
Djibouti 
Equatorial Guinea  
Eritrea 

 

 Hungary 
Israel 
Italy 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Lithuania 
Malta 
Monaco 
Montenegro 
Netherlands 
Norway 
Poland 
Portugal 
Republic of Moldova 
Romania 

 
 
 Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 

 

 Russian Federation 
San Marino 
Serbia 
Slovakia 
Slovenia 
Spain 
Switzerland 
The FYROM 
Tajikistan 
Turkey 
Turkmenistan 
Ukraine 
Uzbekistan 

 
 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
South Africa 
Sudan 
Swaziland  
Togo 
Tunisia 
Uganda 
United R. of Tanzania 
Union of Comores 
Zambia 
Zimbabwe 
CAF 51  

 

 Bahrain 
 Egypt 
 Iraq 
 Jordan 
 Kuwait 
 Lebanon 
 Libya 
 Oman 
Qatar 
Saudi Arabia 
Syrian Arab Republic 
United Arab Emirates 
Yemen 
 
CME  13 

 

 
 

 Afghanistan 
 Bangladesh 
 Bhutan 
 India 
 Iran 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
 
CSA 9 

  

Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
D.P.R. of Korea 
Fiji 
Indonesia 
Japan 
Lao P.D.R. 
Malaysia 
Mongolia 
Myanmar 
Papua New Guinea 
Philippines 
Rep. of Korea 
Thailand 
Timor-Leste 
Vanuatu  
Viet Nam 
Samoa 
 
CAP  19 

 
Observers: Holy See 
                 Palestine 
Associate Members: 
Aruba 
Flanders 
Hong Kong, China 
Macao, China 
Madeira 
Puerto Rico 
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 5المرفق 
 أعضاء المجلس التنفيذي

 
 الوالية تنتهي في األعضاء اإلقليم

2019   2021  
  أفريقيا

 X  كابو فردي
 X  الكونغو

  X جمهورية كونغو الديموقراطية

  X غانا

  X المغرب

  X موزمبيق

 X  ناميبيا
  X سيشل

 X  السودان
  X زامبيا

 X  زيمبابوي
  القارة األمريكية

 X   األرجنتين/البيرو

 X  جامايكا/هندوراس

  X المكسيك
  X الباراغواي

 X  األوروغواي/البرازيل
شرق آسيا والمحيط 

 الهادئ
 

  X الصين
  X اليابان

  X جمهورية كوريا
  X تايلندا

  جنوب آسيا
 X  الهند

 X  إيران
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 الوالية تنتهي في األعضاء اإلقليم
2019 2021 

  أوروبا
 X  أذربيجان

  X فرنسا

 X  اليونان

  X إيطاليا

 X  لتوانيا

  X البرتغال

 X  رومانيا

 X  فدرالية روسيا

  X سلوفاكيا

 عضو دائم إسبانيا

  الشرق األوسط
 X  البحرين 

 X  جمهورية مصر العربية 

  X المملكة العربية السعودية
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 6المرفق 

 

 (2017-1975أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية )

 

 قليم الشرق األوسطإ
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Bahrain / البحرين                                                   

Egypt / مصر                                                

Iraq العراق /                                                   

Jordan األردن /                                                   

Kuwait الكويت /                                                   

Lebanon لبنان /                                                   

Libya ليبيا /                                                   

Oman عمان /                                                   

Qatar قطر /                                                   

Saudi Arabia السعودية /                                                    

Syrian  / سوريا                                                

United Arab Emirates 

 اإلمارات العربية المتحدة

                                               

Yemen اليمن /                                                   

 

 
الجمعية قبل من انتخابهم فور المجلس أعضاء والية تبدأ   
  الرئاسة 
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7المرفق   

 
 انتخابات المجلس التنفيذي

 

 

6العمود رقم  5العمود رقم   4العمود رقم   3العمود رقم   2العمود رقم   1العمود رقم     

مقاعد المجلس للفترة 

2019-2021  
مقاعد جديدة تعود 

لمجموعات من 

خمسة أعضاء 

 بحسب اإلقليم

الوالية تنتهي في 

2019 
الوالية مستمرة 

2021حتى   
مقاعد المجلس للفترة 

2017-2019  
بحسب أعضاء المنظمة 

 اإلقليم
 اإلقليم

 أفريقيا 51 11 5 6 6 11

 القارة األمريكية 24 5 3  2 2 5

شرق آسيا والمحيط  19 4 0 4 4 4

 الهادئ

9*  أوروبا 42 9 5 4 4 

 الشرق األوسط 13 3 2 1 1 3

 جنوب آسيا 9 2 2 0 0 2

34 

== 
17 

== 
17 

== 
17 

== 
34 

== 
158 

=== 
 المجموع 
 ===== 

 
 إلى إسبانيا كعضو دائم في المجلس التنفيذي باإلضافة (*)
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 8المرفق 

 لجنة الميزانية والمالية

 

 الهند      الرئيس

 فرنسا     نائب الرئيس

   _________________________________________ 

 (2021) *زيمبابوي المجلس التنفيذي        أفريقيا:

 (2019) **كامرون  األقليميةاللجنة       

   ------------------------------------------------------------------------ 

 (2019)  *المكسيك المجلس التنفيذي         :القارة األميركية

    (2019)  **البيرو  اللجنة األقليمية      

   -------------------------------------------------------------------------  

 (2019) *اليابان               المجلس التنفيذي            شرق آسيا والمحيط الهادئ:

   ( 2019)  **ماليزيا               اللجنة األقليمية        

   ------------------------------------------------------------------------   

 (2019) *فرنسا  المجلس التنفيذي       أوروبا:

        (2019المجر ** )  اللجنة األقليمية      
    ------------------------------------------------------------------------     

 (2019) *السعودية           المجلس التنفيذي       األوسط:الشرق 

    (2019)    **لبنان                اللجنة األقليمية      

    ------------------------------------------------------------------------ 

 (2021)      *الهند المجلس التنفيذي       جنوب آسيا:

    (2019) **المالديف  اللجنة األقليمية      

 ممثل األعضاء التابعين

 المجتمع الفلمنكي في بلجيكا

 ممثل األعضاء المنتسبين

 )رئيس هيئة األعضاء المنتسبين( 

Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), Spain 

 المنتخبين من قبل المجلس التنفيذي محصورة بواليتهم في المجلس  لجنة الميزانية والمالية* تكون والية أعضاء  

 

 2019عضو منتخب من قبل اللجنٍة اإلقليمية إلى غاية ** 
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 9المرفق 

 واالستدامة السياحة لجنة ويةعض

  المستدامة السياحية السابقة لتنمية اللجنة اءعضأ -أ 

 

  ستدامةاإلو ةالسياح لجنة اءعضأ -ب

  الرئيسنائب  1/

   األعضاء المراقبون

شرق آسيا و المحيط  جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط
 الهادئ

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية

 كندا

 فرنسا

 1اليونان/ األردن

 اسرائيل

 الجزائر بوليفيا تايلند الهند

 ماالوي

 2003-1999 كوستاريكا

 الجزائر

 زيمبابوي

 السعودية

 (05-03األردن )

 (07-05مصر )

 1اليونان/

 رومانيا

 بنغالديش

 إيران

 (05-03كندا ) 

 (05-03باناما )

 (07-05كوستاريكا )

 (07-05هايتي )

 غانا

جمهورية الكونغو 

 الديموقراطية

 2007-2003 تايلند

 السعودية 

 

 باهامس الفلبين الهند كرواتيا

 1كوستاريكا /

 الجزائر

 السيشيل

 2011-2007 اليونان

 العراق 

 

 صربيا

 اسرائيل

 باهامس الصين إيران

 بوليفيا

 السينغال

 السيشيل

 

- 
2011-2013 

   األعضاء المراقبون

شرق آسيا و المحيط  جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط
 الهادئ

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية

 ليتوانيا

 

 العراق

 

 صربيا

 1اسرائيل/

 السينغال بوليفيا الصين إيران

 السيشيل

 2015-2013  باهامس

 البرازيل

 الشيلي

 الباراغواي

 عمان

 

 ليتوانيا

 الجبل األسود

 المغرب هوندوراس الصين بوتان

 السينغال 

 

 1كولومبيا /

 )بالنيابة(

 

2015-2017 



CME45/ComReg 

24 
 

 10المرفق 

 الفرعي السياحة وحساب اإلحصاء لجنةأعضاء 

 ** دولة غير عضو بالمنظمة      منصبه بحكم* عضو       الرئيسنائب  1/ 

   األعضاء األعضاء  األعضاء  المراقبون

الشرق  المشاركون المنتسبون
 األوسط

شرق آسيا و  جنوب آسيا أوروبا
 المحيط الهادئ

القارة 
 األمريكية

 الفترة الرئيس افريقيا

 أستراليا

 سنغفورة

 السويد 

 الواليات المتحدة

 CISET 

 IATA 

 IH&RA 

 Mastercard International 

 اسرائيل مصر أروبا

 البرتغال

 1* / اسبانيا

 1كندا* /  الفلبين سيريالنكا

 كوبا

 المكسيك

 المغرب

 جنوب إفريقيا

 2003-1999 فرنسا*

 سنغفورة

 السويد 

 الواليات المتحدة

 Association of Greek Tourist 
Enterprises 

 CISET 

 George Washington University 

 ICCA 

 قبرص مصر  أروبا

 1فرنسا* /

 اسرائيل

 1* / اسبانيا

 أستراليا الهند

 الفلبين

 1كندا* / 

 اإلكوادور

 المكسيك

 الموزمبيق

 تونس

 البرازيل*

 
2003-2007 

 سنغفورة

 السويد 

 الواليات المتحدة

 Araldi, S.L. 

 Association of Greek Tourist 
Enterprises 

 CISET 

 George Washington University 

 ICCA 

 قطر أروبا

 

 جمهورية التشيك

 1فرنسا* /

 1* /  اسبانيا

 سويسرا

 باهامس الفلبين الهند

 كندا

 المكسيك

 المغرب

 زامبيا

 البرازيل*

 
2007-2011 

 Instituto para  
la Calidad Turística (Spain)  
Chair of AM Board 

 السعودية ماكاو، الصين

 

 فرنسا* 

 1جورجيا /

 اسرائيل

 األرجنتين الفلبين الهند

 البرازيل*

 كولومبيا

 

الموزمبيق  

 جنوب إفريقيا

 

 2015-2011 *اسبانيا

 Instituto para  
la Calidad Turística (Spain)  
Chair of AM Board 

 السعودية ماكاو، الصين

 

 فرنسا* 

 1جورجيا /

 

 البرازيل* الفلبين الهند

 الشيلي

 البيرو

الموزمبيق  

 جنوب إفريقيا

 النمسا

(16-17) 

 *اسبانيا

(19-18) 

2015-2019 
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 تنافسيةوال السياحة لجنة ويةعض

 والتجارة الجودة دعملالسابقة  اللجنة اءعضأ -أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والترويج تسويقللالسابقة  اللجنة اءعضأ -ب
 

 

 

 

الرئيسنائب   /1 

 

 

 

 

 

   األعضاء

شرق آسيا و المحيط  جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط
 الهادئ

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية

 1كندا /  الفلبين نيبال رومانيا لبنان

 بناما

 

 كينيا

 ماالوي

 2007-2003 البرتغال

   األعضاء

شرق آسيا و المحيط  جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط
 الهادئ

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية

 مالطا األردن

 اسبانيا

 الهند

 المالديف

 كولومبيا 1/ تايلند

 

 الجزائر

 بوتسوانا

 2007-2003 المكسيك
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 التنافسية والقدرة قاسولألالسابقة  اللجنة اءعضأ -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنافسيةوال السياحة لجنة اءعضأ -د

 

 

 

 

 

 

الرئيسنائب   /1 

 

 

   األعضاء

آسيا و المحيط شرق  جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط
 الهادئ

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية

 هنغاريا مصر

 لتوانيا

 جمايكا أستراليا إيران

 باراغواي

 

 بوتسوانا

 تانزانيا

 2007-2011 

   األعضاء

شرق آسيا و المحيط  جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط
 الهادئ

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية

 بيالروسيا عمان

 كرواتيا

 تونس المكسيك أستراليا نيبال

 ناميبيا

 2015-2011 المكسيك

 كرواتيا  قطر

 1إيطاليا / 

 األوروغواي جمهورية كوريا المالديف

 

 غامبيا

 ناميبيا

 2019-2015 البيرو
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 أعضاء لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب 

   األعضاء

 الفترة الرئيس افريقيا القارة األمريكية شرق آسيا و المحيط الهادئ جنوب آسيا أوروبا الشرق األوسط

 1987-1985 فرنسا نيجيريا المكسيك أندونيسيا سيريالنكا  العراق

 1989-1987 المكسيك الكونغو  اليابان جزر المالديف هولندا العراق

 1991-1989 * الواليات المتحدة الكونغو  اليابان جزر المالديف هولندا األردن

 1993-1991 األردن الغابون * الواليات المتحدة أندونيسيا نيبال بولندا 

 1995-1993  غانا كندا أندونيسيا نيبال * فنلندا سوريا

 1997-1995 المكسيك جنوب أفريقيا  كورياجمهورية  بنغالديش إسرائيل سوريا

 1999-1997 جامايكا أثيوبيا  ماكاو بنغالديش إسبانيا سوريا

 2001-1999 البرازيل ناميبيا  ماكاو جزر المالديف إسبانيا سوريا

 2003-2001 البرازيل كوت ديفوار  الصين إيران إسبانيا لبنان

 2005-2003 إسبانيا نيجيريا اإلكوادور الصين جزر المالديف  لبنان

 2007-2005 سان مارينو كينيا كندا الفلبين إيران  لبنان

 2009-2007 سان مارينو السنغال األرجنتين الصين إيران  العراق

 2011-2009 البرازيل جنوب أفريقيا البرازيل الصين إيران فرنسا مصر

 2013-2011 مدغشقر مدغشقر جامايكا الصين إيران فرنسا مصر

 2015-2013 مصر موزمبيق جامايكا الصين إيران اروسيفيدرالية  مصر

 2017-2015 تايلند تونس المكسيك  الهند كرواتيا مصر

 2019-2017 تايلند تونس المكسيك  الهند كرواتيا مصر
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