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  تقرير األمين العام 

ل: الوضع الراهن واألنشطة الجارية   الجزء األوَّ

)ب( رؤية اإلدارة واألولويات
1

 

 وأكثر تنافسية وأكثر مسؤولية : جعل السياحة أكثر ذكاء  2030 عامنحو 

 المقّدمة .أوال

-فرًصا هائلة من ناحية الرفاه االجتماعي الماضيةالذي شهده قطاع السياحة خالل العقود  المستمرّ النمّو  يجلب    1.

 لعام والنهوض بشكٍل عام باألهداف السبعة عشر التي تنّص عليها خطّة التنمية المستدامةاالقتصادي والتخفيف من حّدة الفقر 

2030 . 

دف الثاني عشر الهدف الثامن واله وتحديًداأهداف التنمية المستدامة،  من تندرج السياحة بشكٍل صريح كمقصٍد في ثالثةٍ   2.

االقتصادي الشامل والمستدام، والوظائف، وأنماط  النموّ التي تتطّرق على التوالي إلى المواضيع التالية:  والهدف الرابع عشر،

مستدام. لكن، بالنظر إلى ما يتّصف به قطاع  االستهالك واإلنتاج المستدامة، واستخدام المحيطات والموارد البحرية على نحو 

 فمن شأنضخمة الخاّصة به، صالته مع القطاعات األخرى على امتداد سلسلة القيمة المن نطاٍق واسع وطابٍع شامل، والسياحة 

 في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.  –بصورٍة مباشرة وغير مباشرة  – أن تساهمالسياحة 

ينعكس إطار العمل هذا في النتائج التي خل َص إليها استطالع أعضاء منظّمة السياحة العالمية بشأن برنامح العمل     3.

 مسار التنمية.  مقّدمةفي ناحية وضع السياحة ل 2030نطاق خطّة عام  معبشكٍل كامل  تلتقي التي 2019-2018للفترة 

أهداف التنمية المستدامة الشاملة السبعة عشر، سيتّم التشديد بصفة خاّصة على بناء  ترسم  معالمهوفيما نتّجه نحو مستقبٍل   4.

الشراكات مع القطاَعين العام والخاّص، ودعم توليد الوظائف والفرص للجميع، وتعزيز التكنولوجيا واالبتكار، ودفع عجلة 

 االستدامة ومكافحة تغيّر المناخ. 

 

 

                                            
1
 .2018نيسان/أبريل  24هذه نسخة منقّحة للوثيقة الصادرة بتاريخ   
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 رؤية اإلدارة  ثانيا. 

 2030قطاع أساسي في خّطة عام  –السياحة 

العام الثامن  2017 ت سنة. وشّكلمليونًا 1.322% ليبلغ 7دين بنسبة ، ارتفع عدد السيّاح الدوليين الواف2017في العام   5.

ل مثل هذا الن2009في أعقاب األزمة االقتصادية والمالية التي شهدها العالم سنة  المستمرّ على التوالي من النمّو  مّو . ولم ي سجَّ

 المطّرد وغير المنقطع منذ الستّينيات من القرن الماضي. 

، كما لها تأثير كبير من ناحية خلق فرص العمل واالستثمار  االقتصاديَين للنمّو والتنمية محّرًكا هاًماتشّكل  السياحة    6.

، الخدمات في العالم في تجارةال وصفها أحد القطاعات الرئيسية في مجالبوتطوير البنى التحتية وتعزيز اإلدماج االجتماعي. و

دعامة أساسية  تشّكل  السياحة إًذا، 2016بعد الوقود والكيماويات في العام  حصائل الصادراتمن حيث ر قطاع وثالث أكب

 الستراتيجيات التصدير الوطنية والتنويع االقتصادي. 

دليل على قدرة القطاع  العقود الماضية، هوارجية على مدى إّن قيمة السياحة ونمّوها وصمودها في وجه الصدمات الخ  7.

 وأهداف التنمية المستدامة.  2030على لعب دور حاسم في تحقيق خطّة عام 

نعمل مًعا على نحو أوثق لضمان االقتصادي العالمي الهاّم، ال بّد لنا من أن -وبصفتنا منّظمة تمثّل  هذا القطاع االجتماعي  8.

  من دون أن تغفل أحًدا. ميع، مساهمة السياحة في مستقبٍل أفضل للج

.9 ق، سوف تسترشد أهداف رؤيتنا اإلدارية بما يلي: بعلى ضوء ما س 

 

 سياحة ضمن األولويات السياساتيةوضع ال

من أجل ضمان أن يشّكل قطاع السياحة حافًزا رئيسيًا للتنمية المستدامة، ينبغي اعتماد إطار سياساتي شامل ومتكامل،   10.

وخاضع للمساءلة، بهدف إتاحة وتشجيع التعاون بين الجهات المعنيّة المختلفة في مجال التخطيط للسياحة ونظام حوكمة فّعال 

السياسات وهيكليات اإلدارة لضمان إطار مِرن ومحّدد، وتنفيذ استراتيجيات  عزيزوتطويرها وإدارتها. وينطوي ذلك على ت

 التنمية السياحية المستدامة. 

إلى صلب عملية صنع  وقع الهامشيمالبانتقال السياحة من سوى  لتزام إلى األفعال والنتائجمن االال يمكن التحّول    11.

 القرار في المجالَين العاّم والخاّص، ما يسمح باعتماد نهج وطني شامل فعليًا للقطاع. 

.12 في هذا الصدد، نقترح:  

 الدعوة إلى إدراج السياحة كأولوية في خطط العمل الوطنية واإلقليمية والدولية؛  (أ )

 وتشجيع التنسيق الحكومي الشامل لتنمية السياحة؛  (ب )

 وبناء سياسات ومؤّسسات أفضل.  (ج )

 المعارف والسياسات توليدالريادة في 

السياحية المناسبة التي من شأنها تحقيق القيمة  توجيه تطوير السياساتيتمثّل الدور الرئيسي لمنظّمة السياحة العالمية في   13.

االقتصادية القصوى للقطاع والحّد من تأثيراته السلبية المحتملة. يقتضي القيام بذلك وجود معرفة وطيدة وشاملة -االجتماعية

 حول التدفّقات واالتّجاهات السياحية، وتأثير القطاع على االقتصاد والمجتمع والبيئة. 

.14 لهذه الغاية، نقترح:  

 وضع معايير دولية وتوصيات ومبادئ توجيهية متعلّقة بالسياسات؛  (أ )

 ولوية؛ األبرامجية ذات المجاالت الإجراء أبحاث للسوق بشأن و (ب )

 وتعزيز القدرات الوطنية على تجميع البيانات السياحية وقابلية مقارنتها؛   (ج )
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 وتبادل الممارسات الجيّدة بشأن السياسات السياحية.  (د )

 فضل لألعضاء وتوسيع نطاق العضويةبناء قيمة أ

في رؤيتنا اإلدارية. وينطوي ذلك  عنصَرين أساسيَّينتلبية احتياجات األعضاء وتوسيع نطاق العضوية كلٌّ من شّكل  ي  15.

 . العملعلى تعزيز الحوار مع أعضائنا، وكذلك مع األعضاء المحتملين، إلى جانب دعم قدرة المنظّمة على 

ةالنمّو الشامل هو مسألة سياساتية   لِحَّ كثر دول العام ثراًء. ونحتاج  إلى أ، ليس في البلدان النامية فحسب، بل أيًضا في م  16.

موارد على نحو لل مدعوًما بحشدٍ  هذا النهج ستراتيجي جديد للريادة في توليد المعارف وبناء القدرات، على أن يكوننهج ا إنشاء

والمقاصد الذكية، يبنغي بالتالي أن ترّكز مسارات ومجاالت العمل الهاّمة الجديدة على االبتكار، واالقتصاد الرقمي، كفوء. 

ثّمة حاجة إلى تغيير الذهنية السائدة لتوحيد عملنا وزيادة كفاءتنا، و. الحجم والمتوّسطةواالستثمار، ودعم المؤّسسات الصغيرة 

 واالستفادة بشكٍل كامل من نماذج العمل السياحية الجديدة. 

 : حولنا انطالقًا من ذلك، سيتمحور عمل

 تلبية احتياجات األعضاء وتقديم خدمات مالئمة للغرض المنشود؛   (أ )

ودعم إدراج السياحة ضمن  بالمزيد من الخدمات وعلى نحو أفضل،وتعزيز الخبرات التقنية لتزويد األعضاء  (ب )

 خطط العمل الوطنية لديهم؛ 

ك الممارسات الجيّدة في السياسات السياحية؛  (ج )  وتشجيع تشار 

 وجذب دول أعضاء جديدة.  (د )

 الشراكات سياحة العالمية من خاللزيادة الموارد وتعزيز قدرة منظّمة ال

ب ل جديدة ومبتكرة لزيادة ميزانيتنا العادية ومواردنا   ولتحقيق هذا الهدف، ال خارج الميزانية. من يتعيّن علينا استكشاف س  17.

 بّد من تزويد المنّظمة واألعضاء على نحو أفضل باألدوات والمعارف المرتبطة بجمع األموال.  

بما في ذلك ذكرها في أهداف التنمية  –للسياحة في التنمية المستدامة  من خالل االعتراف المتزايد بالمساهمة الهاّمة  18.

اإلنمائية التابعة لمنظّمة  للقطاع. وقد قامت لجنة المساعدة ت تاح فرص جديدة لرفع المساعدات اإلنمائية الرسمية –المستدامة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مؤّخًرا بإدراج منظّمة السياحة العالمية على قائمتها، معترفةً بوظيفتها في مجال التنمية. 

باعتبارها  المسّددة إلى منّظمة السياحة العالمية ا الطوعية ورسومهاوباَت اآلن بإمكان الدول األعضاء اإلبالغ عن مساهماته

 2011% بين عاَمي 0.14مساعدات إنمائية رسمية. غير أّن حّصة السياحة من إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية لم تتجاوز 

 . 2015و

صانعو السياسات السياحية، إلى  يشاركمن أجل تحقيق تقّدم فعلي في تنفيذ التعاون اإلنمائي، من الضروري أيًضا أن    19.

 مساعدةعمل األمم المتّحدة لل ية على المستوى القطري، كالمشاركة مثالً في إطارفي آليات التنم ركة كاملةمشاجانب األمانة، 

 اإلنمائية على المستوى القطري، وكذلك على المستوى العالمي. 

.20 لهذه الغاية، نقترح:   

ب ل منها المساعدات اتعزيز جهود حشد الموارد والتمويل العام الدولي للسياحة، ب (أ ) ومبادرة إلنمائية الرسمية س 

 المعونة من أجل التجارة واالستثمار األجنبي المباشر. 

المالية وغير المالية على حّد سواء )أي المهارات  –بناء شراكات استراتيجية لالستفادة من المزيد من الموارد  (ب )

 والكفاءات(. 

، عن طريق التعاون الوثيق مع الدول األعضاء، ضمان االستدامة المالية للمنظّمة في ما يتعلّق بالميزانية العادية (ج )

 وزيادة المساهمات الطوعية، وتشديد مراقبة الميزانية. 

توسيع الشراكات مع القطاع الخاّص واألوساط األكاديمية لتعزيز قدرة المنظّمة على العمل من الناحيتَين التقنية  (د )

 والمالية.  
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 أولويات برنامج العمل ثالثا. 

الذي أقّرته الجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية خالل دورتها الثانية  2019-2018وفقًا لبرنامج العمل للفترة   21.

 . 2019-2018والعشرين والرؤية الموّضحة أعاله، تقترح اإلدارة التركيز على األولويات التالية في الفترة 

 األولوية األولى

: االبتكا  .22 والتحّول الرقمي رجعل السياحة أكثر ذكاء 

الربط بين منظومات االبتكار وريادة المشاريع واالرتقاء بها في الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية،  (أ )

 الحكومات، والمؤّسسات األكاديمية، والشركات عن طريق الجمع بين الجهات الرئيسية المعنيّة، وتشمل:

والمستثمرين )رعاة األعمال، رؤوس والمشاريع الناشئة، ، والمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم الكبرى

في  األموال االستثمارية، إلخ.(، وشركاء تطوير األعمال )برامج تسريع األعمال، حاضنات األعمال، إلخ.(

 سبيل تعزيز االبتكار وريادة المشاريع واألعمال.

حيث ست تاح الفرصة أمام أكثر ، (Innovation Hub)منظّمة السياحة العالمية خاّص لالبتكار لدى إنشاء محور  (ب )

والمستثمرين، والتعلّم  ابلة كبرى الشركات، ومقـ"قادة االبتكار السياحي"لالقتداء بالمشاريع الناشئة حول العالم 

. كذلك، ةالعالمي واالرتقاء إلى المعاييرمن حلقات عمل تتّصف بدرجة عالية من التقنية، بشان كيفية التوّسع 

الفرصة أيًضا أمام الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية إلطالق تحّديات وطنية في مجال االبتكار ست تاح 

 السياحي على مستوى المحور.

 إنشاء محفل لقادة االبتكار السياحي. (ج )

تكار تنظيم منتديات لالبتكار مخّصصة للسياحة، بهدف الجمع بين كافة الجهات المعنيّة في المنظومة لتعزيز االب (د )

  وريادة المشاريع، واالستثمار في السياحة

 .لها تسويقالواالبتكار في تطوير المنتجات تشجيع  (ه )

ك الممارسات الجيّدة. (و )  النهوض بمقاصد ذكية عن طريق تطوير المبادئ التوجيهية والنماذج وتشار 

مّكن يس األمر الذي، ةاالبتكار والرقمنة في السياح في مجالإنتاج محتوى استراتيجي وتسهيل بناء القدرات  (ز )

وسائل ق باستخدام ما يتعلّ  في اءً ذككثر خاذ قرارات أمة السياحة العالمية من اتّ الدول األعضاء في منظّ 

جاهات االجتماعية الحالية واحتياجات التّ ا على فهم كما سيساعدهم ذلك ألغراض التنمية السياحية، التكنولوجيا

 . الزبائن

 األولوية الثانية

.23 سية: االستثمارات وريادة األعمالقدراتنا التنافتنمية  

تحفيز ريادة األعمال حسين بيئة األعمال في الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية، عن طريق ت (أ )

، بما في والمشاريع الصغيرة والمتوّسطة الحجم في السياحة وقطاعات أخرى على امتداد سلسلة القيمة السياحية

  حول كيفية الوصول إلى التمويل واالستثمار في السياحة.ذلك إنتاج المعارف 

 إنشاء منتدى سنوي عالمي لالستثمار في السياحة.  (ب )

ب ل منها الترويج لخطوط سياحية محّددة ضمن مؤّسسات التمويل  (ج ) دعم الدول األعضاء لجذب االستثمارات بس 

 القائمة. 

 األولوية الثالثة

.24 أفضل: التعليم والتوظيفبنوعيٍة خلق فرص العمل بنسبٍة أكبر و 
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امج التدريب ية لتحسين المهارات والتعليم وبرإنشاء أكاديمية خاّصة بمنّظمة السياحة العالمية ومراكز دول (أ )

 . ةالمتخّصص

 تعزيز قدرات األعضاء في مجال التعليم والتثقيف السياحي.  (ب )

 دعم األعضاء من ناحية تطوير أطر عمل وسياسات تتيح خلق فرص العمل.  (ج )

 يع األبحاث حول تأثير السياحة على الوظائف ومستقبل العمل في القطاع. تشج (د )

 تعزيز تنمية المواهب وصورة العمالة في السياحة.  (ه )

 األولوية الرابعة 

.25 والميّسر والمأمونبناء القدرة على الصمود وتسهيل السفر: السفر اآلمن  

 تعزيز القدرة على الصمود لدى األعضاء من خالل التأهّب لألزمات والتواصل.  (أ )

 تعزيز التعاون مع المنظّمات الدولية التي ت عنى بالنقل إلجراء األبحاث ودعم األعضاء بهدف زيادة الموصولية.  (ب )

 . المضمارتشجيع األبحاث والمناداة بشأن تيسير السفر وتعزيز تقّدم األعضاء في هذا  (ج )

 ولوية الاامسة األ

.26 ة االجتماعية والثقافية والبيئيةحماية تراثنا: االستدام 

تعزيز قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياحة، من خالل مبادرة قياس السياحة المستدامة والشبكة  (أ )

 الدولية لمراصد السياحة المستدامة التابعة لمنظّمة السياحة العالمية. 

امة في قطاع السياحة، ال سيّما من خالل شبكة الكوكب الواحد نماط االستهالك واإلنتاج المستدالترويج أل (ب )

 .”One Planet Tourism“للسياحة 

د ن والمواقع ذات الطابع الثقافي  (ج ) دعم األعضاء في مجال إدارة االزدحام السياحي في المقاصد الواقعة ضمن الم 

 والبيئي. 

 ف من اآلثار.  وصيات بشأن كيفية التكيّف والتخفيتغيّر المناخ ووضع تتقييم أثر السياحة على  (د )

تيسير الوصول، والسياحة  –دعم تنفيذ المدّونة العالمية لآلداب، مع التشديد على األبعاد االجتماعية للسياحة  (ه )

جاه تفعيل اتّفاقية منظّمة السياحة العالمية بشأن آداب والدفع باتّ  –ين، وحماية الطفل الشاملة، والمساواة بين الجنسَ 

 السياحة. 

 الهيكلية التنظيمية رابعا. 

 اإلدارة والهيكلية

الهيكلية الحالية من أجل دعم األولويات على نحو فّعال كما هي مبيَّنة  ين العام إجراء بعض التعديالت علىقّرر األم  27.

ل(.)ي رجى اال المنظّمةأعاله، وتحسين كفاءة     طاّلع على الهيكل التنظيمي في المرفق األوَّ

ر األمين العام أيًضا تعيين السيّد خايمي ألبيرتو كابال   وفقًا للهيكلية الملحوظة في اإلطار القانوني للمنظّمة، قرَّ 28.

ل/ديسمبر  31لغاية  2018حزيران/يونيو  1سانكليمينتي )كولومبيا( نائبًا لألمين العام من  ، لمساعدته في 2021كانون األوَّ

وبموجب الماّدة  )ي رجى االطاّلع على السيرة الذاتية في المرفق الثاني، الجزء ألف(. المنظّمة خالل هذه الفترة الجديدة توجيه

 على ذلك.  يلطفًا موافقة المجلس التنفيذ)ب( من نظام الموظّفين، يطلب  األمين العام 15
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رية في إدارة المنظّمة، يوّد األمين العام إبالغ أعضاء المجلس التنفيذي عالوةً على ذلك، ومن أجل ضمان االستمرا  29.

)ي رجى االطاّلع على  مديًرا تنفيذيًا لفترة عاَمين 2018كانون الثاني/يناير  1بتاريخ  (ونغ )الصينهبتعيين السيّد زهو شانز

 . السيرة الذاتية في المرفق الثاني، الجزء باء(

للعمل بصفة مدير تنفيذي لفترة عاَمين اعتباًرا من  ديوانهيل بوتلر )إسبانيا( إلى دعوة السيّد مانمين العام أيًضا قّرر األ  30.

  ع على المرفق الثاني، الجزء جيم(.)ي رجى االطاّل 2018 حزيران/يونيو 1

 تعزيز الحوكمة الداخلية 

بغية اإليفاء بمسؤولياته الرقابية إزاء موارد المنظّمة وموظّفيها، ووفقًا لميثاق الرقابة الداخلية الخاّص بمنظّمة السياحة   31.

اإلدارة المسؤولة والكفوءة للموارد، (، وبهدف ضمان (LXXXVIII)5العالمية )كما أقّره المجلس التنفيذي بموجب المقّرر 

ءلة والشفافية، أجرى األمين العام مراجعة لن ظ م المراقبة الداخلية في ما يتعلّق باألنشطة وإرساء ثقافة قائمة على المسا

 االستراتيجية للمنّظمة. 

تنافسية بين المؤّسسات الدولية التي تتمتّع بخبرة سابقة في مجال تقديم خدمات استشارية  باالستناد إلى آلية تموين    32.

تقريًرا شامالً إلى األمين العام، يتضّمن توصياٍت حول خطوات  ”KPMG“مماثلة لدى األمم المتّحدة، قّدمت الشركة الم ختارة 

)ي رجى  آنية وفّعالة من حيث التكلفةإلنشاء نموذج مالئم للحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال، بطريقٍة ملموسة يمكن اتّخاذها 

 . االطاّلع على الملّخص التنفيذي في المرفق الثالث(

.33 سيواصل األمين العام تحليل هذه التوصيات، آخًذا بعين االعتبار القيود المالية لدى المنظّمة والمقّررات السابقة ذات 

هيئات الرئاسية، وسيرفع تقريًرا إلى المجلس التنفيذي خالل دورته المقبلة بشأن أّي إجراءات متّخذة الصلة المتّخذة من قبل ال

 وخارطة الطريق للتنفيذ. 

ثقافة األخالقية لجميع المنظّمات تكريس الولضبط الميزانية أساسية  ال تشّكل سالمة آليات المراقبة الداخلية ركيزةً   34.

 تميل أكثر فأكثر إلى مطالبة باتت بعة لألمم المتّحدة فحسب، بل هي ضرورية أيًضا الستقطاب الجهات المانحة الجديدة التيالتا

والتقارير المتّصلة بذلك حول آليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة بتطميناتٍ  المنظّمات التي تعتزم أن تعهد إليها باألموال
2

   . 

 2030األمام: الاطّة االستراتيجية لمنظّمة السياحة العالمية باتّجاه عام  خامسا.  الطريق إلى

فيما يضع  العالم خطّة شاملة جديدة للتنمية المستدامة، تقف  منّظمة السياحة العالمية وأعضاؤها أمام فرصٍة لصياغة   35.

 جدول األعمال السياحي لألعوام العشرة المقبلة. 

في إطار جهٍد تعاوني بين األمانة وأعضائها، ينبغي أن تغطّي الخطّة االستراتيجية الجديدة لمنظّمة السياحة العالمية   36.

كما يجب أن تأخذ في الحسبان نموذج العمل السريع التغيّر والتحّديات الناشئة خصائص قطاعنا بشكٍل كامل،  2030باتّجاه عام 

جندةً للحّد من آثار التحّديات العالمية وتوفير خارطة غي أيًضا أن تضَع بعناية أينبالمتّحدة. الجديدة في العالم وإصالح األمم 

بحيث نتمّكن من جعل السياحة أكثر ذكاًء وأكثر تنافسية وأكثر طريق لألمانة وكافة الجهات المعنية بشأن كيفية العمل مًعا 

 اهتماماتها. مسؤولية، عن طريق وضع الناس والكوكب واالزدهار في صلب 

.37 2030وتقترح اإلدارة المباشرة باآللية التي ست فضي إلى تقديم الخطّة االستراتيجية لمنظّمة السياحة العالمية باتّجاه عام  

 . 2019خالل الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للمنظّمة في العام 

 جراءات من قبل المجلس التنفيذيإسادسا. 

رمشروع مقرّ 
3

 

 المجلس التنفيذي، إنّ 

                                            
2
 مراجعةالوظيفة  "حالة(، وJIU/REP/2017/7ألمم المتّحدة بشأن "مراجعة متطلّبات الجهات المانحة بشأن اإلبالغ في منظومة األمم المتّحدة" )ل التابعةلمزيٍد من المعلومات، ي رجى مراجعة التقارير التالية الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة   

   .https://www.unjiu.org/content/reportsعبر الرابط اآلتي: (. يمكن االطاّلع على هذه التقارير JIU/REP/2006/2غرات الرقابة في منظومة األمم المتّحدة" )ث(، و"JIU/REP/2016/8المتّحدة" ) حسابات في منظومة األمملل الداخلية
.لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة المقررات الصادرة عن األمانة.  هذا مجرد مشروع مقرر   
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 تقرير األمين العام بشأن رؤية اإلدارة واألولويات،  على اّطلعوقد 

 ؛ 2019-2018األولويات التي طرحها األمين العام للفترة يؤيّد  .1

 بالهيكلية التنظيمية الجديدة؛ يحيط علًما و .2

باقتراحه لمراجعة آلية اإلدارة العليا لألمانة، من أجل االمتثال لإلطار القانوني للمنظّمة وتحسين أداء برامج يرّحب و .3

 العمل والتنسيق؛ 

)ب( من نظام 15خايمي ألبيرتو كابال سانكليمينتي )كولومبيا( نائبًا لألمين العام بموجب الماّدة تعيين السيّد يوافق على و .4

 الموظّفين؛ 

في سياق إعادة تنظيم األمانة، استمرار عمل السيّد زهو شانزهونغ )الصين( وتعيين السيّد مانويل بتلر )إسبانيا( ويدعم،  .5

 األمين العام.  ديوانقًا خالل خدمتهما في ويتمنّى لهما عمالً موفّ كمديَرين تنفيذيين، 
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 نتي والسيّد زهو شانزهونغ والسيّد مانويل بتلر  يرتو كابال سانكليميالسير الذاتية للسيّد خايمي ألب الثاني.المرفق 

 
 
 

 روبا، واإلدارة اإلقليمية للشرق األوسطاإلدارة اإلقليمية ألفريقيا، اإلدارة اإلقليمية للقارة األمريكية، اإلدارة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ، اإلدارة اإلقليمية ألو.*
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 الهيكل التنظيمي لمنظّمة السياحة العالمية األول.المرفق 

A.  نبذة عن سيرة السيد خايمي كابال سانكلمنتي –ألف  

-2014( وسفير كولومبيا في النمسا )2000-9199تولّى السيد كابال )كولومبيا( سابقًا منصب وزير التنمية االقتصادية )

 (.2014-2011)كوريا  جمهورية وفي( 2018

كذلك، شغل السيد كابال عدة مناصب في القطاع الخاص، بما في ذلك مسؤوليات أساسية في قطاع السياحة، منها ترؤس 

 (.1999-1998( ومجلس جمعيات األعمال الكولومبية )2002-2011) COTELCOجمعية الفنادق والسياحة الكولومبية 

 مجالس إدارة عدد من المنظمات والشركات الكولومبية.عمل السيد كابال أيًضا كاستشاري ومحاضر دولي وكعضو في 

( وشهادة دراسات Javeriana Universityالسيد كابال حائز على شهادة في الهندسة الصناعية )من جامعة "هافيريانا" 

 Inaldeوكلية "إينالدي" لألعمال  Los Angeles Universityعليا في اإلدارة العليا )من جامعة لوس أنجلس 

Business School وقد حصل عليهما في بلده األم كولومبيا. كذلك، حاز السيد كابال على شهادة ماجستير في االقتصاد ،)

(، كما درس اللغة .American University in Washington D.Cمن الجامعة األميركية في العاصمة واشنطن )

( واإلدارة المتخصصة في جامعة كاروالينا Georgetown Universityاإلنكليزية واالقتصاد في جامعة "جورجتاون" )

 IE Business( في الواليات المتحدة وفي "كلية آي إي لألعمال" )University of South Carolinaالجنوبية )

School" كمبلوتنسي ( وجامعة ( "Complutense University.في مدريد ) 

 ه األم، اإلنكليزية كلغة أعمال.ويتقن السيد كابال، باإلضافة إلى اإلسبانية، وهي لغت

B.  زو شانزونغنبذة عن سيرة السيد  –ألف  

 يتولّى السيد زو شانزونغ حاليًا منصب المدير التنفيذي في مقّر منظّمة السياحة العالمية في العاصمة اإلسبانية مدريد.

صينية الوطنية للسياحة ، منصب نائب رئيس اإلدارة ال2013وحتى  2008شغل السيد شانزونغ سابقًا، منذ أواخر 

(CNTA وشملت مهامه اإلشراف على العالقات الدولية، والتسويق واإلعالن في األسواق المحلية والخارجية، وإدارة ،)

مركز المعلومات السياحية وشؤون األمن السياحي وإنشاء شبكة خدمة عامة. كذلك، قام السيد شانزونغ، خالل توليه منصب 

على تأليف مستندات سياحية أساسية والتدقيق فيها، وبينها تخطيط السياحة الوافدة إلى الصين على  نائب الرئيس، باإلشراف

لبناء المعلومات السياحية. وكان السيد شانزونغ مسؤواًل أيًضا عن إطالق  12المديين المتوسط والبعيد والخطة الخماسية الـ

 ي.مستند الخطوط التوجيهية لقطاع السياحة والترفيه الوطن

، بينها 2008و 1989عالوة على ذلك، تولّى السيد شانزونغ عدة مناصب في اإلدارة الصينية الوطنية للسياحة بين العامين 

مدير مكاتب اإلدارة الصينية الوطنية للسياحة في نيويورك، ونائب المدير العام لقسم التسويق الدولي ومدير عام قسم 

 الوطنية للسياحة. التسويق والتواصل في اإلدارة الصينية

(، وهي أكبر CITS، كان السيد شانزونغ يشغل منصب مدير قسم في خدمة السفر الدولي الصينية )1989و 1985وبين 

 الشركات السياحية في الصين.

ل" السيد شانزونغ حائز على شهادة الماجستير في اإلدارة االقتصادية السياحية من كلية الدراسات العليا في جامعة "نيو سكو

. قبل ذلك، حاز السيد شانزونغ 1988( في العام Graduate School of New York New Schoolفي نيويورك )

 ( في الصين.Nanjingعلى إجازة في اللغة واألب اإلنكليزيين من جامعة "نانجينغ" )

 والسيد زو صيني الجنسية.

 

C.  مانويل بتلرنبذة عن سيرة السيد  –ألف  

عاًما. شغل سابقًا  25ناشط في جهود تعزيز السياحة على أعلى المستويات في إسبانيا منذ أكثر من  السيد باتلر )إسبانيا(

 .2013وحتى  2012ومن  2018وحتى  2016( من Turespañaمنصب المدير العام لمعهد السياحة اإلسباني )
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( 2011-2007و 2016-2014في ألمانيا ) تشمل المناصب السابقة التي تواّلها السيد باتلر استشاري في السفارة اإلسبانية

 1995(، ومدير المكتب السياحي اإلسباني في مدينة ميامي )في الواليات المتحدة األميركية( من 2004-1999وفي لندن )

، فضاًل عن مهام أخرى تواّلها في مقر معهد 1994وحتى  1991وفي مدينة فرانكفورت )في ألمانيا( من  1999وحتى 

 اني المركزي في مدريد.السياحة اإلسب

باإلضافة إلى ذلك، عمل السيد باتلر كاستشاري خارجي لمنظّمة السياحة العالمية وكعضو في مجلس اإلدارة في عدة 

أو  AENA Airports( وشركة Instituto Tecnológico Hoteleroمؤسسات، منها المعهد التكنولوجي الفندقي )

Aldeasa  "السوق الحرة العالمية"(Wolrd Duty Free .وكالهما في مدريد ،)حاليًا 

يحمل السير باتلر إجازة وشهادة دكتوراه في الهندسة المعمارية البحرية من "جامعة مدريد للتقنيات المتعددة" 

(Polytechnic University of Madrid (، باإلضافة إلى شهادة دراسات عليا في اإلدارة العليا )من كلية األعمال في

( وتمويل الشركات )من كلية لندن لألعمال IESE Business School, University of Navarraارا" جامعة "ناف

London Business School.) 

 يتقن السيد باتلر، باإلضافة إلى اإلسبانية، وهي لغته األم، اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية.
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 نتي والسيّد زهو شانزهونغ والسيّد مانويل بتلر  يرتو كابال سانكليميالسير الذاتية للسيّد خايمي ألب الثاني.المرفق 
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