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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 اعتماد جدول األعمال

من جدول األعمال  1البند   

 (.CE/108/1 prov)الوثيقة 

 

 ،نفيذيإّن المجلس الت

 اقتراح الرئيس،وقد استمع إلى 

كبنٍد أخير في اليوم األول من  111و 110و 109المجلس دورات بشأن مكان وتاريخ انعقاد  10البند  النظر فييقرر 
 الدورة؛

 كما هو ُمقتَرح، تبًعا للترتيب اآلنف الذكر. 108جدول أعمال دورته الـ يعتمدو

 
* * * 

mailto:info@unwto.org


CE/DEC/2(CVIII) 
CE/DEC/1(CVIII) 

 
 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 الرجاء إعادة استعمال الورق

4 

mailto:info@unwto.org


 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 الرجاء إعادة استعمال الورق

5 

 
 

 
 
 

 
 

CE/DEC/2(CVIII) 

 

 
 
 
 

 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 بيان الرئيس

من جدول األعمال  2البند   

 (CE/108/2)الوثيقة 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 ،رجنتيناألالسياحة في ، وزير غوستافو سانتوسللمجلس التنفيذي، معالي السيِّد  108الدورة بيان رئيس وقد استمع إلى 

 الرئيس على بيانه إلى المجلس التنفيذي؛يشكر  .1

، على قيادتهم الهند، ونائب الرئيس الثاني، مبياازامتنانه وتقديره لرئيس المجلس ونائب الرئيس األول،  عن ويعّبر .2
 تهم الشخصية في إنجاح المداوالت في مختلف بنود جدول األعمال.امساهمالحيوية و

* * * 
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CE/DEC/3(CVIII) 

 

 
 
 
 

 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 
 
 

 تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن وثائق تفويض األعضاء

 من جدول األعمال  3البند 

 (CE/108/3)الوثيقة 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 (، CE/108/3تفويض األعضاء )الوثيقة  تقرير رئيس المجلس التنفيذي بشأن وثائقوقد اّطلع على 

في دورته الثامنة بعد المئة، بأعضاء المجلس المذكورين في التقرير والذين اعُتِبَرت وثائق  أن يقبليقّرر  .1
 وريا تقديم الوثائق الالزمة وفًقا للقواعد المعمول بها؛ك، ويطلب من مصر وجمهورية التفويض الخاّصة بهم صالحة

 Instituto para la Calidad Turística)درز ومعهد جودة السياحة اإلسبانية نالبحضور الف وينّوه .2
Española)  ّالمنتسبين؛ المشاركين واألعضاء عن األعضاء  لينكممث 

 ؛ المشاركة في الدورة بصفة مراقب بحضور الوفودويرّحب  .3

م كافة النسخ األصلية لوثائق التفويض للتأّكد من استال الالزمة متابعةبإجراءات المن األمين العام القيام ويطلب  .4
 ضمن الوقت المحّدد.، 108في الدورة  الحاضرينالمقّدمة من قبل األعضاء 

 

* * * 

mailto:info@unwto.org


CE/DEC/3(CVIII) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 الرجاء إعادة استعمال الورق

8 

mailto:info@unwto.org


 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 الرجاء إعادة استعمال الورق

9 

 
 

 
 
 

 
 

CE/DEC/4(CVIII) 

 

 
 
 
 

 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية

 من جدول األعمال 4البند 

 (CE/108/4)الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية، وقد اّطلع على 

 التوصيات المقّدمة في التقرير والوثائق ذات الصلة.  يعتمد
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 
 

 تقرير األمين العام

ل: الوضع الراهن واألنشطة الجارية  الجزء األوَّ

 وضع السياحة العالمية

 من جدول األعمال )أ( 5البند 

 (CE/108/5(a))الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 التقرير، وقد اّطلع على

 تحليل األمين العام لالتجاهات الحالية، وقد استمع إلى

 بالوضع الراهن للسياحة العالمية.  لًمايحيط ع

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 

 
 تقرير األمين العام

ل: الوضع الراهن واألنشطة الجارية  الجزء األوَّ

 )ب( رؤية اإلدارة واألولويات

: جعل السياحة أكثر ذكاًء وأكثر تنافسية وأكثر مسؤولية2030 نحو عام  

 من جدول األعمال  (ب)5البند 

 (CE/108/5(b) rev.1)الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 تقرير األمين العام بشأن رؤية اإلدارة واألولويات، وقد اّطلع على 

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

 بالهيكلية التنظيمية الجديدة؛ حيط علًما وي .2

مراجعة آلية اإلدارة العليا لألمانة، من أجل االمتثال لإلطار القانوني للمنّظمة وتحسين أداء باقتراحه ويرّحب  .3
 برامج العمل والتنسيق؛ 

)ب( من 15موجب الماّدة تعيين السّيد خايمي ألبيرتو كابال سانكليمينتي )كولومبيا( نائًبا لألمين العام بويوافق على  .4
 لموّظفين؛ األساسي لنظام ال

في سياق إعادة تنظيم األمانة، استمرار عمل السّيد زهو شانزهونغ )الصين( وتعيين السّيد مانويل بتلر ويدعم،  .5
 ويتمّنى لهما عمالً موّفًقا خالل خدمتهما في ديوان األمين العام. )إسبانيا( كمديَرين تنفيذيين، 

 
* * * 
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 المجلس التنفيذي

 108الدورة 
 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 

 
 

 
 تقرير األمين العام

ل: الوضع الراهن واألنشطة الجارية  الجزء األوَّ

 )ج( تنفيذ برنامج العمل العام

 ( من جدول األعمال ج)5البند 

 (CE/108/5(c) rev.1و CE/108/4 )الوثيقتان

 ،إّن المجلس التنفيذي

 ،تنفيذ برنامج العمل العامبشأن  األمين العام تقرير وقد اطلع على

 إلى عروض مختلف مسؤولي األمانة، وقد استمع

 بكافة األنشطة الموجزة في التقرير ومرفقاته؛ يحيط علًما .1

افة األعضاء اآلخرين، على دعمهم المستمّر ، وك2017ساموا، رئيس اللجنة التوجيهية المعنّية بالسنة الدولية  ويشكر .2
 والتزامهم؛

، ويشكر 2017عن خالص امتنانه للدعم القّيم من قبل السفراء الخاّصين اإلثني عشر خالل السنة الدولية  وُيعِرب .3
لسنة، وكذلك على دعمهم القّيم لفعاليات هذه ا 2017الرعاة الرسميين والشركاء واألصدقاء األربعة والسّتين للسنة الدولية 

 الشركاء من اإلعالم والحمالت؛

سة تميس وتحويلها إلى أكاديمية منظمة السياحة العالمية؛ ويرّحب .4  بمبادرة تغيير عالمة مؤسَّ

م. ويؤّيد .5  شعار المنظمة الجديد كما قُدِّ
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ،، إسبانياسان ِسباستيان
 

 
 

 تقرير األجهزة المتفّرعة عن المجلس

 تقرير لجنة السياحة والتنافسية

 من جدول األعمال  (أ)6البند 

 (CE/108/6(a))الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

  تقرير لجنة السياحة والتنافسية، وقد اّطلع على 

 ؛ لتاريخهتحقيقها  أعضاء اللجنة على النتائج القّيمة التي تمّ  يشكر .1

يدعو أعضاء منّظمة السياحة العالمية إلى دعم اللجنة من وأعضاء اللجنة على تنفيذ خّطة العمل المقترحة، ويشّجع  .2
 في مساعيها.   المساهمةخالل 

 

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018و أيار/ماي 25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 تقرير األجهزة المتفّرعة عن المجلس

 )ب( تقرير لجنة السياحة واالستدامة

 ( من جدول األعمال ب)6البند 

 (CE/108/6(b))الوثيقة 

 ،إّن المجلس التنفيذي

  تقرير لجنة السياحة واالستدامة، وقد اّطلع على 

 األعضاء على إنجازات اللجنة؛ يهنِّئ .1

، 2018لتنظيم حدث جانبي خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تّموز/يوليو بتحضيرات األمانة ويرّحب  .2
شبكة السياحة المستدامة، حيث سيتّم إلقاء الضوء على أفضل الممارسات في مجال  –ضمن إطار شبكة الكوكب الواحد 

 تدامة؛   السياحة التي من شأنها الدفع باتجاه تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المس

من األمانة أن تدعم قدر اإلمكان الدول األعضاء التي تطّوعت لتقديم "المراجعات الوطنية الطوعية" إلى ويطلب  .3
 المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وال سّيما تلك التي تعتمد أفضل الممارسات في قطاع السياحة. 

 

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 

 
 تقرير األجهزة المتفّرعة عن المجلس

 )ج( تقرير لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي

 ( من جدول األعمال ج)6البند 

 (CE/108/6(c))الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 رير لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي،تق وقد اّطلع على
 

 تفانيها واإلنجازات التي حّققتها؛ عمل الجاّد الذي تبذله اللجنة، وعن تقديره لل ُيعرب .1

عمل اللجنة المتعلّق بقياس السياحة المستدامة، بما في ذلك وضع إطار إحصائي وفًقا للجدول الزمني  ويدعم .2
م، وتصميم استراتيجية تنفيذي ة، والخطوات المّتخذة في سبيل توسيع قاعدة البيانات الخاّصة بمنّظمة السياحة العالمية الُمقدَّ

 لتشمل البيانات المتعلّقة بقياس السياحة المستدامة، بما في ذلك المؤّشرات السياحية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة؛ 

مجال تطوير دراسات نموذجية بشأن قياس السياحة  العمل الريادي للبلدان والمناطق دون اإلقليمية في ويثني على .3
 المستدامة؛ 

اللجنة، بدعٍم من األمانة، على مواصلة التنسيق مع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت والمعني  ويشّجع  .4
إطار  بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة، لضمان الدقّة التقنية وجدوى المؤّشرات الرامية إلى رصد دور السياحة في

 أهداف التنمية المستدامة؛ 

 ،"2008بالذكرى السنوية العاشرة لـ"حساب السياحة الفرعي: إطار العمل المنهجي الموصى به لعام  ويحيط علًما .5
ويحّث على مواصلة تنفيذه في البلدان عن طريق بناء القدرات، والمساعدة التقنية، وإعداد الدليل الجامع لحساب السياحة 

 الفرعي؛ 

إعطاء األولوية لتطوير جمع البيانات اإلحصائية وتحليلها، وجعل  نّيتهمااللجنة واألمين العام في  عمويد .6
 اإلحصاءات قيمة مقترحة استراتيجية للدول األعضاء في منّظمة السياحة العالمية. 

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 نيا،، إسباسان ِسباستيان
 

 
 

 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

2018 التقرير المالي للمنظمة لسنة  

( من جدول األعمالأ)7البند   

 (CE/108/4 و  CE/108/7(a))الوثيقتان 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 (،CE/108/7(a))الوثيقة  2018ي للمنّظمة لسنة التقرير المالوقد اّطلع على  

آذار/مارس  31التي قّدمها األمين العام حّتى تاريخ  2018اإليرادات والنفقات للسنة المالية خّطة بيحيط علًما  .1
ر كّل من إيرادات ونفقات الميزانية بـ2018  يورو؛  12,113,000، حيث ُيقدَّ

آذار/مارس  31ولغاية  2018المحّصلة من األعضاء عن السنة المالية  بمستوى االشتراكات المقّررةويحيط علًما  .2
 يورو؛ 1,120,599يورو، وكذلك بمستوى االشتراكات المتأخّرة المحّصلة والبالغ  6,752,463بما مجموعه  2018

راكاتهم لسنة األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشت ويحثّ  .3
 ؛، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البرامج2018

بالمساهمات الطوعية والهبات العينية، ويرّحب باقتراح األمين العام القاضي برفع تقرير  ويحيط علًما مع التقدير .4
الطوعية، بغرض تنويع مصادر  إلى المجلس التنفيذي بشأن مشاريع المبادرات واألموال غير المستخدمة من المساهمات

 تمويل أنشطة المنّظمة، دعًما لتحقيق أهدافها، ومع السعي في الوقت نفسه إلى تحسين الحوكمة الداخلية والشفافية؛ 

( من النظام 1)33بجداول الرواتب التي أقّرتها األمم المّتحدة والتي يطّبقها األمين العام وفقاً للمادة  ويحيط علًما .5
 وظفين على النحو التالي: اإلداري للم

لمراجعة تسوية مقّر العمل  2016نتيجة الدراسة المقارنة للرواتب التي أجريت في تشرين األّول/أكتوبر  (أ )
، وتطبيق 2017آب/أغسطس  1بالنسبة إلى مدريد للموّظفين في الفئة الفّنية والفئات األعلى اعبتاًرا من 

 ، وكذلك بالنسبة إلى جنيف؛ 2017آب/أغسطس  1تباًرا من "بدل االنتقال الشخصي" لفترة سّتة أشهر اع

 ؛ 2018كانون الثاني/يناير  1جدول الرواتب المنّقح للموّظفين في الفئة الفّنية والفئات األعلى اعتباًرا من  (ب )
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ل/أكتوبر  1جدول الرواتب المحّدث للموّظفين في فئة الخدمات العامة اعتباًرا من  (ج )  ؛ 2017تشرين األوَّ

 

ل  ويقرّ  .6 توجيهات السفر، الملحق بالقواعد المالية المفّصلة، وفق الصيغة المقترحة في  –التعديالت على المرفق األوَّ
، التي ستدخل حّيز التنفيذ بعد انعقاد الدورة الثامنة بعد المئة للمجلس CE/108/7(a)المرفق السادس من الوثيقة 

 التنفيذي.  

* * *
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اّتصل منها بالنظام األساسي

كانون  31التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في ( ب)

2017 األول/ديسمبر  

 ( من جدول األعمال ب)7البند 

 (CE/108/7(b))الوثيقة 

 ،إّن المجلس التنفيذي

كانون  31التقرير المالي لمنّظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في وقد اّطلع على 
ل/ديسمبر  (، CE/108/7(b)) 2017األوَّ

المراجعين الخارجيين للحسابات غير المشفوع بتحفظ والذي يفيد بأن البيانات المالية برأي  بإرتياح ايحيط علمً  .1
كانون  31تقّدم صورًة حقيقية عن الوضع المالي للمنظمة لغاية  2017لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية 

كانون  31السنة المنتهية في ، وعن أدائها وتدفقاتها النقدية والتغييرات في رأس المال في 2017األول/ديسمبر 
، انسجاماً مع النظام المالي وقواعد التمويل في المنظمة ومع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 2017األول/ديسمبر 

 العام؛

 ؛2017الجمعية العامة بإقرار البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية  ويوصي .2

، حيث أّدى مستوى اإلنفاق من الميزانية إلى معّدل 2017انية العادية في السنة المالية بأداء الميز ويحيط علًما .3
في المئة من إجمالي إيرادات الميزانية، وحيث بلغ مستوى إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي(،  104تنفيذ بنسبة 

  511,202لُمقّرة، مما أّدى إلى عجٍز نقدي بقيمة في المئة من إيرادات الميزانية ا 90بما في ذلك متأخرات األعضاء، 
 يورو، تّمت تغطيته بسلفة من صندوق رأس المال المتداول؛

يورو( الُمسلَّف من صندوق  749,598األمين العام اّتخاذ التدابير المناسبة إلعادة المبلغ المتراكم ) ويطلب من .4
السابقة والتي لم تتّم إعادتها على النحو  واترأس المال المتداول إلى الميزانية العادية، والناتج عن السلف المقّدمة في السن

الذي ينّص عليه النظام المالي، وذلك في أقرب وقٍت ممكن من الفوائض النقدية في الميزانية العادية خالل السنوات 
 مة؛القاد
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مساعيه مع األعضاء الذين تستحق عليهم إشتراكات للمنظمة  2018األمين العام بأن يواصل خالل العام  ويوصي .5
 بغرض ضمان سدادها؛

وفًقا لهيكلية البرامج الجديدة التي أعّدها األمين  2017االعتمادات المنّقحة للميزانية العادية للسنة المنتهية  ويقرّ  .6
ت في الميزانية العادية الموصى بها من قبل أعضاء لجنة البرنامج والميزانية، من خالل العام، وتحويالت اإلعتمادا

 )ب( من النظام المالي؛5.3)أ( و5.3مشاورٍة خّطية، بموجب المادتين 

بالتوصيات التي أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد النظر في التقارير حول التأمين الصحي بعد  ويحيط علًما .7
 ؛ CE/108/7(b)اء الخدمة، المبّينة في المرفق الخامس ضمن الوثيقة إنته

باقتراح األمين العام المتمّثل في أخذ توصيات الجمعية العامة لألمم المّتحدة بعين االعتبار بشأن التأمين  ويرّحب .8
م الصّحي بعد انتهاء الخدمة، وإعداد خّطة شاملة لإليفاء بااللتزامات المترّتبة على االستحق اقات بعد التقاعد، على أن ُتقدَّ

 إلى المجلس التنفيذي من أجل الموافقة عليها؛  

إمتنانه لرئيس لجنة البرنامج والميزانية )الهند( ولمراجع الحسابات الخارجي )إسبانيا( لما قاما به من  وُيعرب عن .9
 عمل. 

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،ان ِسباستيانس

 
 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

من قواعد التمويل 13من النظام األساسي والفقرة  34)ج( تطبيق المادة   

 )ج( من جدول األعمال 7البند 

 (CE/108/7(c) Add. 1و CE/108/7(c)تان )الوثيق

 ،إّن المجلس التنفيذي

 التقرير،وقد اطلع على 

 التقرير، يوافق على .1

األعضاء الذين بذلوا الجهود الضرورية من أجل الوفاء بإلتزاماتهم المالية على الرغم من الضغوط الداخلية يشكر و .2
 التي يواجهونها؛ 

 ؛2018السداد المتفق عليها حتى عام  بأنَّ البحرين وقيرغيزستان ونيكاراغوا قد إلتزموا بخطط ويحيط علًما .3

من أجل تسديد   Pacific Area Travel Writers Associationخطة السداد التي قدمتهاويوافق على  .4
 المتأخرات المترتبة عليها؛

من قواعد التمويل للعضو الفاعل مدغشقر  13اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة  منحويبقي بشكٍل استثنائي على  .5
 من المجلس التنفيذي بالنظر إلى الجهود التي يبذلها من أجل االلتزام بخطة السداد الخاّصة به؛ 109رة حتى الدو

دة في المادة ويذّكر  .6 ( من النظام 2)7األعضاء بوجوب تسديد مساهماتهم في الميزانية ضمن المهلة الزمنية الُمحدَّ
 ؛المالي

على مدى التزام األعضاء باإلتفاقات الُمبرمة، بهدف اإلبقاء،  من األمين العام أن يطلعه في دورته التاليةويطلب  .7
الممنوح لهم من قبل الجمعية العامة أو إعادة إخضاعهم  13حسب مقتضى الحال، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 لهذه األحكام في حال تبيَّن عدم وفائهم بإلتزاماتهم.

* * * 
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 مجلس التنفيذيال

 108الدورة 
 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 

 
 

 
 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اّتصل منها بالنظام األساسي

 )د( وضع العضوية

 ( من جدول األعمال د)7البند 

 (CE/108/7(d) ة)الوثيق

 ،إّن المجلس التنفيذي

 تقرير األمين العام بشأن وضع العضوية، ى وقد اّطلَع عل

 بالجهود التي يبذلها األمين العام من أجل توسيع العضوية؛ يحيط علًما  .1

بالمقاربة المنهجية التي تعتمدها األمانة لجذب أعضاء جدد عن طريق إعداد مقترحات محّددة تشتمل على ويرّحب  .2
 فوائد العضوية ومجاالت وخطط العمل الملموسة؛ 

 الدول األعضاء في األمم المّتحدة التي ال تنتمي بعد إلى أسرة منّظمة السياحة العالمية أن تنضّم إليها؛ و ويدع .3

 األمين العام على مواصلة جهوده في هذا االّتجاه. ويشّجع  .4

 

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018ار/مايو أي 25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 تقرير األمين العام

المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيالجزء الثاني:   

 )ه( تقرير الموارد البشرية

 ( من جدول األعمال ه)7البند 

 (CE/108/7(e))الوثيقة 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 منّظمة،حول وضع الموارد البشرية في ال تقرير األمين العام وقد استمع إلى

 بالمعلومات المقّدمة بشأن الموارد البشرية في المنّظمة؛ يأخذ علًما .1

ينجزه موظفو المنظمة حالًيا ولمساهمتهم في برنامج عملها، وال سّيما في ظل للعمل الذي  ويعرب عن ارتياحه .2
 الطلب المتزايد على خدمات المنظمة على الرغم من مواردها المحدودة؛

على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األمانة من أجل تمويل مناصب الموظفين الفنّيين  الدول األعضاء ويشّجع .3
 من خالل االتفاقية اإلطارية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛المبتدئين 

موظف األخالقيات على العمل المنجز، كما يبّين تقريره، ويأخذ علًما بالعمل الجاري على تطبيق وظيفة  ويشكر .4
 ؛بما في ذلك تعيين السّيدة مارينا ديوتاليفي في منصب مسؤولة األخالقيات ،األخالقيات

 من النظام اإلداري لموظفي منّظمة السياحة العالمية. 30التعديالت على القاعدة ويقّر  .5

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018يو أيار/ما 25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 األعضاء المنتسبون

تقرير رئيس األعضاء المنتسبين( أ)  

 ( من جدول األعمال )أ8البند 

 (CE/108/8(a))الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 تقرير رئيس مجلس األعضاء المنتسبين، وقد اّطلع على 

لمنتسبين، بما في ذلك النماذج المعيارية بالدور البّناء للمبادرات المنّفذة في إطار خّطة عمل برنامج األعضاء ا يقرّ  .1
والشبكات وفرق العمل والتقارير والمشاريع المشتركة مع برامج أخرى، والحلقات الدراسية الفّنية، والفعاليات 

 المتخّصصة، وكذلك بتزايد عدد األعضاء المنتسبين الذين يشاركون فيها؛  

لقائمة وفرق عملها، وانخراطها الفاعل في مجاالت جديدة مشاركة الدول األعضاء في شبكات المنّظمة ا ويشّجع .2
 لتبادل الخبرات؛ 

تأييد أهمية منهجية النموذج المعياري والمواد ذات الصلة الُمَعّدة من جانب األمانة، بما في ذلك األسماء  ويواصل .3
بوصف هذه المنهجية اإلطار والعالمات الخاّصة بها، مع االعتراف باندراجها ضمن عالمة منّظمة السياحة العالمية، 

األمثل الذي يتيح للقطاَعين العام والخاّص التعاون في مجال تشاطر المعرفة وتطوير مشاريع تعّزز التنافسية في بيئٍة 
 مستدامة ومراعية آلداب السياحة؛ 

ز حضورها بوصفها بمواصلة العمل على تعميم جوائز منّظمة السياحة العالمية للتمّيز واالبتكار وتعزي ويحيط علًما .4
 سبيالً لالعتراف بأهمية إسهام السياحة في المجتمع؛ 

مة، لتقديم برنامج  ويرّحب .5 بتنظيم المزيد من االجتماعات في المستقبل، بالتعاون مع البرامج اإلقليمية في المنظَّ
 األعضاء المنتسبين رسمًيا وتشجيع مشاركة أعضاء ُجدد. 

 
* * * 
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 المجلس التنفيذي

 108الدورة 
 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 

 
 

 

 

 األعضاء المنتسبون

( تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتسابب)  

 من جدول األعمال )ب( 8البند 

 (CE/108/8(b))الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 24إسبانيا في سان ِسباستيان، ظر في طلبات العضوية باالنتساب، التي اجتمعت في تقرير لجنة النوقد اّطلع على 
 ، برئاسة تايلند، 2018أّيار/مايو 

 اللجنة؛ تقرير يؤيد .1

عضوية المرشحين المذكورين أدناه كأعضاء باالنتساب بصورٍة مؤّقتة، وذلك بانتظار مصادقة قبول  ويقّرر .2
 العشرين:و الثالثةالجمعية العامة في دورتها 

 

1. ADARA (الواليات المتحدة) 
2. Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid (إسبانيا) 
3. Associação Dark Sky (البرتغال) 
4. Association Phare Sociale (سويسرا)  
5. Astana Convention Bureau LLP (كازاخستان) 
6. ATREVIA (إسبانيا) 
7. BFTK Budapest Festival and Tourism Centre Non-Profit LLC (هنغاريا) 
8. Caribbean Public Health Agency - CARPHA (ترينيداد وتوباغو) 
9. CAWAB ABSL (بلجيكا) 
10. China Outbound TRI Ltd. Germany (ألمانيا) 
11. Compagnie des Alpes (فرنسا) 
12. Educational Coin Company (الواليات المتحدة) 
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13. EURAIL (لوكسمبورغ) 
14. FIDETUR (المكسيك) 
15. Fondo Mixto de Promoción Turística (المكسيك) 
16. Fundação Parque Tecnológico Itaipu (البرازيل) 
17. Global Journey Consulting (إسبانيا) 
18. Groupement Européen de Coopération Odyssea (فرنسا) 
19. HIPPINDO (أندونيسيا) 
20. Horizon Rash International Tourism Training Institute (جمهورية إيران اإلسالمية) 
21. Hoteles City Express ( كالمكسي ) 
22. IBM (الواليات المتحدة) 
23. INFLOW Summits (تركيا) 
24. Institución Ferial de Canarias – INFECAR (إسبانيا) 
25. International Institute for Research and Development of Special Interest 

Tourism - SITI 1 (جمهورية إيران اإلسالمية) 
26. Korea Culture & Tourism Institute - KCTI (جمهورية كوريا) 
27. Mabna Card Aria (جمهورية إيران اإلسالمية) 
28. Metropolitana de Turismo (باناما) 
29. NARAT Inc. (كندا) 
30. National Tourism Board of Bulgaria (بلغاريا) 
31. Orex Loisirs (فرنسا) 
32. Outlook Publishing Pvt. Ltd. (الهند) 
33. Positive Impact Events Ltd (الممكلة المتحدة) 
34. San Sebastián Turismo (إسبانيا) 
35. SAS Europass (فرنسا) 
36. Sociedad de Desarollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. (إسبانيا) 
37. SOENT International Tourism Consulting Group (ألمانيا) 
38. Thessaloniki Tourism Organization (اليونان) 
39. Tourist Board of Medimurje County ( رواتياك ) 
40. Travel Hunter LLC (االتحاد الروسي) 
41. Travel Professional Group - TPG (أوكرانيا) 
42. University of Rijeka (كرواتيا) 
43. Vatel Group (فرنسا) 
44. World Meetings Forum (المكسيك) 

 

 College for Management inوبشكٍل مؤقت بكلية اإلدارة السياحية والمعلوماتية ) القبول ويقّرر أيًضا .3
Tourism and lnformatics ( في فيروفيتيكا )كرواتيا(، شرط استالم النموذج اإلداري الخاص بالمنطقة

 .يوًما 30( لتمكين تسيير المدفوعات بشكٍل آلي، في خالل SEPAالموحدة للمدفوعات باليورو )

 

* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان

 
 

 

 نقاش حول موضوع: "السياحة والتحّول الرقمي"

 من جدول األعمال  9البند 

 (CE/108/9 rev.1)الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

نة في األجندة السياحية العالمية هو أمر له أهمية أساسية من أجل الحفاظ على القدرة بأّن إدراج االبتكار والرقميقّر  .1
 وتعزيز إمكانات القطاع إلى أقصى حّد، من ناحية النمّو االقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة؛ التنافسية 

األنشطة التي تقوُم بها األمانة في هذا  باالستراتيجية المتعلّقة باالبتكار والتحّول الرقمي ومختلفويحيط علًما  .2
 المجال؛ 

 األمين العام مواصلة جهوده في سبيل تشجيع االبتكار والرقمنة من أجل تطوير قطاع السياحة.  ويطلب من .3

 
* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 

 
 

للمجلس التنفيذي 111والدورة  110والدورة  109مكان وتاريخ انعقاد الدورة   

 من جدول األعمال  10البند 

 ( CE/108/10)الوثيقة 

 

 ،إّن المجلس التنفيذي

 بيانات المرّشحين الستضافة اجتماعاته حّتى موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وقد استمع إلى 

 على عروضهم الكريمة؛  رهميشك .1

عقد دورته التاسعة بعد المئة في المنامة، البحرين، في التواريخ التي سُيّتفق عليها بين األمانة والبلد  يقّررو .2
 المضيف؛ 

عقد دورته العاشرة بعد المئة في أذربيجان في المكان والتواريخ التي سُيّتفق عليها بين األمانة والبلد  يقّررو .3
 المضيف؛ 

دورته الحادية عشرة بعد المئة مباشرًة قبل الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة في سان بطرسبرغ، عقد  قّرريو .4
 االّتحاد الروسي.   

 
* * * 
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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018أيار/مايو  25-23 ، إسبانيا،سان ِسباستيان
 

 
 

 
 

المضيف الشكر للبلد  

 ،إّن المجلس التنفيذي

 إسبانيا، حكومةفي ظل ظروٍف ممتازة أتاحتها له  108الـأعمال دورته  وقد أنجز

 على ما وفروه وشعب سان ِسباستيانبالد الباسك وخصوًصا لـ لحكومة وشعب إسبانيا، يعبِّر عن امتنانه الصادق .1
 مدينة سان ِسباستيان الجميلة؛رة المجلس هذه في استضافة دووأعضائها في من دعٍم لمنظمة السياحة العالمية 

واقع السياحية الجذابة في المدينة لفرصة التي حظيت بها الوفود المشاركة لالستمتاع بالمل تثمينهعن  ويعّبر أيًضا .2
 ؛االجتماعية والزيارات التقنيةالفعاليات مختلف  والمشاركة فيومقاطعة جيبوزكوا، 

قديره للسّيد إيينيغو أوركولو، رئيس حكومة الباسك، والسّيد ألفارو نادال بيلدا، عميق ت عن يعّبر بشكل خاصّ و .3
وزير الطاقة والسياحة واألجندة الرقمية إلسبانيا، والسّيد ألفريدو ريتورتيلو بانياغوا، وزير السياحة والتجارة وشؤون 

ستيان، والسّيدة ماتيلد باستورا آسيان غونزاليز، المستهلك لحكومة الباسك، والسّيد إنيكو غويا السو، رئيس يلدية سان سبا
وزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا، والسّيد هاركايتس ميالن إتكسزاريتا، مدير باسكتور، وجميع موظفيها، على كرم 

 ضيافتهم،  وعلى مساهمتهم الشخصية في تنظيم هذه الدورة ودعمهم المتواصل ألعمالها.
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