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 (ج) 3البند 

 إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية

 للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية
 
 

منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة على 
 .رمز اإلجابة السريعة هنا أو يمكنكم استخدام ، rgwww.unwto.o اإلنترنت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفيذي 

األمين العام بنيتها إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية للشرق األوسط، من أعلمت المملكة العربية السعودية 

 15لمدة  التعاون والدعم الذي تقدمه المنظمة للشرق األوسط، وبهدف أن يكون العمل جاريا في المكتبأجل تعزيز 

 .2021-2020عاما، ابتداء من 

 

من المنظمة )الفئة األولى(، تماشيا مع الشروط والمعايير   هذا المكتب اإلقليمي من شأنه أن يشكل جزءا ال يتجزأ

، والتي من أجلها تم إعداد (XXI)656دورتها الحادية والعشرين بواسطة القرار التي اعتمدتها الجمعية العامة في 

 مشروع اتفاق مع البلد المضيف.

 

بناء على طلب المملكة العربية السعودية، يقدم األمين العام اقتراح إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية 

 العامة.الجمعية  بغية التصديق عليه الحقا من قبل ،لينظر فيه المجلس التنفيذي ،للشرق األوسط في الرياض

 

، البلد المضيف مع المملكة العربية السعوديةتفاق ا بإبرامتفويض من المجلس التنفيذي، ال ستقوم األمانة، حين تتلقى

، بتمويل كامل من المملكة 2021-2020 العمل فيه في بهدف بدء  ،منظمة لإنشاء وتشغيل المكتب اإلقليمي ل من أجل

 العربية السعودية بواسطة مساهمة طوعية.

ال يتجزأ  اجزء ليكون في الرياض سيتم إنشاؤه، وبدأ العمل فيه إقرار مكتب المنظمة اإلقليمي للشرق األوسطإذا تم 

 واألمين العام.من المنظمة لتنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة 

 

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

)ج(3البند   

 إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية

 للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية
(CE/112/3(c) الوثيقة) 

 

 إن المجلس التنفيذي

أن وزير السياحة في المملكة العربيية السعودية، معالي السيد أحمد بن عقيل الخطيب، قد أبلغ األمين العام   إذ يلحظ

بنية المملكة العربية السعودية إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية للشرق األوسط، لتعزيز التعاون والدعم 

 األوسط،الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية إلقليم الشرق 

في المعلومات التي قدمها األمين العام حول اقتراح إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية للشرق  وقد نظر

 األوسط في الرياض، 

الشروط والمعايير للكيانات الخارجية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الحادية والعشرين  وإذ يستذكر

 ، (XXI)656بواسطة القرار

 اقتراح المملكة العربية السعودية إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض؛  يؤيد  .1

 

إلى األمين العام إنجاز اإلجراءات الالزمة وتوقيع اإلتفاق مع البلد المضيف من أجل إنشاء المكتب   ويطلب .2

، وتقديم تقرير مرحلي عن ذلك إلى المجلس في دورته 2021-2020اإلقليمي، بهدف أن يبدأ أعماله في 

القادمة

 
 لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. .مقرر مشروع  هذا  1
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 وسطاقتراح إلنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية للشرق األ -أوال 
 

أحمد السيد سعادة  ،وزير السياحة في المملكة العربية السعودية قام، 2020يونيو حزيران/ 16بتاريخ  في رسالة .1

نية المملكة العربية السعودية إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة باألمين العام  ، بإعالم بن عقيل الخطيب

 هذه الرسالة.نسخة من ، المرفق األول، في طيهالعالمية للشرق األوسط. 

 

، أكد  2020أغسطس آب/ 28في  ،لكة العربية السعوديةإلى المم مؤخرا األمين العام خالل الزيارة التي قام بها .2

لشرق اهتمام حكومته باستضافة الرياض للمكتب اإلقليمي لمنظمة السياحة العالمية ل مجدداوزير السياحة 

، وأعرب عن رغبته  2021-2020 سنة، ابتداء من 15لفترة  كون العمل جاريا في المكتباألوسط، بهدف أن ي

 للمجلس. 112 الدورةفي  على ذلك جميع أعضاء المجلس إطالعفي 

 

البلد المضيف بما يتماشى مع   مع وزارة السياحة على مشروع اتفاق في محددينمسؤولين  بإطالع األمانة قامت .3

التي اعتمدتها وشروط ومعايير الكيانات الخارجية التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من المنظمة )الفئة األولى( 

قائمة كاملة طيه، في المرفق الثاني،  .(XXI)656القرار  ةبواسط عامة في دورتها الحادية والعشرينالجمعية ال

 .على الكيانات من الفئة األولى التي تنطبقالشروط ب

 

، يقدم األمين العام هذا االقتراح المتعلق بإنشاء مكتب إقليمي لمنظمة المملكة العربية السعودية بناء على طلب .4

 ،من النظام األساسي 20لينظر فيه المجلس التنفيذي وفقا للمادة  ،السياحة العالمية للشرق األوسط في الرياض

 )ي( من النظام األساسي. 12لمادة ا بموجب العامة،الجمعية  بغية التصديق عليه الحقا من قبل 

 

البلد المضيف مع المملكة العربية تفاق ا بإبرام، تفويض من المجلس التنفيذيال ستقوم األمانة، حين تتلقى .5

 .2021-2020 العمل فيه فيبهدف بدء  ،منظمةلإنشاء وتشغيل المكتب اإلقليمي ل ، من أجلالسعودية

 وعمل المكتب اإلقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض  والية

 فسوف يتم إنشاؤه، وبدأ العمل فيه (في ما يلي  )"المكتب" إقرار مكتب المنظمة اإلقليمي للشرق األوسط  إذا تم .6

 واألمين العام.ال يتجزأ من المنظمة لتنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة  اجزء ليكون الرياضفي 

الشرق األوسط وبما يتماشى مع  إقليميقوم المكتب بدعم وتنفيذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في وف سو

منظمة لمن صورة وحجم التواجد الدولي ل ،على وجه الخصوص ،منظمة. وسوف يستفيد المكتبالبرنامج عمل 

 وشبكة الشركاء في الشرق األوسط.

 

في الشرق األوسط من خالل  الجاريةالمكتب مسؤوالً عن التنسيق والمتابعة واإلبالغ عن األنشطة  يكون .7

  يحرصو اإلقليم.، وكذلك مع األعضاء المنتسبين في مع كل دولة عضو في الشرق األوسط العالقات المستمرة

يقيم و. في نفس الوقت متوازن جغرافيًاواستراتيجي و منصف، أنشطة المنظمة بشكل توزيع علىالمكتب 

على باستمرار إطالع اإلدارة مع  ،المنظمة ضمها إلىعالقات مع الدول غير األعضاء ويحافظ عليها من أجل 

ذات األنشطة  حولاألخرى  وإطالع الدوائر، (ألخاألعضاء، طلبات )األولويات،  الهامةاإلقليمية  جميع القضايا

 باختصاص كل منها .  الصلة

 

يعمل المكتب على تلبية االحتياجات المحددة لهيئات السياحة الوطنية والسلطات المحلية ومؤسسات السياحة في   .8

ة ، بما في ذلك دورات عن تنميالسياحة قطاعالتي تهم  المواضيعومؤتمرات حول  ندواتعقد على ، واإلقليم

التشغيلية وجمع  الدوائريساهم بنشاط في نشر وترويج منتجات و. السياحي اإلحصاءو السياحيةالموارد البشرية 

 التشغيلية. الدوائر، بناء على طلب من وليس حصرا ،خصوصا، لدول األعضاءلأي معلومات مفيدة 

 

المنهجية ، وفقا للمعايير اإلقليميعمل المكتب على تعزيز إنتاج إحصاءات السياحة القابلة للمقارنة دوليا في  .9

على تعزيز استخدام وتحليل إحصاءات وبيانات   أيضايعمل وتوسيع نطاقها وتحسين نوعيتها. على ، والدولية

ث بالتعاون مع األعضاء وبادرات البح، وتطوير مرصد السياسات اإلقليمية والوطنيةالسياحة في تصميم و

 اإلقليميين.

 

ياحة الوطنية والبرامج يعمل المكتب على االضطالع بدور أساسي في تمكين تنمية رأس المال البشري للسو .10

ت الحالية والمستقبلية في ، ورصد تنمية المهارانظم إصدار شهادات الجودة تطبيقمبادرات مثل ، والتنظيمية

، فضال عن تقديم المشورة المستمرة بشأن صوبرامج تدريب المرشدين السياحيين وإصدار التراخي، القطاع

 القضايا االستراتيجية ذات األولوية لألعضاء اإلقليميين.

 

تنفيذ أنشطته من خالل مساهمة طوعية ، بينما يمكن  للمكتب والكامل لتمويل بالالمملكة العربية السعودية  تقومو .11

ية الستكمال عمل المكتب اإلقليمي، إضاف مساهمات طوعيةاألخرى والقطاع الخاص تقديم  للدول األعضاء

 وسياساتها.  منظمة السياحة العالمية لنظموفقا و ، حسب االقتضاء
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 رسالة من وزير السياحة في المملكة العربية السعودية  - المرفق األول
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 الكيانات من الفئة األولىالشروط السارية على   - المرفق الثاني

 

 


