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 4 البند 
 توصیة المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامة

2025-2022بمرشح لمنصب األمین العام للفترة   
 
 

 

 اإلنترنتمنظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على 
www.unwto.org .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفیذي 
 

 یتعین على المجلس التنفیذي في ھذه الدورة التوصیة إلى الجمعیة العامة بمرشح لمنصب األمین العام.
 

لتسمیة مرشح  1992التي طبقت باستمرار منذ أن تظل القواعد واإلجراءات  112قرر المجلس التنفیذي في دورتھ 
 ساریة أیضا في الدورة الحالیة. لمنصب األمین العام

 
السیرة الذاتیة، وبیان مع  تم تلقي ترشیحین صالحین ومكتملین ومشفوعین بالمستندات الالزمة (خطاب المرشح،

حكومة  تأیید منكتاب )، إضافة إلى شھادة صحیة موقعة من مركز طبّي معروففضال عن  ،السیاسات ونیة اإلدارة
 البلد الذي یحمل المرشح جنسیتھ.

 
 عمال بالقواعد المتبعة منذ زمن طویل. ،یقوم المجلس بصیاغة توصیتھ في اجتماع خاص باإلقتراع السري

 
 .2025-2022إلى الجمعیة العامة، بمرشح لیعین في منصب األمین العام للفترة  تقدموخالصة العملیة ھي توصیة، 

 

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

4 البند  
 توصیة المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامة

  2025-2022بمرشح لمنصب األمین العام للفترة 
 (CE/113/4)(الوثیقة 

 

ن المجلس التنفیذيإ  

 التقریر، في نظر وقد 
 

 من نظامھ الداخلي، 29(ج) من النظام األساسي والمادَّة 12المادَّة  یشیر إلىوإذ 
 

وفقا للقواعد واإلجراءات التي اعتمدت في المقرر   2025-2022بعملیة التوصیة بمرشح لمنصب األمین العام للفترة  قاموقد 
14(CXII) ، 

 
 ، اقتراًعا سریًا وقد أجرى

 
ة بتعیین إلى یوصي    31وتنتھي في  2022كانون الثاني/ینایر  1في  لوالیة تبدألمنصب األمین العام  ............الجمعیة العامَّ

 . 2025كانون األول/دیسمبر 
 

  
 
 
 
 

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

 12بموجب المادة  . 2021كانون األول/دیسمبر  31الحالي، السید زراب بولولیكاشفیلي، تنتھي في والیة األمین العام  .1
على الجمعیة العامة في دورتھا الرابعة والعشرین أن تعین، بناء على توصیة  بالتالي یتعین (ب) من النظام األساسي، 

 .2025-2022للفترة  ا عام اأمین ،113في دورتھ  المجلس التنفیذي من
 

، 2020أیلول/سبتمبر  17-15التي عقدت في تبلیسي، جورجیا، في الفترة  112اتخذ المجلس التنفیذي، في دورتھ  .2
لتسمیة  1992باإلجراءات التي طبقت باستمرار منذ  113الذي ینص على التقید أیضا في الدورة  (CXII)14المقرر 

وتستنسخ ھذه القواعد في الجزء الثالث  من النظام الداخلي للمجلس. 29المادة مرشح لمنصب األمین العام، بموجب 
 أدناه.

 
أیلول/سبتمبر مذكرة إلى كافة األعضاء تعلن فیھا عن شغور  18، أرسلت األمانة في (CXII)14المقرر عمال ب .3

لمنصب األمین العام، أي قبل شھرین من  تشرین الثاني/نوفمبر موعدا أقصى لتلقي الترشیحات 18المنصب وتحدد 
 الدورة التي یتعین فیھا على المجلس بالتوصیة بمرشح للمنصب.

 
للمجلس التنفیذي لفتح واستعراض  113وكما جرت العادة، اجتمع موظفون محددون مع ممثل عن رئیس الدورة  .4

 الترشیحات التي تلقتھا األمانة. 
 

تلقي بإعالم أعضاء المنظمة، بواسطة مذكرة، ب تشرین الثاني/نوفمبر 23في أعقاب ذلك، قامت األمانة بتاریخ  .5
 الترشیحین الصالحین التالیین:

 
 السیدة شیخة بنت محمد آل خلیفة (مملكة البحرین)

 السید زراب بولولیكاشفیلي (جورجیا) 
 

، الدولة العضو تأیید منبكتاب  مشفوعةلكي تكون الترشیحات ممتثلة للقواعد التي وضعھا المجلس، بجب أن تأتي  .6
 .شھادة صحیة موقعة من مركز طبّي معروففضال عن  ،، وبیان السیاسات ونیة اإلدارةوالسیرة الذاتیة

 
اإلدارة لكل من المرشحین (بالترتیب األبجدي اإلسباني  ترفق طي ھذه الوثیقة السیرة الذاتیة وبیان السیاسات ونیة  .7

 . ولقد قامت األمانة بترجمة ھذه الوثائق إلى لغات المنظمة الرسمیة.ألسماء العائلة)
 

للمجلس التنفیذي خالل  في االجتماع الخاص للتوصیة بمرشح لمنصب األمین العام في اجتماع ھجین العمل سیر . ثانیا
 19-وباء كوفید

 
وبالقواعد واإلجراءات المرعیة منذ زمن طویل والتي تطبق على تسمیة  من النظام الداخلي للمجلس 29 عمال بالمادة .8

مرشح لمنصب األمین العام، وھي مستنسخة في الجزء الثالث أدناه، یتخذ المجلس توصیتھ في اجتماع خاص  
 باإلقتراع السري.

 
ت باإلقتراع السري (مرفقة  والقواعد التوجیھیة إلجراء اإلنتخابا ولقد تمت صیاغة النظام الداخلي للمجلس التنفیذي .9

، بطریقة تفترض أن الدول األعضاء المذكورة أعاله بالنظام الداخلي للجمعیة)، مع القواعد المرعیة منذ زمن طویل
 للمجلس الشخصیة حاضرة شخصیا في اإلجتماع الخاص. لكن، في السیاق العالمي الراھن حیث اإلجتماعات الرسمیة

وسائل مؤقتة واستثنائیة حرصا على ى عن التجمعات الكبیرة، صار من الالزم استكشاف ثنوفیما یُ  ،تمثل تحدیا كبیرا
 اتخاذ قرارات حاسمة لسیر األعمال في المنظمة كما یجب. 

 
لھذه الغایة، اعتمد أعضاء المجلس بواسطة إجراء الصمت مقرر "إجراءات خاصة تحكم انعقاد المجلس التنفیذي  .10

خالل   التي تحدد القواعد الخاصة التي تحكم سیر الجلسات اإلفتراضیة والشخصیة للمجلس 2"19-خالل وباء كوفید 
بتأیید من األمین العام، عقد دورات المجلس افتراضیا طالما تعذر عقد  وتخول رئیس المجلس، ، 19-وباء كوفید 

 بدء الدورة.من  اإلجتماعات الشخصیة بسبب الوباء، وإلعالم األعضاء بھذا القرار قبل عشرة أیام
 

ومع ذلك، فأن الوسائل التكنولوجیة المتاحة حالیا لدى األمانة ال تسمح بإجراء اقتراع سري عبر اإلنترنت، لكن فقط   .11
بالحضور الشخصي. وواقع األمر أنھ لم تقم أي ھیئة إداریة في منظمة ضمن منظومة األمم المتحدة بإجراء اقتراع  

 سري عبر اإلنترنت. 
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لذلك، حتى في حالة عقد دورة ھجینة (عبر اإلنترنت وشخصیا) للمجلس، حول بند التوصیة بمرشح لمنصب نتیجة  .12
األمین العام، یتعین على األعضاء المؤھلین للتصویت أن یكونوا حاضرین شخصیا خالل مناقشة المرشحین 

). لذلك، یجب أن تتشكل وفود وخالل اإلقتراع السري ("اإلجتماع الخاص العادي" ("اإلجتماع الخاص المحصور")
أعضاء المجلس المصوتة مما ال یقل عن عضو واحد حاضر شخصیا طوال اإلجتماع الخاص، وأن یكون مفوضا كما 

، یجوز ألي عضو مصوت في المجلس أن یتمثل استثنائیا وعلى نحو صالح من قبل بالمقابل. 3یجب لإلدالء بصوتھ
 .4التقید بالقواعد ذات الصلةعنصر في وفد عضو آخر طالما تم 

 
باختصار، ممثل عضو المجلس المصوت الحاضر شخصیا في اإلجتماع الخاص ("المصوت")، أكان عنصرا من  .13

عن نیابة ، یجب أن یكون مفوضا ومخوال كما یجب لإلدالء بالصوت وفده الخاص أو عنصرا من وفد مختلف (وكیل)
 الوفد اآلخر.

 
عینت سفراءھا لدى مملكة إسبانیا كممثلین دائمین لدى تشیر األمانة، باإلضافة، إلى أن عددا من الدول األعضاء قد  .14

، وفقا  دولھمالمنظمة ولھم ما یكفي من السلطة لتمثیل دولھم في اجتماعات الھیئات اإلداریة ولإلقتراع بالنیابة عن 
 األمم المتحدة.للممارسة التي تتبعھا منظمات أخرى في منظومة 

 
عمال بالقواعد التوجیھیة إلجراء اإلنتخابات باإلقتراع السري، یقوم رئیس المجلس  وبالنسبة لتعیین فارزي األصوات .15

) لألصوات من بین أعضاء المجلس الذین تتشكل وفودھم من أكثر من مندوب مناوب حاضر 2ین (زَ بتعیین فار
 شخصیا في اإلجتماع. 

 
لإلجتماع الخاص عمال بالقواعد، لن تكون المشاركة عبر اإلنترنت متاحة خالل  الالزمة الحرمةوأخیرا، حرصا على  .16

 اإلجتماع الخاص المحصور. كما أنھا قد تكون مقیدة أیضا حین یجري اإلقتراع السري.
 

 الساریة للتوصیة بمرشح لمنصب األمین العام للمنظمةالقواعد واإلجراءات  . ثالثا
 

 النصوص التنظیمیة وأحكام النظام األساسي ألف.
 

  من النظام األساسي:  12المادَّة  .17

 "(...) وظائف (الجمعیة)، إضافة إلى تلك المولجة إلیھا في موضع آخر من ھذا النظام األساسي، ھي: 

 .(ج) تعیین أمین عام بتوصیة من المجلس"

  من النظام األساسي:  22المادَّة  .18

توصیة المجلس، یعیَن األمین العام بأغلبیة ثلثي األعضاء الفاعلین الحاضرین والمصوتین في الجمعیة، "بناء على 
 لوالیة تدوم أربع سنوات. ویكون تعیینھ قابال للتجدید".

 
  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي: 29المادَّة  .19

 
 یوصي المجلس إلى الجمعیة بمرشح لمنصب األمین العام.  .1 "
 

 .المجلس یعقدھا سریة جلسة في التوصیة ھذه تصاغ .2
 
تصدر التوصیة باالستناد إلى األغلبیة البسیطة ألعضاء المجلس الحاضرین والمصوتین. إذا لم یحصل أي   .3

مرشح على األغلبیة في االقتراع األول، یُجَرى اقتراع ثاٍن أو أكثر إذا اقتضى األمر، إلى حین البّت بین المرشَحْین 
 اللذین یحصالن على أكبر عدد من األصوات في االقتراع األول".

 
 تسمیة األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة قواعد باء.

 
 : على تسمیة مرشح لمنصب األمین العام على ما یلي 1992التي طبقت باستمرار منذ عام  تنّص القواعد  .20

  
 

لدى  فقط رسائل التفویض الصادرة عن رئیس الدولة، أو رئیس الحكومة، أو وزیر الخارجیة، أو الوزیر المسؤول عن السیاحة، أو السفیر المعتمد   3
 . (XIX)519مملكة إسبانیا تعتبر صالحة بموجب القرار 

 شرح إضافي لتمثیل عضو في المجلس من قبل عضو آخر.  25في الفقرة   4
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 وحدھم مواطنو الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة یجوز لھم الترشُّح؛ )أ(
 

یجب اقتراح المرشحین بصورٍة رسمیة على المجلس، عن طریق األمانة، من قبل حكومات الدول التي ینتمون  ) ب(
د  إلیھا، وینبغي استالم ھذه االقتراحات في مھلٍة ال تتخطى (یُحدَّد التاریخ في حینھ)، على أن تُرفق بختٍم بریدي یؤّكِ

 الطابع الرسمّي للترشیح؛
 

ة بإجراء االنتخابات عبر االقتراع  ) ج( ً للمبادئ التوجیھیة الخاصَّ یجري التصویت عن طریق االقتراع السري وفقا
ةالسّري، الُمرفقة ب  ؛النظام الداخلي للجمعیة العامَّ

 
ً للمادَّة یُ  )د ( من النظام الداخلي للمجلس، باألغلبیة البسیطة  28من النظام األساسي والقاعدة  30حَسم التصویت، وفقا

 الُمحدَّدة بنسبة خمسین في المئة زائد واحد من بطاقات االقتراع الُمحتسبة؛
 

ً یجري اختیار مرشَّحٍ واحد من قبل المجلس، و )ه( من النظام الداخلي للمجلس خالل اجتماعٍ مغلق،  29 للمادةفقا
 ومحصوٍر في جزٍء منھ، وذلك على الشكل التالي:

 
)i(  تة تجري مناقشة أسماء المرشَّحین خالل اجتماعٍ مغلٍق ومحصور یقتصر الحضور فیھ على الوفود المصّوِ

 بالنقاشات وال یتّم تسجیلھا صوتیاً؛والمترجمین الفوریِّین؛ وال توضع أي محاضر خطیة 
 

)ii( .خالل االقتراع، یُسَمح بحضور موظَّفي األمانة الضروریین للمساعدة في عملیة التصویت 
 

ر المجلس التنفیذي عدم  )و(  متخلفة دون مبرر عن تسدیدمرشَّحٍ تقترحھ حكومة دولة عضو  التوصیة بأيیقّرِ
رة (الفقرة ا  قواعد التمویل الُمرفقة بالنظام األساسي)؛ من  12شتراكاتھا المتأّخِ
 

 الجمعیة العامة. للتوصیة بھ إلىیختار المجلس مرشَّحاً واحداً فقط  ) ز(
 

م المرشَّحون لمنصب األمین العام عروضاً شفویة تتناول ترشیحھم 1997منذ عام  .21   یسمي خالل الدورة التي  ونیاتھم، یقدِّ
ً فیھا المجلس مرشَّحاً. یُدَعى المرشَّحون إلى تناول الكلمة وفقاً للترتیب األبجدي ألسمائھم باللغة اإلسبانیة، ویُعطوَن   وقتا

 دقائق كحد أقصى لكل عرض.  10، حیث یمكن اقتراح متساویاً لتقدیم عروضھم التي ال یعقبھا أي نقاش
 

 مرشَّحٍ لمنصب األمین العام أمام الجمعیة: ب التوصیةالتنفیذي، فإنَّ  ) من النظام الداخلي للمجلس3(29 للمادةوفقاً  .22
  

تین. وإذا لم یحصل أي مرشَّحٍ على األغلبیة في   "یجب أن تتّم باألغلبیة البسیطة ألعضاء المجلس الحاضرین والمصّوِ
ل، یُنظَّم اقتراٌع ثاٍن، أو اقتراعات الحقة إذا دعت الحاجة،  لالختیار من بین المرشََّحْین اللذین یحصالن االقتراع األوَّ

 على أكبر عدٍد من األصوات".
 

ً للممارسة المتبعة في المنظمة، والُمشار إلیھا في المقرر  .23 ، تُحدَّد األغلبیة البسیطة على 1984للعام  (XXIII)17وفقا
في المئة زائد واحد من بطاقات االقتراع الُمحتسبة". وقد تمَّ التأكید على ھذه القاعدة وتثبیتھا عاَمْي  50أنَّھا "نسبة 

را 1992و 1988 ). وفي حال أسفرت النتیجة عن عدٍد مفرد، یكون من (XLIV)19و (XXXIV)19 ن(المقرَّ
سب المعنى الواضح للعبارة وبحسب العرف السائد، أن تُحتسب على أنَّھا تمثِّل عدد األصوات األعلى المنطقي بح

وبعد احتساب األصوات، یكون محتسبو األصوات مسؤولین عن تحدید عدد األصوات  .5مباشرةً من األصوات الُمحتسبة
 الضروریة للحصول على األغلبیة المطلوبة، كما ھو محدَّد أعاله.

 
ا بالنسبة إلى إجراءات االقتراع "الثاني" واالقتراعات "الالحقة" المذكورة في القاعدة أ .24 ) إذا دعت الحاجة إلیھا، 3(29مَّ

ة بانتخاب األمین العام في   فتنطبق فیھا التوضیحات المقدَّمة من قبل المستشار القانوني ضمن وثیقة المعلومات الخاصَّ
ن على المرتبة الثانیة ان اثنا)، في حال حصل مرشَّح(LXXXIV)16المقرر ( 2008والمؤكَّدة في عام  1989عام 

ل. وتقتضي النتیجة إذَّاك تنظیم اقتراعٍ آخر (وقدر ما یلزم من اقتراعات إضافیة من أجل   التوصل إلىبعد االقتراع األوَّ
األغلبیة المطلوبة) بین المرشَِّحین الثالثة لتحدید المرشََّحْین اللذین حصال على أكبر عدٍد من األصوات واللذین 

 سیشاركان بالتالي في االقتراع النھائي. 
 

 
5  )CE/84/12 Add.1. ( المذكرة التلخیصیة المقدَّمة من قبل المستشار القانوني حول االجراءات والجدول

 .2013-2010الزمني الختیار أمین عام المنظمة للفترة 
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25.  ً للقرارات ذات الصلة التي إنَّ تمثیل دولٍة ما من قبل عضو فاعل آخر في المنظمة خالل انتخاب المرشَّح یتّم وفقا
إذا كان أحد وبالتالي، . (XXI)649القرار ، و(XX)633والقرار  ،(XIX)591 القرارعتمدتھا الجمعیة العامة: ا

عضو  ةیتمثل بعنصر من وفد دول أن ،، إستثنائیا األعضاء الفاعلین غیر قادٍر على المشاركة في التصویت، باستطاعتھ
ً أخرى غیر رئیس الوفد  م كتابا ة  رسمیا، شرط أن یقدِّ ً من قبل السلطة المختصَّ ً موقّعا یشرح فیھ الظروف أو فاكسا

د بموجبھ الشخص الذي سیمثِّلھ ویمنحھ، إذا اإلستثنائیة لذلك، و وتجدر  ، صالحیة التصویت نیابةً عنھ.اقتضى األمریحدِّ
إلى أنَّھ، ما لم  أیضا  تعتبر غیر صالحة. وتجدر اإلشارةسریة التصویت  التي تنتھك مبدأ اإلشارة إلى أن وثائق التفویض

یكن ھناك تحدیدٌ واضح للبنود التي تشملھا صالحیة التصویت، یُعتبر أنَّ المندوب یتمتّع بكامل الصالحیة للتصویت نیابةً 
وفي حین أن تفویضا واحد بالتمثیل یمكن أن یعطى   عن الحكومة التي یمثلھا بالوكالة في أي بنٍد من بنود جدول األعمال.

تفادي تعیین أكثر من مندوٍب واحٍد لتمثیل دولٍة أخرى من أجل ضمان حسن وانتظام أیضا یُطلب من الوفود  لمندوب ما،
 سیر األعمال.

 
من قواعد التمویل الُمرفقة   13من النظام األساسي والفقرة  34یُشار إلى أنَّ األعضاء الذین تنطبق علیھم أحكام المادَّة و .26

بالنظام األساسي في وقت إجراء االنتخابات یُحَرمون من امتیازات العضویة المتمثِّلة في الخدمات والحّق في التصویت 
ة. اإعفاء مؤقت قد منحوافي الجمعیة والمجلس إال إذا كانوا    من تطبیق ھذه األحكام من قبل الجمعیة العامَّ

 
 اجتماعات المجلس التنفیذي لتسمیة األمین العام جیم.

 
مرشَّح لمنصب األمین العام. واالجتماعان  تسمیةالمجلس التنفیذي نوعین من االجتماعات من أجل  ، یعقد 1992منذ  .27

 كالھما یتسّمان بطابعھما الخاص:
 

)i( اجتماع محصور خاص ، 
)ii( .اجتماع عادي خاص 

 
مرشَّح  تسمیةماعات ولكي یكون المجلس قادراً بالتالي على اتخاذ قراٍر بشأن "تجدر اإلشارة إلى أنَّھ لكي تُعقَد االجت .28

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،   15لمنصب األمین العام"، یجب أن یتحقَّق النصاب الضروري فیھ. وبحسب المادَّة 
ایة كل اجتماع أن یتأّكد من اكتمال یتحقَّق النصاب بحضور "أغلبیة أعضاء المجلس". ویتعیَّن على رئیس المجلس في بد 

 النصاب الضروري. 
 
  خاصالمحصور الجتماع إلا
 

خالل االجتماع المحصور الخاص، الذي یسبق االجتماع العادي الخاص، یقوم المجلس التنفیذي بـ"مناقشة المرشحین".   .29
 وفریق الترجمة الفوریة". المصوتةالوفود " وال یكون حاضراً في ھذا االجتماع سوى

 
 خاص العادي الجتماع إلا
 

. ویمكن حضور الختیار مرشح لمنصب األمین العامخالل االجتماع العادي الخاص، یقوم المجلس التنفیذي بالتصویت  .30
بالطبع) الذین  ،مشاركتھم في عملیة التصویت دونھذا االجتماع من قبل األعضاء الفاعلین والمشاركین والمنتسبین (

ً ألحكام المادَّة  من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، بالمشاركة في عمل المجلس. وعلیھ، یمكن أن  1یحّق لھم، وفقا
 یحضر االجتماع العادي الخاص، الذي تُنظَّم خاللھ عملیة االقتراع، كل من: 

 
یتألف وفد من النظام الداخلي: " 31أن تتشكل وفودھم بموجب المادة أعضاء المجلس التنفیذي الذین یجب  )أ(

كل عضو فاعل في المجلس من مندوب واحد یجوز أن یرافقھ مستشار واحد أو أكثر مؤھلین للقیام مقام  
 "؛المناوب

 
 مندوب واحد للعضو المشارك؛ ) ب(

 
 ممثل واحد لألعضاء المنتسبین؛ ) ج(

 
 صفة مراقب؛ بلس التنفیذي، األعضاء الفاعلین غیر األعضاء في المج )د (

 
ً للمشاركة في المجلس بحسب المادة  المدعویناألعضاء المسؤولین عن رئاسة اللجان اإلقلیمیة،  )ه( خصیصا

 ) من النظام الداخلي للمجلس؛7(6
 

 األمین العام والضروریین إلجراء عملیة االقتراع؛  الذین یحددھممسؤولي األمانة  )و(
 

 المترجمین الفوریین. ) ز(
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 تمت معالجتھا بالممارسة ، أو بشكل غیر مباشر النصوص التنظیمیة شملتھامسائل أخرى یمكن أن تطرأ  دال.

 
 (المحصور والعادي) للمجلس خالل تسمیة األمین العام حضور المرشحین في االجتماع الخاص

 
ر المجلس ذلك، حاضرین نوالمرشَّح انھ ینبغي أال یكونمن المتعارف علیھ عموماً في المنظمات الدولیة  .31 . ولكْن، إذا قرَّ

ِمدَت ھذه الممارسة  اعتُ ولقد یمكن للمرشَّحین أن یتكلّموا أمام المجلس عندما تبدأ مناقشة بند جدول األعمال ذي الصلة. 
 ، حیث ُطلب من المرشَّحین مخاطبة المجلس بالشروط نفسھا وبالترتیب األبجدي.2001و 1997في العامین 

 
 النقاش خالل عملیة االقتراع نفسھا

 
أي ظرف من بال یجوز مقاطعة ھذه العملیة وال یجوز إجراء أي نقاش أو مداخلة خالل عملیة االقتراع نفسھا.  .32

 باستثناء حاالت القوة القاھرة أو المشاكل التقنیة البحتة. ،الظروف
 

 أكثرتعلیق أو تأجیل االجتماع في حالة إجراء اقتراعین أو 
 

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، یمكن اقتراح تعلیق أو تأجیل االجتماع من قبل أحد المندوبین واتخاذ  23وفقاً للمادَّة  .33
تین. وال یمكن إخضاع قرار بھذا الشأن من قبل المجلس باالستناد إلى األغلبیة البسیطة لألعضاء الحاضرین والمص ّوِ

إلى أنَّ الممارسة التي لطالما  وتجدر اإلشارةطلب التعلیق أو التأجیل للنقاش، بل یجب طرحھ فوراً على التصویت. 
قتراع من دون أي تعلیٍق أو تأجیل إلمنظمة السیاحة العالمیة ھي العمل فوراً على إجراء ما یلزم من عملیات ا اتبعتھا

 لالجتماع.
 

* * * 
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  بدعم من حكومة مملكة البحرین ،لشیخة مي بنت محمد آل خلیفةل السیرة الذاتیة وبیان السیاسات ونیة اإلدارة -ألف 
 
 

 ملخص 
 

مي آل خلیفة شخصیة دولیة مؤثرة معروفة بعملھا في مجال 
الثقافة والفن والتنمیة المستدامة. ذكرتھا مجلة فوربس في عام  

امرأة نفوذاً في العالم العربي.   50كواحدة من أكثر  2005
إدراكا منھا لقوة الثقافة كمحرك للتنمیة المستدامة، قادت مي  
آل خلیفة مشاریع ابتكاریة لتطویر البنیة التحتیة لتحقیق أھداف 

 .التنمیة المستدامة
الجریئة تحولت إلى حقیقة واقعة عندما أطلقت  بصیرتھا

. وھي مبادرة 2006الثقافة" في عام  برنامج "االستثمار في
شاملة وغیر مسبوقة في إقلیم الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  
حیث یقوم البرنامج بإقامة شراكات نشطة بین القطاعین العام 
والخاص. ولقد ضمنت المبادرة، لغایة الیوم، ما مجموعھ 

ملیون دوالر أمریكي لدعم مشاریع السیاحة الثقافیة.   125
، فازت مملكة البحرین بجائزة آغا خان 2019 وفي عام

للعمارة المرموقة إلحیاء مدینة المحرق التاریخیة. ولطالما 
كانت الصلة بین الثقافة والسیاحة والتنمیة المستدامة في طلیعة  

وقد تم اإلقرار بذلك لدى تعیینھا سفیرة خاصة لمنظمة  عملھا،
ستدامة من أجل السیاحة العالمیة للسنة الدولیة للسیاحة الم

 .2017التنمیة في عام 
فارس جوقة   وسامنالت العدید من الجوائز المتمیزة، لیس أقلھا 

وجائزة من الصندوق العالمي لآلثار،  واتش الشرف، وجائزة
أیضا كقائدة  معروفة كولبیر لإلبداع والتراث. مي آل خلیفة

بارزة للمنظمات في كل من القطاعین الحكومي وغیر 
الحكومي، وقد نالت جائزة "المرأة العربیة المتمیزة في مجال 
القیادة اإلداریة اإللكترونیة" من مركز دراسات المرأة، 

، وجائزة جامعة الدول العربیة للكفاءة 2004باریس، في عام 
 .اإلداریة والتمیز

 

، عززت ھیئة البحرین للثقافة واآلثار بشكل في ظل قیادتھا
كبیر صون وإنشاء مواقع تروج للسیاحة التراثیة. ثالثة من  
ھذه المواقع مدرجة اآلن في قائمة التراث العالمي. ولقد ركز 

إلنشاء اقتصادات محلیة  1آخر أعمالھا على المجال الحرفي 
 إبداعیة تتماشى مع أھداف التنمیة المستدامة.
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 تقلدتھاالمناصب الرئیسیة التي 
 

 : ھیئة البحرین للثقافة واآلثار ةرئیس
  : المركز اإلقلیمي العربي للتراث العالميمدیرة
: جائزة مركز الشیخ إبراھیم بن محمد آل ةورئیس ةمؤسس

 خلیفة للثقافة والبحوث
 

 الجوائز وشھادات التقدیر
 

 جائزة آغا خان للعمارة  2019
العلمي من مؤسسة سلطان الثقافي وجائزة اإلنجاز   2019

 بن علي العویس الثقافیة، اإلمارات العربیة المتحدة
للسنة الدولیة  ة لمنظمة السیاحة العالمیةخاص ةسفیر  2017

 للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة
 من الحكومة الفرنسیةوسام اآلداب والفنون  2016
 لعالمي لآلثارمن الصندوق ا واتش جائزة  2015
وسام النجمة اإلیطالیة من مكتب رئیس الجمھوریة   2014

 اإلیطالیة
الشرف  جائزة ،جائزة كولبیر لإلبداع والتراث  2010

في مجال الفكر والثقافة   الدولیة المتمیزة شخصیةلل
 عاھل ،بأمر ملكي من جاللة الملك محمد السادس

 المغرب
 ،مة الفرنسیةجوقة الشرف من الحكوفارس وسام   2008

 وسام استحقاق من الدرجة األولى من جاللة ملك البحرینو
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 الخبرة وملخص اإلنجازات
 

 الخبرة الحكومیة
 

 ھیئة البحرین للثقافة واآلثار ةرئیس
 حتى تاریخھ 2015

 
قیادة عملیة تجدید المركز التاریخي لمدینة المحرق،  •

 2019للعمارة في عام التي نالت جائزة آغا خان 
خطة الشراكة العامة الخاصة الوطنیة  مواصلة •

 "االستثمار في الثقافة" في البحرین
مدافن دلمون في البحرین كموقع تراث تالل تسجیل  •

 عالمي
قیادة طلب البحرین الناجح للیونسكو إلعالن الیوم  •

 18العالمي للفن اإلسالمي الذي یحتفل بھ سنویا في 
 نوفمبر 

 2018 لعام اجتماع لجنة التراث العالمياستضافة  •
 العربي  العالمفي للمرة األولى عقد  وقد  ،في البحرین

 2015-2010الثقافة  ةوزیر
مختصة  لثقافة ل مستقلة وزارة إنشاء التعدیل الوزاري نجم عن
 والسیاحة بالثقافة
إنشاء المركز اإلقلیمي العربي للتراث العالمي، وھو  •

للیونسكو من الفئة الثانیة في العالم المركز الوحید 
 العربي

قائمة مواقع   علىلبحرین ل الموقع الثاني إدراج •
 :التراث العالمي
 اللؤلؤ: شھادة على اقتصاد الجزیرةصید 

لمعرض إكسبو میالن عام  ةعام ةكمفوض تعمل •
فاز الجناح البحریني الوطني بالجائزة  ، حیث2015

في   همناظرمع الفضیة ألفضل تصمیم معماري  
 معرض إكسبو میالن

السیاحة البحرینیة عن طریق زیادة المشاركة  تمیز •
 في المعارض الدولیة وتعزیز الحضور الدولي

افتتاح مسرح البحرین الوطني بتمویل من  تأنجز •
 جاللة ملك البحرین

تكون "عاصمة الثقافة العربیة" في اختیار المنامة ل •
و"عاصمة السیاحة العربیة" في عام   2012عام 

2013 

 2010-2008الثقافة واالعالم  ةوزیر
اإلعالم والثقافة بوسائل تم تكلیف وزارة الثقافة واإلعالم 

 والسیاحة
تجدید قطاع السیاحة في البحرین، مع التركیز على  •

 والوجود الدوليالعالمات التجاریة والتسویق 
إطالق سلسلة من الفعالیات والمھرجانات لتحقیق  •

االستقرار في التدفق السیاحي إلى البحرین وزیادة 
عائدات السیاحة: مھرجان صیف البحرین (یستمر 

 حتى اآلن) ربیع الثقافة وغیرھا
صورة القطاع في  إلعالء یوم السیاحة العربي  إقامة •

 العربي العالم
 لمعرض البندقیة 111ة الدورفي  المشاركة •

حصل الجناح على جائزة األسد  ، حیث المعماري
 2010الذھبي عام 

تلفزیون ل إطالق الھویة والعالمة التجاریة الجدیدة •
 البحرین

إكسبو شنغھاي  معرض تنسیق مشاركة البحرین في •
2010 

 ، أیار/الوزارة للثقافة والتراث الوطني بوزارة اإلعالم ةوكیل
 2008-2002مایو 
على قائمة التراث  للبحرینإدراج أول موقع  •

 العالمي، قلعة البحرین على قائمة التراث العالمي
إنشاء متحف موقع قلعة البحرین كأول تعاون وطني  •

 2008بین القطاع الخاص والحكومة في عام 

 

 



 
 

CE/113/4 
 

Page 11 of 23 
 

 
 الخبرة غیر الحكومیة

 
 ةورئیس ةمؤسس

 خلیفةمركز الشیخ إبراھیم بن محمد آل 
 ثولثقافة والبحل

 لغایة الیوم 2020من 
 

 منظمة غیر حكومیة رائدة مكرسة لذكرى الشیخ تأسس
 وباشرت خطة  رائدة.شخصیة تاریخیة وھو إبراھیم، 
 ، وتأمین التمویل من القطاع الخاص"في الثقافة "االستثمار

ملیون دوالر أمریكي لمشروع إعادة تأھیل  50بنحو  بما یقدر
المركز الثقافي  ولدى ھذا نة المحرق القدیمة. رئیسي في مدی

  وفتحھا أمام  امنزًال تقلیدیًا تم تجدیدھ 29اآلن أكثر من  الرائد 
في  لمشھد الثقافي ل وھي من السمات البارزة ،لجمھورا
 .لبحرینا
 

 ةوباحث ةمؤرخ
1993-2002 

البحرین من  على توثیق تاریخ باحثة أكادیمیة مستقلة ركزت
 ).المنشورات أدناه الثامن عشر فصاعدًا (انظرالقرن 

 

 
 المنشورات

 
 ةالعربی المؤسسة ،عبد هللا بن أحمد: محارب لم یھدأ 2002

 والنشر للدراسات
 

 المؤسسة، السیرة والمذكراتتشارلز بلجریف:   2000
 والنشر للدراسات ةالعربی

 
سنوات الفي البحرین،  النظامي مائة عام من التعلیم  1999
 والنشر للدراسات ةالعربی المؤسسة، للتأسیساألولى 

 
  ة العربی المؤسسة، إلى دولة فكرةمن  ،القرامطة  1999

 والنشر للدراسات
 

قصة السیطرة  -ورجال الدولة البھیة  سبزاباد   1998
 للدراسات ةالعربی المؤسسة، البریطانیة على الخلیج العربي

 والنشر
 

: األسطورة والتاریخ 1890-1813محمد بن خلیفة   1996
 ، دار الجدیدالموازي

 ، الریس للنشرشیخ اآلداب  1993
 

 المؤھالت األكادیمیة
 

ماجستیر في التاریخ السیاسي، جامعة شیفیلد، المملكة  2005
 المتحدة

 
 اللغات

 
 العربیة: اللغة األم

 لیزیة: بطالقةنكاإل 
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 مي آل خلیفة

 
 ونیة اإلدارة اتبیان السیاس

 
 

تلحق أضراًرا قاسیة  ألن ،في أسوأ حاالتھا وھي قابلة، ھي أداة مذھلة للتنمیة المستدامة.  ،في أفضل حاالتھا ،السیاحة
 علىیجب و. ، فھو یوفر فرصة للتحول19-الذي طرأ على القطاع حالیا بسبب وباء كوفید  الجمود اما بالمجتمعات والبیئات. 

ما في تحدید وتقدیم  وینبغي لنا أال نترددھیكلي. إلحداث تغییر أمامنا  أتیحتالفرصة التي  أن تغتنم ھذهمنظمة السیاحة العالمیة 
، في رأیي، تركیًزا خاًصا على الحد من ویتطلب ھذامن المساھمة في أھداف التنمیة المستدامة.  تعظم یمكن تحقیقھ من نتائج

 ولكي تضمننحو دعم المزید من أشكال السیاحة "المحلیة".  حیثما أمكنالضرر الناجم عن تغیر المناخ، بما في ذلك التحرك 
قدرتھا على االبتكار  ب ملیا تحتاج إلى التفكیرفإنھا ألزمات والتغییرات القطاعیة، ل للتصدي مجھزةة العالمیة أنھا منظمة السیاح

 .أعضائھا الحالیین والمحتملینطائفة قیمة مقابل المال إلى كامل ما لھ وتقدیم 
وإن كان یستحسن . منفصلة بغیة الوضوح، وتسرد أدناه تلخصعلى سبع ركائز تقوم رؤیتي لمستقبل منظمة السیاحة العالمیة 

 أن تقرأ متكاملة.
 
 للمستقبلإدارة األزمات والتخطیط  -1

أصیب السفر بحریة بضربة  لوباء العالمي، ا فجراء ھذابشكل صارخ ھشاشة قطاع السیاحة. أبرزت  19-كوفید  وطأة وباء
وإلى تخلفھم  تھمیش العدید من الناسإلى  ،قانونًا على السیاحةالمفروض العالمي اإلغالق ب مقترنا ،أدى انھیار الطلبو. موجعة

 من تخفیفالمنظمة السیاحة العالمیة واجب أخالقي للمساعدة في وإن للخطر الفقر المدقع.  في صفوف العمالة وتعرضھم 
المنظمات  تكونأن تسعى إلى ضمان أن  یتوجب علیھالیست ھیئة تمویل في حد ذاتھا،  المنظمة على الرغم من أنومحنتھم. 

إسداء  . كما یتوجب علیھاالموارد على درایة كاملة بالظروف الخاصة والمصاعب التي یواجھھا ھؤالء األفراد ب التي تتحكم 
 .استراتیجیات اإلغاثة ما یناسب من بشأن النصح

مرة أخرى، یجب ف. للبقاء ینبغي أال یتخلف كثیرا عن الواجب اآلنف الذكرذ األعمال التجاریة القابلة االلتزام بالمساعدة في إنقا
العدید من المخططات من قبل   اعتماد تم بالفعل ولقد الموارد. ب تتحكم أن تعتمد اإلغاثة في المقام األول على تلك المنظمات التي 

 ذاتقروض وال ،ضریبیةالعفاءات واإل ،الفوریة، بما في ذلك إعانات الموظفینالحكومات الوطنیة للتخفیف من الضغوط المالیة 
المساھمة الرئیسیة لمنظمة  تتمثلالترتیبات الحالیة، ینبغي أن  وفي ظل. اإلستثمارومكافآت  ،الطلب وحوافز الفوائد المتدنیة،

. ، وإسداء النصح حیثما اقتضىأفضل الممارسات وتعمیم المخططات،فاق ھذه آلمسح بإجراء السیاحة العالمیة في ھذا المجال 
 .أود أن أقدم المزید من المساعدة من خالل التفاوض مع المؤسسات المالیة الرئیسیة في القطاعین العام والخاصو

روتوكوالت مع منظمة الصحة العالمیة والمؤسسات األخرى ذات الخبرة الصحیة لضمان أن ب عن كثب وال بد من التنسیق
السفر على قیود ال لجمما یلي: أن تكفل لمفاوضات مع منظمة الصحة العالمیة ل وینبغيالسفر اآلمن یمكن االتفاق علیھا دولیًا. 

 .نظام دعم لمساعدة قطاع الضیافة الذي یواجھ متطلبات جدیدة تتجاوز مجاالت خبرتھ وقدراتھ المالیة ووضع؛ الحدود أدنى إلى
أیًضا أن  وبإمكانناالمستقبل. لكن یمكننا أن نكون على ثقة من أن ھذا الوباء سوف ینحسر في مرحلة ما. ب التكھنمن الصعب 

یكون ھناك طلب مكبوت كبیر على خدمات وف ، وبالتالي سجوھریا في روح البشرمن أن االستكشاف یظل  واثقیننكون 
قوة قاھرة "خًطا في الرمال"، مما یوفر فرصة غیر  رسمت ب  اأنھ ھي19-كارثة كوفید ل في مرحلة ما. والناحیة اإلیجابیة السیاحة

، سافر الناس أكثر محلیًا  مثالخالل ھذا الوباء، فمسبوقة إلعادة تصمیم القطاع بشكل شامل في ضوء أھداف التنمیة المستدامة. 
سیساعد على ضمان االستدامة فھذا الوقت اآلن إلطالق حملة لدعم ھذا االتجاه. ولقد حان  "إجازة المكوث". وازدھر قطاع

 .االقتصادیة والبیئیة
قدرة الدول األعضاء على دمج السیاحة في إدارة األزمات والخطط الوطنیة لتخفیف أن تسھل منظمة السیاحة العالمیة لینبغي و

التمویل من نقص في حالیًا  تعانيبشكل مناسب  اجھة األزماتمومنظمة على الالمخاطر. ومع ذلك، من الواضح أن قدرة 
المساعدة الدولیة للتراث العالمي)، أوصي  خطة مثلبمبادرات ناجحة أخرى داخل منظومة األمم المتحدة ( وأسوةالمستقل، 

 لمواكبة ،منظمةالوالمنتسبین في  الفاعلیندعم كل من األعضاء لمساعدة على صندوق منظمة السیاحة العالمیة ل بإنشاء
في تأمین قروض منخفضة الفائدة طویلة األجل ومنح من البنوك في دوري الحالي لقد حققت نجاًحا كبیًرا والتدخالت الطارئة. 

 مماثلة. ظروف فيووكاالت التمویل 
 
 السیاحة وأھداف التنمیة المستدامة -2

أھداف التنمیة المستدامة وااللتزام بأھدافھا: لكن تحقیقھا أصعب بكثیر. وھذا أمر ملح بشكل خاص نظًرا  سرد من السھل نسبیًا 
رأیي، ال یمكن تحقیق ذلك إال من خالل وبخالل العقد القادم.  بتحقیقھا بالكاملاللتزام الدول األعضاء ومنظمة السیاحة العالمیة 

 .وطنیة نظامیةترجمة االلتزامات الطوعیة إلى أطر 
جزء ال  أنھا أرى ،من أھداف التنمیة المستدامة مختار على الرغم من أن السیاحة مذكورة على وجھ التحدید في عدد قلیلو

مدى امتثال القطاع واألطر التنظیمیة  منحقق بشكل منھجي تمنظمة أن ت لینبغي للذا،  ھذه األھداف. یتجزأ من كل واحد من
و"العمل الالئق والنمو  ،"المساواة بین الجنسین"و ،في "القضاء على الفقر" أساسیةالمثال،  السیاحة، على سبیلفالحكومیة. 
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للغایة یمكن أن یسلط الضوء في صورة مصغرة على ما یمكن تحقیقھ في   بارزتكمن قوة السیاحة في أنھا قطاع و .االقتصادي"
 نطاقا. سیاقات أوسع

استراتیجیات طویلة األجل لتحفیز  وضع ،على سبیل المثال فینبغي لنا، لمناخ. بتأثیر السیاحة على تغیر ا أال یستھان ویجب
بالطبع سیكون ھناك دائًما و. لذلك على نطاق واسعالبنیة التحتیة  تنتشر فیھاالمناطق التي  في السیما ،السفر بالسكك الحدیدیة

نحو تقلیل االنبعاثات واستخدام الطاقة البدیلة وإدارة المیاه  والتنمیةث وتوجیھ البح وینبغي. القطاعمكان للسفر الجوي لدعم 
 .ةأن تكون مثل ھذه المبادرات جزًءا ال یتجزأ من الترخیص وضمان الجودة للمشاریع الجدیدة والقائم وینبغيوتقلیل النفایات. 

ھذا مع لتعزیز العالقة بین السیاحة وأھداف التنمیة المستدامة، سأركز بشكل خاص على المزید من القضایا االستراتیجیة. و
بمثابة مؤشر أداء رئیسي ھو في األطر التنظیمیة الوطنیة  لآلدابوالمدونة العالمیة  التنمیة المستدامة دمج أھداف العلم أن

 .منظمةال في أساسي لھذه المرحلة القادمة
 
 والعضویة التمویل -3

قدرة المنظمة على أداء مھمتھا. في الوقت الحالي، تعتمد منظمة السیاحة العالمیة بشكل حصري تقریبًا على  ل ھي دعامة الموارد 
بالنظر إلى ھذه الحقیقة، من المدھش رؤیة عدد "الالعبین" الرئیسیین في الدولة ونموذج اشتراك األعضاء لتمویل نفسھا. 

قیمة  ما لھ منظمة على تقدیم القدرة  التحقق منعتقد أنھ من الضروري ألذا، والقطاع الخاص الذین اختاروا عدم االشتراك. 
أن نكون واضحین تماًما بشأن سبب اختیار األعضاء  وعلیناالتي تقدمھا.  والنتائجال االشتراكات التي تفرضھا أمومقابل 

االنضمام. وأعتزم أن أجعل ھذا  عدم النظر، " غیابھم"یلفت  ،ولماذا اختار أعضاء محتملون ،والمنتسبین لالشتراك الفاعلین
 .منظمةالأولویة وأن أبذل قصارى جھدي لتوسیع قاعدة عضویة 

من الالفت للنظر كیف أن العدید من مجموعات الضیافة الكبیرة ف. أیضا بالنسبة لألعضاء المنتسبینھذا صحیح  وأرى أن
أموال كبیرة للمسؤولیة االجتماعیة   القدرة على الحصول علىالعدید منھم ولدى  –ومنظمي الرحالت والكیانات الثقافیة 

 .قلق ملح لمبعثھذا إن منظمة. القرروا عدم االنضمام إلى  -للشركات 
إعادة تنشیط منظمة السیاحة العالمیة كمنظمة شاملة  و ،ول غیر األعضاء على االنضمامتشجیع الد  سوف تكون أولویاتي

وتوسیع وتنویع  ، تقدیم مجموعة واسعة من المزایا التي یمكن إثباتھا لھؤالء األعضاءو ،بمشاركة نشطة من جمیع األعضاء
 األعضاء المنتسبین. جدید لمھمةوضع تصور و
 
 االبتكار والتكنولوجیا -4

قطاع السیاحة.  التكنولوجیاالفترة القصیرة غیرت  ففي ھذهعاًما فقط.  22منذ  تكون غوغل قد أُطلقت الالفت للنظر أنمن 
، حاسما الرقمنة أمًرا  تبرفي ھذا الصدد، تعوالمستھلك.  وتعمیم خیاراتفي أمور مثل الحجوزات  القطاعدفعت الكفاءات داخل و

" المنغلقینللمواطنین " فلقد أتاح ذلكللحفاظ على التراث وإدارتھ وتفسیره.  التي تخصصت أنا بھا السیما في المجاالت 
 في نفس الوقت. خفض انبعاثات الكربون مع  جلوسھم في دیارھم،استكشاف العالم من غرف 

 آن واحد،متقلبة في و جبارةالتكنولوجیا قوة  لكن. منظمةالمن أولویات ینبغي أن تظل واحدة الذكیة والتحول الرقمي  المقاصد 
تطویر و ،ھو مسح اآلفاقأال . ومع ذلك، فإن لمنظمة السیاحة العالمیة دوًرا مھًما تؤدیھ بصورة رئیسیة یقودھا القطاع الخاص

ذات األھداف رات عندما تتوفر الموارد والمباد  األموالوضخ  وتعمیم أفضل الممارسات، ،نماذج تعاونیة ألفضل الممارسات
 المحددة.

" المتواضعة" اإلبتكاریةمنذ بدایة الوباء، وجد القطاع العدید من التدابیر فبالتكنولوجیا.  ، بالطبع، ال یرتبط حصریااالبتكارو
لتعزیز عملیاتھ، مثل الدخول في الوقت المناسب إلى المتاحف، وإبراز إمكانات الھواء الطلق للمواقع، وتكییف األماكن 

 .ھذه اإلجراءات العملیة والحیویةوعلینا أن نبتھج إزاء الستیعاب التباعد االجتماعي. 
، في غضون فترة تعینت للمنصب". إذا الدارمن أن "یبدأ  ینبغيبشكل خاص على التأكید على أن االبتكار  ةحریصل وإني

 مفصل "تدقیق لمباشرةالمنظمة  كلقصیرة، أود أن أقابل شخصیًا (أو في الواقع عبر التكنولوجیا) ممثلي الموظفین من 
مؤھلة  نحن بحاجة إلى التأكد من أن منظمة السیاحة العالمیةففي رأیي شرط أساسي إلدارة أي منظمة حدیثة. وھذا بتكار". لال

أن لدیھم منتدیات للتعبیر  و ،باألفكار" یفیضونأن موظفیھا "و ،التكنولوجیا المناسبة تستخدمأنھا أي  ،مھمتھافي  لتحقیق أھدافھا
 وترجمتھا إلى أعمال.وأننا على استعداد لالستفادة من تلك األفكار  أفكارھم،عن 

 
 زیادة التعاون مع المنظمات الدولیة -5

العدید من ھناك الكیانات الدولیة األخرى. ب تربطھاإلى النظر بعنایة في العالقة الھیكلیة التي بحاجة منظمة السیاحة العالمیة 
 ،أوجھ التآزر بین والیة منظمة السیاحة العالمیة ووالیات وكاالت األمم المتحدة األخرى مثل: برنامج األمم المتحدة لحمایة البیئة

باإلضافة  ،لالبتكار وتطویر الحرف الیدویة ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ،ة وتعزیز التراث الثقافيالیونسكو لحمایو
 ینبغي لناوالیونیسف لتمكین ورفاه النساء والشباب واألطفال.  ،ھیئة األمم المتحدة للمرأةو ،إلى صندوق األمم المتحدة للسكان

 .من خالل القنوات الدبلوماسیة والتعاون إلى تعزیزھا بالفعل رعایة أوجھ التآزر ھذه والسعي
دور مھم في تطویر   فلھذامع وكاالت التمویل الرئیسیة.  التعاملعلى وجھ الخصوص، أن تعزز قنوات وینبغي للمنظمة، 

اإلغاثة  تشمل المبادئ التوجیھیة والبروتوكوالت التي من شأنھا أن تمھد الطریق لألعضاء للحصول على الحوافز المالیة التي
 كما تشمل اإلستثمار لألجل البعید. القریب خالل األزمات، لألجل

رعایة   ینبغيمن الواضح أنھ والقویة.  األسرةھذه  عضوفي أنھا تتمثل إحدى نقاط القوة الرئیسیة في منظمة السیاحة العالمیة 
ئیسة لمركز الیونسكو اإلقلیمي العربي للتراث من منظور دوري الحالي كرو. واإلفادة منھاالعالقات الدبلوماسیة داخلھا 

 العالمي، أستطیع أن أرى بوضوح أن ھناك العدید من أوجھ التآزر المحتملة التي یمكن البناء علیھا.



 
 

CE/113/4 
 

Page 14 of 23 
 

 
 
 والعمالةالتعلیم والتدریب  -6

في مجال التعلیم والتدریب. ویمكن تشجیع ذلك بشكل مفید أكثر من خالل  أكبرینبغي لمنظمة السیاحة العالمیة أن تلعب دوراً 
منظمة، على غرار الجامعة البحریة العالمیة في مالمو، الذي أقرتھ المنظمة البحریة الدولیة في الإنشاء برنامج للدراسات العلیا 

والتي  ،اییر المؤھالت الخاصة بقطاع معینیمثل خطوة مطلوبة بشدة لالرتقاء بمعمن شأنھ أن األعضاء. وھذا  كافة لخدمة
 .یمكن أن تثري القطاع بالبحث واالبتكار

سوف تؤدي األكادیمیة (على غرار نموذج الیونسكو الحالي). ھذه المبادرة  للمناصب ممول تقدیم برنامج أیضامنظمة لل وینبغي
 .منظمة موضع التنفیذ الشبكة من الباحثین الدولیین ومجموعة من األنشطة التي ستضع رؤیة إلى إیجاد 

بالنسبة ألولئك الذین  خصوصاالدولیة،  الخبرة المھنیة لتشجیعمنظمة في اللتدریب الداخلي لبرنامج  اعتماد أود أیًضا أن أؤید 
 .یاحة والضیافة الكبرىكتساب الخبرة في شركات السمن أجل الدیھم فرص محدودة للسفر، 

من خالل تشجیع برامج اإلعارة من الدول األعضاء وطلبات المرشحین من  ،منظمةالأخیًرا، أود تنویع سیاسة التوظیف داخل و
 .خلفیات متنوعة، ال سیما من حیث العمر والجنس والجنسیة

 
 القطاع الخاص  اإلفادة من -7

قرار بأن منظمة السیاحة العالمیة منظمة حكومیة دولیة، لن تكون أي مبادرة مع اإلوالسیاحة قطاع تأسس على القطاع الخاص. 
 .على المستوى الحكومي مثمرة بدون دعم من القطاع الخاص، حیث یمكن إحداث تغییر ملموس

التفاوض على و ،فرص االستثمار بین األعضاء المنتسبین حشد نشاًطا من خالل  828أن تسھل لھا ینبغي  ، بللمنظمةلیمكن 
كمنصة تقدم منتجات ذات قیمة مضافة  ، والعمل، بصورة عامة،مع المؤسسات المالیة الحكومیة والدولیة مؤاتیةشروط 

 .ألعضائھا
من خالل   ،وغیرھا غوغل وفولسكفاغن وتویوتا مثل ،تحرص على إشراك الشركات السیاحیة وغیر السیاحیة ینبغي للمنظمة أن

وجود منصة مشتركة یتم  سوف تكفل ھذه الروابط فإن لمسؤولیة االجتماعیة. ل ھاوخطط التي تقدمھا ھذه الشركات المنح السخیة
یعود بالنفع الحتمي سیناریو  إلى مباشرةأن یؤدي لذلك یمكن وبالسیاحة المسؤولة.  ذات الصلةالمبادرات  من خاللھا اإلبالغ عن

 .االستفادة بأنفسھم من الفرص التجاریة المتاحة عبر ھذه الشبكة القطاعحیث یمكن لشركاء  ،على الجمیع
التركیز بشكل خاص على دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة، وتسھیل التمویل، والوصول إلى األسواق، والتدریب  وینبغي

  المعارف یضمن نقل  ،ینبغي استكشاف مخطط توأمة بین الشركات الكبیرة والشركات الصغیرة والمتوسطةكما وبناء القدرات. 
والمنظمات  في ھذا الصدد، أعتزم إعادة بناء عالقة قویة مع المجلس العالمي للسفر والسیاحةووإمكانیة الوصول إلى األسواق. 

 .األخرى الممثلة للقطاع الخاص على المستوى الوطني
 

 مالحظات ختامیة
ال تصور دائًما  المنشورات البراقةأن  أتبین أن ، ولفترة كافیة أتاحت ليلقد عملت طویالً في قطاعات الثقافة والسیاحة والتراث

قطعت منظمة السیاحة العالمیة شوطا لقد . حلمي ھو جعل السیاحة تعمل لصالح الناس، ولیس فقط للحكومات. الواقع على حقیقتھ
قیمة مقابل   إیجاد و والیة عمل والیتي أجعلأنا أقدر كل ھذا العمل وسأبني علیھ. أرید أن و؛ والتوعیةطویال في نشر المعلومات 

 .أثبتھسما  ، وھذابھ عرفتھذا ما ة. المال لجمیع األعضاء. أنا فاعل
تقرن  منظمة " الإلى جعل  أصبوسوف ولمنظمة السیاحة العالمیة.  ةدینامیكی ة، أتعھد بأن أكون قائد تم تعییني في المنصبإذا 

في   ،من صمیم قلبي أتفانى، بحیث تصبح ھي نفسھا مثاًال حیًا لالستدامة والتنوع والنزاھة والمسؤولیة. سوف  ،"القول بالفعل
 :سأكون قد ، والیتياألولى من  12األشھر الـ  وبنھایة .ھذا الدور
 حول كیفیة المضي قدما امعھ وتشاورتبعنایة إلى آراء واحتیاجات كل دولة عضو  استمعت •
 ع النطاق لالبتكار واس اتدقیق أجریت •
 تدفقات تمویل إضافیة أمنت •
 المشاریع اإلستراتیجیة التي تحقق أھداف التنمیة المستدامة وأطلقت حددت •
 إضافیین  مؤثرین منتسبینفاعلین وأعضاء  تاستقطب •
 .خطة عمل استراتیجیة شاملة لتاستكم •
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 جورجیا حكومة  بدعم منراب بولولیكاشفیلي، للسید زُ السیرة الذاتیة وبیان السیاسات ونیة اإلدارة  -باء 
 
  

 مرشح لمنصب
 األمین العام 

 لمنظمة السیاحة العالمیة
 

 السید ُزراب بولولیكاشفیلي
 

 
 

 
 السیرة المھنیة

 
 والقطاع العام في مناصب رفیعة المستوى القطاع الخاص من العمل في خبرة واسعة بولولیكاشفیليلسیّد ل 
  فوق العادة  سفیرالھ خبرة دبلوماسیة مدیدة، وھو یشغل منصب األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة، كما عمل

 .2006و 2005. وشغل منصب نائب وزیر الخارجیة بین مملكة إسبانیا لدى مفوضا

 )2021-2018( لمنظمة السیاحة العالمیةاألمین العام   المنصب الحالي
 

مملكة إسبانیا وإمارة أندورا والجمھوریة الجزائریة  لدى مفوض لجورجیافوق العادة  سفیر 2012-2017
 الدیموقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیة 

 ممثل دائم لجورجیا لدى منظمة السیاحة العالمیة 
 

 االقتصادیة في جورجیا وزیر التنمیة   2009-2010
كوزیر للتنمیة االقتصادیة في جورجیا، تولى السید بولولیكاشفیلي مسؤولیة اإلشراف  •

توطید التبادالت التجاریة الخارجیة  والنمّو الوطنیة الطویلة األمد،  استراتیجیاتعلى 
ة والبنى یالسیاحتعزیز التنمیة والمبادرات الخاصة بسیاسة االستثمار، باإلضافة إلى 

لتنمیة  ابتكاریةبدور محوري في إطالق سیاسة النقل. وقد اضطلع  وقطاعالتحتیة 
خاص السیاحة في جورجیا، واضعا ھذه المسألة في قلب أولویات الحكومة والقطاع ال

 على حدّ سواء.
تمكنت جورجیا، خالل فترة تولي السید بولولیكاشفیلي منصب وزیر التنمیة االقتصادیة،  •

من خالل إصالحات السیاسات الرئیسیة واألنشطة التسویقیة وتحسین البنیة التحتیة 
ومبادرات تحریر التأشیرات، من مضاعفة العدد السنوي للوافدین الدولیین تقریبًا، من 

. ومھدت ھذه 2011ملیون بحلول  2.8 ما زاد عنإلى  2009لیون في عام م 1.5
اإلصالحات الطریق لممارسات السیاحة المستدامة في جورجیا ومبادرات التخفیف من 

 .السیاحیة في المنطقة المقاصد جورجیا بین أفضل  كما وضعتحدة الفقر، 
سیاسات أكثر  اعتمد بنجاح عملیات التحریر االقتصادي، حیث  بولولیكاشفیليقاد السید  •

دعًما للشركات الصغیرة والمتوسطة، وبرامج حوافز لجذب االستثمار األجنبي لتطویر 
 .وغیر المادیة المادیةالبنیة التحتیة 

والجمھوریة الجزائریة مملكة إسبانیا وإمارة أندورا  لدى سفیر فوق العادة مفوض لجورجیا 2006-2009
 الدیموقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیة 
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 نائب وزیر خارجیة جورجیا  2005-2006

باإلشراف على أقسام الموازنة والشؤون قام بصفتھ نائبا لوزیر الخارجیة الجورجیة،  •
بإطالق ، فضال عن قسم إدارة الموارد البشریة. وھو ُكلّف والقنصلیةاإلداریة والمالیة 

مرحلة جدیدة تتمیّز بأنظمة أكثر تحّررا وأمنا لتأشیرات الدخول وبإجراءات مسّھلة 
لتیسیر معامالت اجتیاز الحدود، فضال عن توطید العالقات مع منظمات دولیة مختلفة،  

 بما فیھا منظمة السیاحة العالمیة.
 

 الخبرة في القطاع الخاص 
 

قطاع الخاص على سنوات عدّة عمل خاللھا في مجالي المالیة والخدمات المصرفیة، شاغال بولولیكاشفیلي في التمتّد خبرة السیّد 
منصب مدیر العملیات الدولیة في مصرف "تي بي سي بنك" (الذي یُعدّ من أنجح المصارف في جورجیا)، قبل تولّیھ إدارة 

ائبا لرئیس مجموعة "تي بي سي" (من ) وتعیینھ ن2005إلى  2001مكتب الفرع المركزي في مصرف "تي بي سي بنك" (من 
  ). 2011إلى  2010
لنادي كرة القدم "دینامو تبلیسي"، وھو أبرز فریق منصب المدیر التنفیذي  2012إلى  2011 منبولولیكاشفیلي السیّد وشغل 

   یحترف ریاضة كرة القدم في جورجیا. 
 

 المؤّھالت األكادیمیة
 في كلیّة األعمال التابعة لمعھد  )GSMPالبرنامج العالمي لإلدارة العلیا (  2009 – 2008

 "IE Business School, Instituto de Empresa   إسبانیا ،" في مدرید 
 

 ، جورجیاإجازة بكالوریوس في إدارة الخدمات المصرفیة من الجامعة الجورجیة التقنیة في تبلیسي  1998 – 1994
 

 معلومات شخصیة
 

 ، تبلیسي، جورجیا1977كانون الثاني/ینایر  12   تاریخ الوالدة
 ولدیھ ثالثة أوالد متزوج    الوضع العائلي

 الجورجیةلغتھ األّم ھي      اللغات
 یتكلّم الفرنسیة والیابانیة والبولندیة.ویتقن اإلنكلیزیة واإلسبانیة والروسیة، 
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 ونیة اإلدارة  اتبیان السیاس
 "العظمةفي سبیل السیاحة "

 
 یكاشفیلي ولراب بولزُ 

 2025-2022 للفترة  مرشح لمنصب األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة
 

 تمھید -أوال
 

حجم السیاحة  بلغفي حین  ،حول العالمسافروا ملیار سائح دولي  1.5بنتائج مبھرة: حوالي  2019السیاحة عام  ودعت •
من الالفت للنظر وتریلیون دوالر أمریكي.  1.5 في قطاعنابلغ إجمالي عائدات التصدیر وملیار سائح.  8.8المحلیة 

 .االقتصاد العالمي ككلنمو أسرع من أنھ خالل السنوات العشر الماضیة نمت السیاحة بشكل 
 

ثالث أكبر  خالل سنوات عدیدة المسار العالمي وأصبح قطاعنا، الذي كان أحدث تغییرا جذریا في 19-وباء كوفید  •
شھد انخفاًضا في   إذ  ،الصادرات بعد الوقود والمواد الكیمیائیة، أحد أكثر القطاعات تضرًرا قطاع من حیث إیرادات

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  ،2020٪ في النصف األول من عام 65عدد السیاح الدولیین الوافدین بنسبة 
 .آثار ثقافیة وبیئیة لقطاعنا أیضااألزمة  نجم عن ھذهبصرف النظر عن التأثیر االجتماعي واالقتصادي، و
 

على تنسیق قوي بین جمیع الجھات الفاعلة في القطاع لضمان بناء   اإلبقاءإلى تستند رؤیتي إلعادة ابتكار السیاحة  •
 إلیجاد جدیدة في جمیع أنحاء العالم  ابتكاریة من خالل تعزیز نماذج  ،المستقبل بطریقة مستدامة ومسؤولة ومرنة

 الجدیدة. من فرص العملمالیین ال

 
 2020-2018 الفترة العالمیة في أھم اإلنجازات والتقدم الذي أحرزتھ منظمة السیاحة  -ثانیا
رؤیة اإلدارة التي  108 المجلس التنفیذي في دورتھإلى  ، قدمتُ 2018ینایر كانون الثاني/منصب األمین العام في  أن تولیتُ بعد 

والعمالة،  ) التعلیم3 ،) االستثمار وریادة األعمال2 ،) االبتكار والتحول الرقمي1تتكون من األولویات الرئیسیة الخمس التالیة: 
في حالة إعادة انتخابي لھذا المنصب، و) االستدامة االجتماعیة والثقافیة والبیئیة. 5 ،سلسالمضمون والمن واآلسفر ال) 4

المزید من المبادرات واألنشطة بشأن التقدم  باتخاذ وسنقوم  ،سأضمن استمرار المنظمة في النھوض باألولویات المذكورة أعاله
 :حتى اآلن 2018ناھا منذ عام واإلنجازات التي حقق

: أصبح االبتكار أحد األولویات األساسیة لمنظمة السیاحة العالمیة. كان ھدفي الرئیسي ھو إنشاء نظام بیئي  االبتكار )1
 7عالمي للسیاحة ومساعدة الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة على تعزیز االبتكار من خالل الحلول العملیة مثل: 

  محددة  مباریات 6وحیث أعطینا األولویة ألھداف التنمیة المستدامة،  ،منظمةال نظمتھا للشركات السیاحیة الناشئةمسابقات 
لإلبتكار التكنولوجي منظمة المنتدى من منتدیات  15أكثر من  واستحداث ،دولة 150طلب من أكثر من  آالف 7تجمع أكثر من 

لى بناء مجتمع عالمي من الشركات الناشئة، ودعم المتأھلین للتصفیات النھائیة بتمویل منظمة عالالتي ساعدت  ،السیاحة في
 .مع الدول األعضاء رائدةومشاریع  ،ملیون یورو 45استثماري یزید عن 

شركة ناشئة،  آالف 6عضو، بما في ذلك  آالف 7شبكة ابتكار خاصة بھا تتكون من أكثر من  الیوممنظمة ال ولقد أصبح لدى
أصحاب  وغیرھم من ة،حاضنة / مسرع 42مركًزا تعلیمیًا، و 182مستثمًرا، و 236و ،مؤسسة حكومیة 285شركة، و 451و

 .األمم المتحدة لالبتكار شبكة  تم إدراج منظمة السیاحة العالمیة ألول مرة فيوالمصلحة. 
 
كمنصة عالمیة لتعزیز التعلیم  IE بدعم من جامعة لسیاحة عبر اإلنترنتالمنظمة لأكادیمیة : إنشاء التحول الرقمي )2

لتدریب   تسریعالمنظمة للبرنامج إنشاء و ؛طالب آالف 7من أفضل الجامعات التي تضم أكثر من العالیة جودة ذي الالمجاني 
المنظمة ع مصنفي السیاحة:  العمالةإطالق أول منصة لدعم و ؛ المسؤولین الحكومیین ورجال األعمال على المھارات الرقمیة

للدول  التي تقدمیعتبر التوفیق بین رأس المال البشري وتنمیة المواھب من بین الخدمات . و .Eightfold.ai  من  بدعم للعمالة
 .األعضاء وقطاع الشركات والمجتمع المدني

 
تعاون استثماري  إطالق و ؛مستثمر نشط 200منظمة تضم أكثر من ل: إنشاء أول شبكة استثمارات تابعة لاالستثمار )3

شخص، من بین المسؤولین الحكومیین  800لتدریب أكثر من  یبدأ بشراكة مع مؤسسة التمویل الدولیة متعدد األطراف
دولة في االستعداد لالستثمار آللیات التمویل  118العالمات التجاریة من ووالمستشارین والمستثمرین ومدیري الفنادق 

والعدد  ؛)2020و 2019و 2018( ل فایننشال تایمزمن تقریر االستثمار السیاحي الذكي من قبإصدارات  3 وتنفیذ األخضر. 
 .األطر لالستثمار السیاحيتمكین  –الستثمار توجیھات المنظمة لاألول من 
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مسؤول حكومي وخبیر سیاحي من خالل دورات  1000: تم تدریب ما یقرب من أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة )4
مثل البرتغال والمملكة العربیة  بلدانمنظمة في الفرص من خالل المراكز الدولیة المرتبطة بأكادیمیة  وإیجاد موقع في ال

برنامًجا تعلیمیًا وتدریبًا في   156 مراجعة على المنظمة لشھادات تدكوال للتدریب والتعلیم والجودة ساعد برنامجوالسعودیة. 
السیاحیة في أوروغواي واألرجنتین،  المقاصد إلى منظمتین إلدارة  UNWTO.Quest تم منح شھادةوجمیع أنحاء العالم. 

 .كندا في في مایوركا وكولومبیا البریطانیة، معھدین مراجعةونحن حالیًا في طور 
 
عامالً رئیسیاً في دعم جدول أعمال األمم كان تقریر انبعاثات ثاني أكسید الكربون في مجال النقل  وضع: اإلستدامة )5

جدیدة: جنوب  إدراج مقاصدمن خالل  لقد قمنا بتوسیع الشبكة الدولیة لمراصد السیاحة المستدامةوالمتحدة للعمل المناخي. 
وفي وأنتیغوا غواتیماال، غواتیماال.  ؛ألرجنتین؛ جنوب غرب أسترالیارا، إسبانیا؛ بوینس آیرس، اباتیرول، إیطالیا؛ بنما؛ نا

للحد من   مبادرة السیاحة العالمیةمنظمة ال، أطلقت 2020في عام وبرشلونة وجزر الكناري، إسبانیا. انضمت أیضا ، األثناء
 .كوكب واحد لكجزء من أنشطة برنامج السیاحة المستدامة  البالستیك

 
في  السیاحة ( آلداباعتماد اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة تم : افة والمسؤولیة االجتماعیةوالثق یاتاألخالق )6

  ،)2019) وإصدار التقریر العالمي عن المرأة في السیاحة، اإلصدار الثاني (2019 الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة في
 ).2019( المتاحةالسیاحة  اإلقرار بالمقاصد ذات لدعم المساواة بین الجنسین وإطالق

 
، وھي أداة تم إنشاؤھا من خالل الشراكات مع بیانات السیاحةل المنظمة لوحةإنشاء تم : التنافسیةو األسواق اتجاھات  )7

وضعت والضخمة من أجل توفیر رؤى واتجاھات فریدة. مزودي البیانات الرائدین، والجمع بین اإلحصاءات التقلیدیة والبیانات 
وتوجیھ السیاسات (توصیات  رؤساء البلدیاتل المنظمة منتدىجدول األعمال الحضري من خالل  علىمنظمة السیاحة بقوة ال
توجیھ و تولید المعارفنحن نعمل على تعزیز مساھمة السیاحة في التنمیة الریفیة من خالل ومنظمة للسیاحة الحضریة). ال

 .وسیاحة النبیذ الطبخالسیاسات والتدریب على السیاحة الریفیة وفن 
 
 لقد ساعدتُ ولعمل بنشاط مع المنظمات اإلقلیمیة، ل ت األولویة: كانالعالقات المؤسسیة والشراكات والتعاون اإلقلیمي )8

لزیادة القدرة للسیاحة العالمیة مع االتحاد األوروبي، ووضعت أجندة متخصصة ألفریقیا  ارئیسی محاورامنظمة ال جعل على
التعاون  توعزز ،لشرق األوسطفي اأول مكتب إقلیمي  تنشأوأفرص العمل والتعاون المالي،  وإیجاد التعلیم واالبتكار،  على

، والبنك الدولي، وبنك التنمیة األفریقي، وبنك التنمیة مع المؤسسات المتعددة األطراف مثل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر
 .األمریكیة وغیرھا

 
 :اإلصالحات )9

بمقدار  للھیكل المستوى األعلى وتقلیصاإلصالحات الھیكلیة والتنظیمیة لالمتثال لتوصیات وحدة التفتیش المشتركة،  •
 ؛غیر الموظفینالمستخدمین  وتحسین الشفافیة في عملیات اختیار الموارد البشریة ومخطط ،النصف

وإبرام اتفاق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلیة  ،2018 تدقیقمع معاییر األمم المتحدة بشأن الرقابة الداخلیة ( المواءمة •
 ؛وسیاسات السفر ،التابع لألمم المتحدة)

 إلزامیاتدریب األمم المتحدة بشأن األخالقیات والنزاھة  وجعللمكافحة الغش والفساد،  اعتماد إطار األمم المتحدة •
 ؛عن الشؤون المالیة وتضارب المصالح التصریحلجمیع الموظفین، ومراجعة سیاسات 

 .نبعاثات غازات االحتباس الحراريالوالتعویض الكامل  بدون ورقالمسؤولیة البیئیة: االجتماعات  تعزیز •

 
لمنظمة بشكل كبیر مما أدى إلى تحقیق فائض نقدي في عامي ل: تحسنت المیزانیة العادیة االستدامة المالیة للمنظمة )10

)، وأیًضا عن طریق تصحیح العجز النقدي في المیزانیة ، تعاطفایورو 2,423,635یورو  1,932,645( 2018و 2019
 یورو). 511,201.98-( 2017العادیة لعام 

 
 19-في مواجھة وباء كوفیدمنظمة للرئیسیة لاألنشطة ا )11

 
لمباشرة زمام المبادرة  ، اتخذتُ على نحو منسق وفعاللوباء ا حرصا على مواجھة: ألزمات السیاحة  لجنة العالمیةال •

(رؤساء . وھي تتألف من منظمة السیاحة العالمیة وممثلي الدول األعضاء فیھا السیاحة ألزمات العالمیة اللجنة تشكیل
 ،باإلضافة إلى بعض الدول التي یرشحھا رؤساء اللجنة) ،ست لجان إقلیمیةرؤساء منظمة ولالمجلس التنفیذي ل

ومنظمة العمل الدولیة،  ، الدولیةومنظمة الطیران المدني الدولي، والمنظمة البحریة ، ومنظمة الصحة العالمیة
مجلس المنظمة، وال فياألعضاء المنتسبون  -والقطاع الخاص  ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، والبنك الدولي،

لمطارات، والرابطة الدولیة لخطوط الرحالت البحریة، واالتحاد الدولي للنقل الجوي، والمجلس العالمي الدولي ل
 . للسفر والسیاحة
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كوالت عالمیة إلعادة تنشیط الیوم، بعد ستة اجتماعات للجنة األزمات، قررنا إنشاء لجنة فنیة إلنشاء معاییر وبروتوو
 .السیاحة مرة أخرى

واالقتصادات  العمالةدعم  -توصیات منظمة السیاحة العالمیة للعمل اعتمدت اللجنة وثیقتین توجیھیتین استراتیجیتین:  •
مجاًال لمراحل األزمات الرئیسیة الثالث:   23إجراء عملي في  100أكثر من  تقدم، والتي من خالل السفر والسیاحة

تقدم إرشادات رفیعة   وھي، السیاحة الستئنافوالمبادئ التوجیھیة العالمیة ؛ ، والبناء للمستقبلواإلنعاشالتخفیف، 
 .العملیات السیاحیة الستئنافالمستوى 

 
یوفر معلومات عن . 19-عتمدة قطریا ودولیا للتصدي آلثار كوفیدالم لسیاساتلرصد عبر اإلنترنت نظام المنظمة لل •

 .، باإلضافة إلى الدعم من المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة بالسیاحةبلدا 170في أكثر من  المتبعةالسیاسات 
 

قیود السفر التي برصد منظمة بانتظام ال تقوم: عالمي للسیاحة إستعراض - 19-كوفیدقیود السفر ذات الصلة ب رصد •
لمعالجة األزمة الصحیة الحكومات لقیود السفر كأحد الوسائل  تطبیقنظرة عامة وتحلیالً حول  وتقدمیسببھا الوباء، 

 لغایة اآلن. تقاریر 7 تصدر . وقد 19-العالمیة الناجمة عن وباء كوفید 
 

متاحة مجانًا،  ھي حتى اآلن و وأكثرھا شموال سیاحیة یاناتبلوحة ھي أحدث : المنظمة لتعقب انتعاش السیاحةأداة  •
مما یسمح بإجراء مقارنة في الوقت  ،الفرعیة واألقالیم واألقالیمحسب الشھر بوتغطي مؤشرات أداء السیاحة الرئیسیة 

 .والقطاعاتالقطاع في جمیع أنحاء العالم  النتعاشالفعلي 
 

تعمل وتطبیق.  ألفبأكثر من  اإلنعاشم إطالق المبادرة لدعم جھود : ت مسابقة المنظمة للحلول الشافیة للسیاحة •
 .السیاحة واستئنافالمراكز التسعة األولى بنشاط مع الدول األعضاء إلنشاء نموذج سفر آمن 

 
من بین و. 19-كوفید وباء  لمواجھةالحزمة  إعداد : تم 19-من كوفیدإلنعاش السیاحة  التقنیةلمساعدة المنظمة ل حزمة  •

تعاون لل یةتم توقیع اتفاقیة إطارو؛ 19-كوفید  من إنعاش السیاحة عناصرمشروًعا  17مشروًعا قید التنفیذ، اعتمد  39
ملیون  2، بمیزانیة قدرھا بلدا 13إلى 19-كوفید  من مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة تقدم أنشطة إغاثة

 لدول األعضاء والعدید من الشركاء الدولیین.شراكات مع ایجري حالیا مناقشة یورو؛ و

 
 2025-2022ثالثا. األھداف الرئیسیة لرؤیة 

 
 توجیھ فعال للسیاسات والشراكات الجدیدة . تنسیق قوي -1

منظمة مواصلة قیادة وتنسیق ال ویتعین على، التعددیة ھي المفتاح. وإزاء تعاظم انعدام الیقینفي ظل األزمة غیر المسبوقة 
القطاع واستعادة الثقة من خالل االعتماد التدریجي للنھج والتدابیر واألطر التنظیمیة  على إنعاشمساعدة لالجھود الدولیة ل

حرصا على اإلنعاش وعلى أال یتخلف أحد عن و منطقیة،  مواجھةوضمان  ،المشتركة لمواجھة التحدیات المقبلة كقطاع موحد 
على الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة ب یعودیة السیاحة نمًوا سیاحیًا مستداًما طویل األجل النماذج الجدیدة لتنم وستكفل. الركب

 .شعوب العالم
: الدعوة إلى إدراج السیاحة في جداول األعمال الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة كمحرك رئیسي والتنسیق  المناصرة -

االقتصاد العالمي وضمان التنسیق المستمر بین حكومات الدول والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة  إلنعاش
 .األزمة الصحیة فضال عن القیود االقتصادیة واالجتماعیة لتجاوزكصوت واحد قوي 

 
وصیات السیاحیة والمعاییر الدولیة وت للمقاصد وتطویر نماذج جدیدة  مباشرة: نماذج ومعاییر وتوصیات جدیدة -

إجراء أبحاث السوق وإعداد ووالمبادئ التوجیھیة لضمان النمو المستدام للقطاع وقدرتھ على الصمود.  اتالسیاس
 .دراسات مواضیعیة حول االعتبارات السیاسیة المختلفة لقطاع السیاحة

 
لى وضع خرائط : تعزیز التعاون مع مؤسسات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى التي تھدف إالشراكات -

 .طریق مشتركة لتنمیة السیاحة

 
 العضویة وزیادة تنویع الخدمات لألعضاء  -2

في نفس الوقت ستواصل واألولویة الرئیسیة للوالیة الثانیة. ستكون خدمات جدیدة وفعالة ومصممة خصیًصا لألعضاء  توفیر
 .أعضاء جدد لتوسیع وإثراء عائلتنا العالمیة استقطابالمنظمة 

 :خدماتال
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منظمة بشكل كبیر من حجم الدورات التدریبیة عبر اإلنترنت ال: ستزید خدمات جدیدة عبر اإلنترنت لألعضاء -
ألصحاب المصلحة في القطاعین العام والخاص على والسیاحة في الدول األعضاء،  لقطاعوبرامج بناء القدرات 

 .احتیاجات محددة اء منلما لدى األعض سوف تكون ھذه الدورات مصممة خصیصاوحد سواء. 
 

الموارد لمساعدة مجموعة واسعة  حشد منظمة من جھود ال: ستزید التقنیةالموارد لمشاریع المساعدة  حشد زیادة  -
 على نحو مستدام وقادر على المنافسة.من أجل نمو السیاحة  التقنیةمن الدول على تنفیذ مشاریع المساعدة 

 
في القطاع جدیدة ذات مفاھیم أعمال و حوكمة نماذج  تقدیم: تنظیمیةنماذج جدیدة ومواءمة األطر ال إستحداث -

 وإعادة توجیھھا. نھج السیاسات النظر فيأطر تنظیمیة مھمة إلعادة لألعضاء، إضافة إلى 
 
اإلستطالع السیاحي منظمة الدول األعضاء لتطویر أنظمة ال: ستدعم وطنیة لإلستطالع السیاحيتطویر أنظمة  -

 .لدعم تخطیط السیاحة وإدارتھا والضخمةالبیانات التقلیدیة  تعظمالوطنیة وتنمیة المھارات ذات الصلة التي 

 :أعضاء جدد
ستعطى والدول غیر األعضاء.  استقطابمنظمة العمل بنشاط من أجل ال: ستواصل دول أعضاء جدیدة  استقطاب -

وشرق آسیا والمحیط  والقارة األمریكیةمن أوروبا  ل الشمال ودول البلطیق ودو سكسونیةلو غدول األنلاألولویة ل
ستعزز العضویة ومن منطقة البحر الكاریبي والمحیط الھادئ.  النامیةوكذلك الدول الجزریة الصغیرة  ،الھادئ

 .السیاحة العالمیة وتوطد خطة عملالجدیدة المنظمة 
 

المنظمة  ستستقطب: من خالل إصالح ھیاكل حوكمة األعضاء المنتسبین، أعضاء منتسبین جدد استقطاب -
الجدیدة  والضخمةالمزید من التعاون االستراتیجي والشراكات، وتوسع عضویة المنتسبین إلى الشركات الكبیرة 

 لمنتسبین.وااألعضاء الدول التي ستجلب المعرفة والفرص القیمة وتبني عالقات تآزر أقوى بین 

 
 تحدیث المنظمة -3

فعالیتھا، من خالل تركیز ھیكلھا   وزیادةمواصلة عملیة تحدیث المنظمة  ال بد منمن أجل تحسین تقدیم الخدمات لألعضاء، 
وأنشطتھا بشكل أفضل حول االستراتیجیة واألھداف، من خالل إعطاء األولویة للموارد المحدودة والقضاء على أوجھ القصور، 

 .قوة عاملة سریعة االستجابة وخاضعة للمساءلة وكذلك ضمان
من خالل بطاقة أداء التوازن االستراتیجي ومؤشرات األداء الرئیسیة ونظام   قیاس األداء والنتائج الخارجیة -

 .إدارة األداء لتحقیق ثقافة العمل المتمیزة
 

سنوات مع تركیز   3من خالل تنفیذ خطة تدقیق مدتھا  تعزیز االمتثال واألخالقیات ووظائف الرقابة الداخلیة -
مكتب خدمات الرقابة الداخلیة التابع لألمم المتحدة على تحسین ھیكل الحوكمة واستخدام الموارد وتقدیم 

 .الخدمات
 

  تنظیم ، مع ةموارد المؤسسلتخطیط شامل للمن خالل تنفیذ نظام  منظمة التوصل إلى العمل بدون ورق في -
إلى منظمة موجھة  اإلجراءاتالبیروقراطیة واالنتقال من منظمة موجھة نحو  للحد من عامالتالموتبسیط 

 .نحو النتائج
 

 وموجھة لتحقیق النتائج، مشتركة بین الدوائر محددة من خالل إنشاء فرق عمل تحسین التنسیق الداخلي -
ولویات واألنشطة وتعزیز وتحسین آلیات التنسیق الداخلي للقضاء على االزدواجیة، وضمان مواءمة األ

 .ثقافة التعاون

 
 مبادرات ومشاریع وأنشطة جدیدة -رابعا

 
، والسفر والعمالةاالبتكار والتحول الرقمي، واالستثمارات وریادة األعمال، والتعلیم  تتناولأولویات رئیسیة  5الحفاظ على ب

والبیئیة، إذا تم انتخابي، سأقوم بتنفیذ مشاریع وأنشطة ملموسة لضمان مرونة اآلمن والسلیم، واالستدامة االجتماعیة والثقافیة 
 :قطاع السیاحة على المدى البعید 
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 االبتكار والتحول الرقمي -1
 

من خالل ربطھا بالنظام البیئي لریادة  البتكارالمنظمة لشركة ناشئة ومبتكر من شبكة  آالف 10توسیع نطاق ودعم  •
األعمال السیاحیة العالمیة (الشركات الناشئة والحكومات والمؤسسات واألوساط األكادیمیة والشركات والمستثمرون 

 .لقطاعلونشر الحلول األكثر ابتكاًرا  رائدةتطویر مشاریع  بغیة ،والمراكز)
 

لربط الشركات الناشئة والمبتكرین  لإلبتكار التكنولوجي السیاحي في المنظمةإنشاء منتدیات أكثر تنسیقًا  •
التمویل وجذب المزید من االستثمارات في االبتكار   من ملیون دوالر أمریكي 100بالمستثمرین، وجمع أكثر من 

 .السیاحي
 

لتوفیر حلول تعتمد على التكنولوجیا لقضایا السیاحة  محددة ابتكار إقلیمیة تنظیم مسابقاتدعم الدول األعضاء في  •
 ، من جملة قضایا أخرى.والریاضة الطبخمثل االستدامة والمدن الذكیة والتقنیات العمیقة وفن   ،األكثر تطلبًا

 
 .یة لدیھاالسیاحة الوطن بیئة لتعزیز قدرة تطویر برامجھا االبتكاریة والتقنیات الجدیدةمساعدة الدول األعضاء على  •

 
 االستثمارات الخضراء والمستدامة -2

 
لتشجیع القطاع المصرفي متعدد األطراف على إعطاء األولویة  ستثمار المنظمة لإلعلى إطار  مواصلة العمل •

لالستثمارات في السیاحة: نماذج أعمال الضیافة الخضراء، والطاقات المتجددة، ومنظمي الرحالت السیاحیة 
 سیاحیة تحركھا أھداف محددة.في القطاع إلنشاء شركات  القیمالمسؤولین، وبالتالي تعزیز سلسلة 

 
االستعداد  :مع مؤسسة التمویل الدولیة السیاحیة بالتعاون ستثماراتالمنظمة لالیة من برنامج إنشاء مرحلة ثان •

 .لسیاحةفي االخضراء   المشاریعشركة تركز على  آالف 5لالستثمار آللیات التمویل األخضر لتدریب 
 

والمكاتب   والمقاولین، ،لربط مستثمري القطاع الخاص (شركات األسھم الخاصة الستثمارالمنظمة لمنتدیات تعزیز  •
 .المشاریع االستثماریة عالیة التأثیروغیرھا) بوزارات السیاحة من أجل فتح األبواب أمام  ،العائلیة

 
 .بین القطاعین العام والخاصعال مستوى على االستثمارات  لتعزیز برنامج استثماري للسیاحة الریفیةإنشاء أول  •

 
الریفیة   المقاصد ذات التأثیر في و على مستوى عالإنشاء "صندوق تحالف السیاحة من أجل الغد" لدعم االستثمارات  •

 .األعمال والشركات الناشئة وتعزیز التعلیم الرقمي ریادةوالناشئة، وتعزیز 

 
 بالسیاحة للمتمرسینتعلیم متطور  -3

في ھذا الصدد، سأقود نموذج التعلیم الھجین الجدید لتوسیع و. ذات تأثیرتعلیًما حدیثًا  على مستوى عالالعالم رقمنة تطلب ت
 :نطاق التدریب وتنمیة المھارات في السیاحة

بلغات المنظمة أكبر عدد من الدورات  تستقطبباعتبارھا أولویة، حیث  لسیاحة عبر اإلنترنتالمنظمة لأكادیمیة  •
 .شخص في السنوات األربع القادمة ألف 500لتدریب  ،الخمس الرسمیة

 
یركز على تدریب أساتذة السیاحة  ابتكاري، وھو برنامج للتعلیم السیاحيكلیة بمنظمة السیاحة العالمیة إنشاء  •

من أجل إحداث تأثیر تسلسلي للتدریب على أرض الواقع في الدول  األھم،والمدربین القادمین في المجاالت السیاحیة 
 .األعضاء

 
 .على أساس االبتكار واالستدامة المقاصد لتعزیز التعلیم في  برنامج جدید لضمان جودة التعلیم السیاحيء إنشا •

 
بمعاییر مشتركة عالیة الجودة من حیث ھیكل المناھج  العالمیة للجامعات والمدارس السیاحیة المنظمة شبكةإنشاء  •

 .تطویرهلالقطاع و يف  بتكارالالدراسیة، بما في ذلك المھارات األكثر إلحاًحا ل
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القیادة اإلستراتیجیة من الدول األعضاء وكبار الجامعات العالمیة  استقطابمن أجل  المنظمة للتعلیملجنة  تعزیز قدرة •
لتقدیم المشورة بشأن استراتیجیة التعلیم لالرتقاء بالطریقة التي یكتسب بھا الناس مھارات ذات قیمة مضافة في  

 .السیاحة

 
 ذات قیمة مضافة عمالة -4

 .التكنولوجیاالتقدم عن طریق العمالة القائمة على جیدة على جودة التعلیم. ال العمالةیعتمد توفیر 
 

إدارتھ من خالل  تجريفي مجال السیاحة  إلیجاد فرص العملباعتباره سوقًا عالمیًا  مصنع المنظمة للعمالةإنشاء  •
 .والباحثین عن عمل عمالبین الباحثین عن  الثغرةض وسد الذكاء االصطناعي للتوفیق بین المواھب والعرو

لتمكین أفضل الطالب من التقدم لوظائف  لسیاحة عبر اإلنترنتل المنظمة بأكادیمیة مصنع المنظمة للعمالة ربط •
 .أفضل في ھذا القطاع

ما سوف یتم  رات، لرصد تأثیر الرقمنة في التوظیف السیاحي وتحدید الثغ وظائف المستقبلالمنظمة لإنشاء مرصد  •
 . لسیاحة عبر اإلنترنتل المنظمة بأكادیمیة مصنع المنظمة للعمالةمن قبل  بحثھ

 
 نمو المستدام واألخالقیاتال -5

 
 .المستدامة السیاحة على تركز ناجحة حكومیة سیاسات لوضع التقنیة المساعدة خالل من األعضاء دولنا دعم •
 بصمتھم من التخفیف على السیاح مساعدة أجل من الكربون أكسید ثاني انبعاثات الحتساب تطبیق  أول إنشاء •

 العمل. رحالت أو رحالتھم بعد  الكربونیة
 البیئیة والبرامج الجنسین بین والمساواة االجتماعي اإلدماج برامج لتطویر الخاص القطاع مع الشراكات إقامة •

 .2030 المتحدة لعام األمم لإلسراع في تنفیذ خطة
 االستدامة خالل من السیاحیة المشاریع نموذج تعریف  إعادة كیفیة حول األولى العالمیة التوجیھیة المبادئ وضع •

 . األخرى المتحدة األمم وكاالت مع واالبتكار، بالتعاون
 
 

 تطویر استطالع األسواق وتعزیز التنافسیة -6
 
 استطالع أنظمة إنشاء دعم خالل من البیانات على  القائمة السیاحة وإدارة وتخطیط البیانات تحلیالت تطویر •

 .المنظمة في األعضاء الدول في الوطنیة السیاحیة والمنظمات اإلدارات في السیاحة
 لتقییم  الریفیة السیاحة في المنظمة للتمیز برنامج إنشاء خالل من السیاحة عن طریق الریفیة التنمیة  تعزیز •

 النبیذ. وسیاحة الطبخ وفن الریفیة السیاحة بشأن والتدریب التوجیھ وبرامج وتعزیزھا،  الریفیة المقاصد 
 الوطنیة. السیاحة لدى منظمات المقاصد  تسویق في  التنافسیة تعزیز •
القارة  في والوظائف للسیاحة المضافة والقیمة ألفریقیا التجاریة العالمة أركان كأحد  األفریقي الطبخ فن وضع •

 األفریقیة. 
  خطة مع یتماشى بما الحضریة السیاحة في واإلدماج االستدامة لتعزیز  المستدامة السیاحة مدن لرابطة الترویج •

 .الحالة ودراسات السیاسات لتبادل خاصة ومنصة المدن من شبكة خالل من 2030

 
 مواءمة نماذج األطر التنظیمیة -7

 
 ، 19-كوفید  بعد  ما عالم في السیاحي المستھلك حمایة معاییر لمواءمة السیاح لحمایة دولیة مدونة وضع •

 جمیع بین المسؤولیات توزیع حصص تعزیز مع وثقة بالقوانین، یقین من السیاح لما یحتاجھ بفعالیة واالستجابة
 بمزید من العدل والتوازن. السیاحة في المصلحة أصحاب

 أجل من الحكومات تتخذھا التي التدابیر وجمع المستمرة المراقبة مع السیاحیة، للتشریعات بیانات قاعدة إنشاء •
 مواجھة األزمات. لتنسیق األخرى واألدوات الممارسات أفضل بشأن توصیات إصدار

ً  ملزم  فرید  دولي صك وھي السیاحة، آلداب اإلطاریة االتفاقیة تطبیق تشجیع •  العالمیة السیاحة أن لضمان قانونا
 .السیاحة آلداب العالمیة اللجنة دور ولتعزیز ومستدامة، ومسؤولة وشاملة عادلة
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 تعریفات إلنتاج والتعلیم التنافسیة والقدرة واالستدامة اإلحصاء بشأن للمنظمة التابعة التقنیة اللجان والیة تعزیز •
 .جدیدة مشتركة وقواعد  ومعاییر توجیھیة ومبادئ
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