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 الوضع الراھن لمكتب منظمة السیاحة العالمیة 

 اإلقلیمي في الریاض، المملكة العربیة السعودیة 
 
 

 المنظمة على اإلنترنت منظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع  
UNWTO | World Tourism Organization a UN Specialized Agency   أو یمكنكم استخدام رمز

 اإلجابة السریعة ھنا. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملخص تنفیذي

 
العربیة   والمملكة  العالمیة  السیاحة  منظمة  بین  الموقع  لالتفاق  الشرق وفقًا  في  إقلیمي  مكتب  افتتاح  بشأن  السعودیة 

 . األوسط، تم إجراء تقییم شامل لمتطلبات الموارد البشریة للمكتب اإلقلیمي
 

الموظفین.   الختیار  تنافسیة  توظیف  عملیات  أجریت  شاغرة،  وظائف  عن  اإلعالن  من    ویقومعقب  مالك  أعضاء 
دعم یومیًا بشأن المسائل المؤسسیة والتشغیلیة واإلداریة وغیرھا لبتقدیم ا منظمة بمدرید الالموظفین العاملین في أمانة  

 .2021ینایر كانون الثاني/ منذ  وذلك  ،ذات الصلة بالمكتب اإلقلیمي األمورمن 
 

في الریاض بما یتماشى مع ممارسات األمم   على نحو مناسب  ھا السیاسات لضمان تطبیق  لعدد منمراجعة    أجریت
تمت مواءمة مجاالت التعلم والتطویر والصحة والرفاه ودعم الوافدین الجدد في المكتب اإلقلیمي بشكل كامل  والمتحدة.  

 . المنظمة كلاألمانة لضمان اتباع نھج متسق في في ما یجري مع  

https://www.unwto.org/ar
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 1مشروع مقرر

 الوضع الراھن لمكتب منظمة السیاحة العالمیة 
 اإلقلیمي في الریاض، المملكة العربیة السعودیة 

 CE/116/4(a))الوثیقة (
 
 

 فیذي، إن المجلس التن

اإلقلیمي في الریاض، المملكة العربیة   منظمة السیاحة العالمیةمكتب  ل  الوضع الراھنفي التقریر حول    وقد نظر
 السعودیة، 

اإلقلیمي لمكتب منظمة السیاحة العالمیة    الراھنالمعلومات الواردة في التقریر عن الوضع  یحیط علما   .1
 في الریاض، المملكة العربیة السعودیة؛

 
عن ارتیاحھ للعمل الجاري حالیا فیما یتعلق بمالك موظفي المكتب اإلقلیمي في الریاض، السیما   یعربو .2

 . في ضوء الطلبات المتزایدة على المنظمة بمواردھا المحدودة
 
 
 
 

 
 على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس.  لإلطالع  .مشروع مقرر   ھذا  1
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  المكتب اإلقلیمي في الریاض  مالك موظفي وضع  - أوال

وفقًا لالتفاق الموقع بین منظمة السیاحة العالمیة والمملكة العربیة السعودیة بشأن افتتاح مكتب إقلیمي في الشرق األوسط،   .1
 تقییم شامل لمتطلبات الموارد البشریة للمكتب اإلقلیمي. أجري على نحو مناسب

االختصاصات المناسبة للوظائف. تم اإلعالن عن جمیع  إعدادلمعنیین، تم بعد ھذا االستعراض وبالتشاور مع المشرفین ا .2
نُشرت إشعارات الوظائف الشاغرة   العالمیة. وعالوة على ذلك،  الوظائف على صفحة التوظیف في منظمة السیاحة 

لزیادة التوعیة   ، وذلكوسائل التواصل االجتماعي التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة  عبرودعوات للتعبیر عن االھتمام  
 بالتوظیف وتعمیمھا على الدول األعضاء في المنظمة.

من الطلبات   % 46جنسیة. ووردت    130حوالي    ، حیث تمثلتطلب لجمیع الوظائف المعلن عنھا   2500  یناھزتم استالم ما   .3
التالي: الشرق األوسط (  التوزیع اإلقلیمي للطلباتوجاء  من الرجال.    % 54من النساء و )، أفریقیا  %15على النحو 

شكل مواطنو المملكة العربیة  و).  %26) وأوروبا (% 14)، آسیا والمحیط الھادئ (%10(  القارة األمریكیة)،  35%(
 من إجمالي عدد الطلبات الواردة.  %5السعودیة 

قائمة  2021یولیو  تموز/في   .4 في  مختلفة  شاغرة  المنظمة عن وظائف  أعلنت  الریاض،   تكوین،  في  المواھب  مجموعة 
 للتوظیف. فترات اإلنتظار تقلیصان استمرار توافر الموظفین، حسب الحاجة، وبالتالي لضم

ما   .5 بتقدیم الدعم الیومي   25و  20  یتراوح بینیقوم  العالمیة في مدرید  من الموظفین العاملین في أمانة منظمة السیاحة 
اإلقلیمي،   المكتب  والوذلك  ألنشطة  المؤسسیة  بالعالقات  المتعلقة  األمور  كما  في  واإلدارة.  من   سافرعملیات  العدید 

التحتیة،   بمھامالموظفین   والبنیة  لتقییم أمور تتراوح بین تطویر أنشطة المكتب اإلقلیمي، واألمن، واإلدارة،  متكررة 
 أمور أخرى.  جملةوتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، من 

 النحو التالي:   فردا في المكتب اإلقلیمي على 23 انتدابعلى المدى األقصر، یتم  .6

 ؛2021موظفین اثنین في أیار/مایو وأیلول/سبتمبر  انتداب(أ) تم 

 ؛ الدخول ، عند االنتھاء من إجراءات تأشیرةوموظفین في أوائل حزیران/یونی 3 انتداب(ب) یجري 

 ریثما یجري،  2022یونیو  واسط حزیران/أومایو  أیار/من حاملي عقود الخدمة بشكل تدریجي بین    18  انتدابیتم  و(ج)  
 واإلجراءات اإلداریة األخرى. الحصول على تأشیرات الدخولاستكمال 

حو  على ن  ھا جري استعراض شامل لسیاسات منظمة السیاحة العالمیة، بما یتماشى مع سیاسات األمم المتحدة، لكفالة تطبیقأ .7
في الریاض، السیما في مجاالت المرتبات واالستحقاقات ذات الصلة، والخدمات الصحیة وخدمات الحوادث،   مناسب

 وساعات العمل، والعطالت الرسمیة، والجوانب المالیة والتعلم والتطویر والصحة والرفاھیة.

معلوم .8 لتقدیم  دلیل عملي  تم وضع  الریاض،  في  وأسرھم  الجدد  الموظفین  واألمن، لمساعدة  الطوارئ  خدمات  ات عن 
والخدمات الصحیة، والثقافة والتقالید المحلیة، والمناخ، والنقل، والعادات واآلداب االجتماعیة، واإلجراءات اإلداریة، 

في  جمیع الموظفین    وینخرطالتجاریة والمطاعم واألنشطة االجتماعیة.    والمحال  ،والتعلیم  ،واإلقامة، ورعایة األطفال
منظمة   كما أنھم یتلقون من مختلف دوائر .تسمح للوافدین الجدد باالندماج بشكل أفضل في المنظمة توجیھیةعمل  حلقة

 مجاالت عمل كل منھم.  معلومات تفیدھم فيالسیاحة العالمیة 

، یجري تحسین خدمات الصحة والرفاه في المنظمة، بعد وضع استراتیجیة تركز على أنشطة 19-یدكوف  وباءفي أعقاب   .9
أنشطة التعلم والتطویر المختلفة   بواسطةذلك أیًضا    ویجري تعزیزالتدریب ذات الصلة والدعم النفسي واالجتماعي.  

تنفیذھا طوال عام   الكتاب، وإیات، واألخالقمعالجة النزاعاتفي مجاالت    2022التي یتم  ة دارة المشاریع، ومھارات 
 وتكوین فریق عمل.، والخطابة، والصحة والرفاھیة، التواصلو

طالبي   إلطالع  ،الشرق األوسط  إلقلیملمنظمة السیاحة العالمیة    ةمھنیالتوعیة  لل  لقاءتقوم المنظمة بتقییم إمكانیة تنظیم  و .10
المنظمة ومزایا  إجراءات  على  المحتملین    الوظائف في  ذي المنظمة كصاحب عمل    إبراز صورةبھدف    ،التوظیف 
 أفضلیة.
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