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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

  من جدول األعمال المؤقت )أوالً()ج(3البند 

 

 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

4102-4102)ج( األولويات وتصّور اإلدارة للفترة   

 4102-4102األولويات والرؤية للفترة  أوالً. 

ة، الكتاب األبيض الخاص بمنظمة السياحة العالميةكما يذكر  .0 التصّدي  تتمثَّل بضرورةمعترف بها حاجة  ثمَّ

للتحديات التي تطرحها األسواق على المدى القصير ومعالجة مبادئ التنمية المستدامة على المدى البعيد. وينبغي أن تصبح 

هذه الحاجة جزءاً ال يتجزأ من السياسات واالستراتيجيات السياحية الوطنية والدولية، وبالتالي جزءاً ال يتجزأ من عمل 

 حة العالمية.منظمة السيا

 على المدى القصير المطروحة التحديات ألف. 

تسهيل السفر والضرائب والربط  في والمتمثلةالمدى القصير  المطروحة على التحديات اعتُبَِرتفي هذا اإلطار،  .4

. وقد كان لألمانة عمٌل بارز على هذا والتعامل معها منظمة معالجتهايتعيَّن على ال ية أساسيةمسائل سياسعلى أنَّها  الجوي

 :كما يليالمستوى يتلّخص 

 تسهيل السفر .0

إدراكاً منها بأنَّ تسهيل إجراءات السفر من شأنه أن يحقِّق فوائد اقتصادية مباشرة مع ارتفاع الطلب على السياحة،  .3

سيَّما على مستوى وزراء سياحة البلدان واصلت منظمة السياحة العالمية الدفع قدماً بأجندة تسهيل تأشيرات الدخول، وال 

العشرين، وزعماء رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ، وزعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ووزراء 

 السياحة في بلدان طريق الحرير.

حرز على مستوى اجتمع وزراء السياحة في مجموعة العشرين في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة التقّدم الم   .4

، الذي أقّر فيه 4104سياسات تسهيل تأشيرات الدخول ضمن اقتصادات مجموعة العشرين، عقب إعالن لوس كابوس في 

زعماء مجموعة العشرين بـ"دور السفر والسياحة كوسيلٍة لخلق فرص العمل، وتحقيق النمّو االقتصادي والتنمية"، ملتزمين 

وتوفير العمل النوعي، والحّد من الفقر، وتحقيق النمو العالمي". دعماً لتوليد الوظائف، العمل على "مبادرات تسهيل السفر 

وقد توافق وزراء السياحة على ضرورة مواصلة التعاطي مع مسألة تسهيل تأشيرات الدخول كمسألة أولوية بهدف تحفيز 

 النمو االقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل من خالل السياحة.

في هذه األثناء، وبعد استعراض التقرير المشترك بين منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة  .5

خالل مؤتمر الحوار  تأثير تسهيل تأشيرات الدخول في اقتصادات رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئحول 

رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ في بالي،  ظمتهنالرفيع المستوى بشأن تسهيل السفر، الذي السياسي 



CE/98/3(I)(c) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org       
 

2 

 وتيسير"وسيلة للنهوض بالسياحة يشكِّل تسهيل السفر  على أنَّ في اإلعالن الختامي زعماء الرابطة  أكَّدأندونيسسا، 

". وقد دعا زعماء الرابطة هفي األمن والسالمةو متاحاً ومالئماً بدرجٍة أكبر، وتعزيز الكفاءة السفرجعل  من خاللاألعمال، 

إجراءات تأشيرات الدخول واالستفادة من التكنولوجيات الجديدة كما يجب في إلى بناء المزيد من الشراكات من أجل تسهيل 

 أنظمة تأشيرات الدخول في كل اقتصاد.

درت التقارير التالية وبهدف دعم جهود المناصرة والمناداة التي تبذلها منظمة السياحة العالمية في هذا المجال، ص .6

 حول تسهيل السفر:

تقرير حول االنفتاح في تأشيرات الدخول السياحية: تسهيل تأشيرات الدخول كوسيلة لتحفيز النمّو السياحي،  (أ )

 ؛(4103منظمة السياحة العالمية )آب/أغسطس 

الهادئ، منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط تأثير تسهيل تأشيرات الدخول في اقتصادات رابطة  (ب )

ل/أكتوبر   ؛(4103السياحة العالمية/المجلس العالمي للسفر والسياحة )تشرين األوَّ

ة بوزراء سياحة مجموعة العشرين،  -تقرير حول االنفتاح في تأشيرات الدخول السياحية  (ج ) الطبعة الخاصَّ

 ؛(4103منظمة السياحة العالمية )تشرين الثاني/نوفمبر 

منظمة السياحة دخول في الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، تأثير تسهيل تأشيرات ال (د )

 .(4104كانون الثاني/يناير العالمية/المجلس العالمي للسفر والسياحة )

 (4104تقرير حول االنفتاح في تأشيرات الدخول السياحية في بلدان طريق الحرير )آذار/مارس  (ه )

 الضرائب .4

ذكي، ونشر الوعي حول الحاجة إلى تقييم اآلثار االقتصادية  اعتماد نظاٍم ضرائبناداة بضرورة تواصل األمانة الم .7

بالتعاون مع المجلس العالمي للسفر ولرفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة تتعلّق بالسفر والسياحة. في هذا الشأن، 

لتقييم أثر التغييرات في السياسات والسياحة، أ نِجَز العمل على مشروٍع تجريبي يقوم على اعتماد نموذج اقتصادي قياسي 

 المالية والضرائبية على القطاع السياحي.

 الموصولية .3

على أيضاً % من م جمل السيّاح الدوليين يبلغون مقاصدهم عبر الجو، واصلت األمانة العمل 50بالنظر إلى أنَّ  .8

عالقٍة وثيقٍة بين  بناءمسألة الموصولية والنهوض بها، وال سيَّما على مستوى النقل الجوي، ساعيةً إلى التوعية حول أهمية 

  السياسات السياحية وسياسات الطيران من أجل تأمين المنافع المتبادلة.

ة لمنظمة السياحة العالمية لفي الدورة العشرين  ةالعام للمناقشةشكَّلت هذه المسألة الموضوع الرئيسي  .9 لجمعية العامَّ

: المنتدى الوزاري المشترك بين منظمة السياحة العالمية ومعرض سوق 4103واجتماعاٍت وزارية أخرى خالل العام 

قَِد في دبي )اإلمارات العربية السياحة والطيران: وضع أجندة مشتركة من أجل النموّ ، 4103السفر العربي  ، الذي ع 

قَِدت على هامش 4103العالمي سوق السفر ووالقمة الوزارية المشتركة بين منظمة السياحة العالمية  المتحدة(؛ ، التي ع 

)الجمهورية  4104ن ن ظِّمتا في األمريكتين في اتن وزاريَّ امائدتومعرض سوق السفر العالمي في لندن )المملكة المتحدة(؛ 

 الدومينيكية وجامايكا(.

أولوية في برنامج عملها من خالل عدَّة مبادرات، بما في كستواصل منظمة السياحة العالمية التعامل مع هذه المسألة  .01

ذلك اجتماع وزراء السياحة والنقل الجوي في أفريقيا، الذي سي عقَد بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي في نطاق 

ِضَع باال ز الذي و  . باإلضافة إلى ذلك، تستعين األمانة حالياً بمعاوٍن 4103المنظمة في هذه شتراك مع إطار التعاون المعزَّ

 يحمل شهادة دكتوراه من أجل تعزيز المعرفة والمعلومات في هذا المجال المهم للغاية.متمّرس 

 ن المتوسِّط والبعيدي  المسائل على المديَ  باء. 

 -واصلت األمانة التركيز على الدفع باتجاه تحقيق أولويتها الشاملة والتي تتقاطع مع مجمل أنشطة المنظمة  .00

عة. كما واصلت المنظمة الترويج إلنشاء مراصد السياحة  -االستدامة في أركانها الثالثة  دة ومتنوِّ من خالل مبادراٍت متعدِّ

اء، وال سيَّما في اليونان والصين، والسعي من أجل دمج السياحة في أجندة المستدامة تحت رعايتها في مختلف الدول األعض
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إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج  وتحديداً ، 41التنمية العالمية لمرحلة ما بعد ريو+

ة. المسائلمن بيولوجي، وغيرها ، والتنمية السياحية المستدامة في الجزر، والسياحة والتنّوع ال(10YFP)المستدامة   الهامَّ

 باإلضافة إلى ذلك، تمَّ تحديد المسائل التالية: .04

 آداب السياحة والمسؤولية االجتماعية للشركات .0

نة العالمية آلداب السياحة خالل الفترة قيد المراجعة.  .03 أحرزت األمانة تقدماً على مستوى الترويج لتطبيق المدوَّ

نة والتقيّد بها من جانب القطاع الخاص، تمَّ وبهدف توسيع نطاق تطبيق ال تعزيز الجهود المبذولة في إطار الحملة مدوَّ

نة العالمية آلداب السياحة طرف  444 كان ،4104آذار/مارس  05. ولغاية المعنية بميثاق التزام القطاع الخاص بالمدوَّ

قد التزموا بدعم وتطبيق مية ورابطة دولية واحدة( بلداً )إضافةً إلى أربع رابطات إقلي 34موقِّع من القطاع الخاص من 

نة، وبرفع تقارير حول الجهوده التي يبذلونها في هذا  سيكون العمل وإلى اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة.  السياقالمدوَّ

نة، بالتعاون الوثيق مع اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة، واحداً من المحاور األساسية  ذات على دعم وتطبيق المدوَّ

 في برنامج عمل المنظمة.األولوية 

 السياحة والثقافة .4

ة ل داخل األمانة التي ت نفَّذ ةالتنسيقي والجهودالروابط بين السياحة والثقافة  ستشكِّل .04 محط لدفع قدماً بهذه األجندة الهامَّ

تنظيم  سيتمّ ة )اليونسكو(. وفي هذا اإلطار، المتحدة للتربية والعلم والثقاف إضافي بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم تركيزٍ 

ة العالمي مشترك بين منظمة السياحةال األول دوليالمؤتمر التّوج بعقد ، ت  4104سلسلة من األنشطة واألحداث خالل العام 

 . 4105ة في كمبوديا في واليونسكو حول السياحة والثقاف

  إدارة المقاصد والجودة .3

منظمة الذي تضطلع به باإلضافة إلى المسائل السياساتية األساسية الثالثة المذكورة أعاله، وانسجاماً مع الدور  .05

تعديل نطاق البرنامج السابق حول إدارة المقاصد  على ل، جرى العمعلى مستوى وضع المعايير والمقاييس السياحة العالمية

بهدف تحسين جودة المقاصد السياحية. وبدعٍم من اللجنة المعنية بالسياحة والتنافسية، سيعمل هذا البرنامج من ناحية على 

ة بشأن تنافسية المقاصد وجودتها، وعلى نشر الممارسات المفيد ة والخاصَّ ة والفضلى من توفير المبادئ اإلرشادية العامَّ

   ناحية أخرى.

 األعضاء المنتسبون .2

من يكتسب بناء التحالفات القوية مع المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً مع القطاع الخاص، أهمية استراتيجية  .06

خلق الظروف المالئمة للسياحة التنافسية والمستدامة حول العالم. وفي هذا السياق، يوفر برنامج األعضاء المنتسبين  أجل

 في منظمة السياحة العالمية الكثير من الفرص، مثل:

الة للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ (أ )  إقامة نماذج جديدة وفعَّ

ز تبادل المعارف؛ إطالق مبادراٍت مبتكرة من خالل المشاريع (ب )  والبرامج النموذجية التي تعزِّ

إنشاء شبكة من المؤسَّسات والمعاهد البحثية واالبتكارية والتعليمية وجعلها منّصة فريدة لمولِّدي المعارف  (ج )

 أنشطتهم ونشرها؛ب التعريفمن أجل 

عضاء المنتسبين في برنامج عمل لتحقيق الفائدة القصوى من هذه اإلمكانية، ال بدَّ من العمل على تعزيز اندماج األ .07

يجري العمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية هذا الهدف،  بلوغالمنظمة. ومن أجل 

 األعضاء تشمل البرامج اإلقليمية وبرنامج األعضاء المنتسبين )أنظر التفاصيل في الجزء الثالث(. مع عالقاتالب
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 ل التنظيمي لإلدارةالهيكثانياً. 

بغية تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في تنفيذ برنامج عمل المنظمة وتحقيق الرؤية واألهداف االستراتيجية  .08

 أدناه والمخطط التنظيمي الوارد في المرفق(. الفقرات المذكورة أعاله، أعاد األمين العام النظر في هيكلية األمانة )أنظر

 تحت، يؤدي مدراء البرامج ومسؤولو البرامج ومنسقو البرامج، مهامهم 4104الثاني/يناير كانون  0اعتباراً من  .09

ح لهم بالدفع التنفيذييناإلشراف الكامل للمسؤولين   أدناه: ينالمذكور المصرَّ

 األمين العام )طالب الرفاعي( ألف. 

ح لهم بالدفع، التنفيذيينالمسؤولين  جميعبصفته الرئيس التنفيذي للمنظمة، يشرف األمين العام على عمل  .41  المصرَّ

أدناه  المعدَّدةالبرامج مجاالت  تكونويترأس فريق اإلدارة العليا )أنظر الجزء الثالث من هذا التقرير(. باإلضافة إلى ذلك، 

 ألمين العام:أمام امباشرةً  مسؤولة

 ؛مكتب األمين العام (أ )

 ؛البرامج اإلقليمية (ب )

 ؛رات )بما في ذلك االتصاالت اإللكترونية واألرشيف(برنامج االتصاالت والمنشو (ج )

 ؛المستشارون الخاصون لألمين العام (د )

 .وظائف اإلشراف الداخلي (ه )

 كذلك، يشرف األمين العام مباشرةً على عمل كبار المستشارين الداخليين: .40

 ؛االستدامة شؤونمستشار  -

 ؛السياحة والسالمشؤون مستشار  -

 .السياحة والثقافةشؤون مستشار  -

 )مارسيو فافيال( مع المؤسَّساتالعالقات برنامج المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية و باء. 

ينوب السيِّد فافيال عن األمين العام في ترؤس فريق اإلدارة العليا عند الضرورة. إضافةً إلى ذلك، يشرف السيِّد  .44

 البرامج التالية: مجاالت فافيال على

 ؛)بما في ذلك الوحدة االستشارية المعنية بالتنّوع البيولوجي(ة المستدامة يالتنمية السياح (أ )

 ؛اإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي (ب )

 ؛اتجاهات األسواق السياحية (ج )

 ؛إدارة المقاصد والجودة (د )

األخالقيات والمسؤولية االجتماعية )بما في ذلك تنسيق عمل اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة والعالقات  (ه )

نة العالمية آلداب السياحة في روما، إيطاليا(مركز المع   ؛المعني بدعم المدوَّ

العالقات مع المؤسَّسات وحشد الموارد )بما في ذلك موظف االتصال التابع لمنظمة السياحة العالمية في  (و )

 ؛نيويورك(

 .تميس )بما في ذلك العالقات مع مؤسَّسة تميس/منظمة السياحة العالمية، في أندورا( (ز )

 " المنشأة حديثاً )أنظر الجزء الثالث من هذا التقرير(.بحاثيِّد فافيال أيضاً "لجنة األيترأس الس .43
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 سوموغي( سلطانامج والتنسيق )المدير التنفيذي للبر جيم. 

رصد ومراقبة تنفيذ كل  عن السيِّد سوموغي مسؤول عن عملية التنسيق الكاملة لمختلف البرامج الداخلية، وكذلك .44

صات المعتمدة لكل منها. إضافةً إلى ذلك، يشرف السيِّد سوموغي على مجاالت  برنامج من البرامج استناداً إلى المخصَّ

 البرامج التالية:

ة المتصلة باتفاقية حماية المستهلك(؛ البرامج والتنسيق (أ ) ة الخاصَّ  )بما في ذلك المهمَّ

 ؛خدمات المؤتمرات (ب )

ة )بما في ذلك العالقات مع مكتب طريق الحرير في سمرقند، المعارض وال (ج ) مشاريع الميدانية الخاصَّ

 .أوزبكستان(

 المدير التنفيذي للتعاون التقني والخدمات )زوو شانزونغ( دال. 

في الوقت المناسب. إضافةً إلى  تأمينهازوو مسؤوٌل عن جميع الخدمات التقنية المقدَّمة إلى األعضاء وعن  السيِّد .45

 ذلك، يتولِّى السيِّد زوو المهام التالية:

 اإلشراف على برنامج التعاون التقني؛ (أ )

التنسيق بين أ( التعاون التقني، وب( البرامج اإلقليمية، وج( حشد الموارد لضمان توفير الخدمات التقنية  (ب )

 للدول األعضاء بالشكل المناسب والصحيح؛

ة (ج ) بالتعاون التقني ومشاريع مؤسَّسة السياحة المستدامة والقضاء  إدارة األموال الخارجة عن الميزانية والخاصَّ

 على الفقر.

 مدير الشؤون اإلدارية والمالية )خوسيه غارسيا بالنش( هاء. 

 بالنش على مجاالت البرامج التالية:-يشرف السيِّد غارسيا .46

 ؛الميزانية والمالية (أ )

 ؛الموارد البشرية (ب )

 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ج )

 ؛القانونية والعقود الشؤون (د )

 ؛السفر (ه )

ة (و )  .الخدمات العامَّ

 األمين التنفيذي لبرنامج عالقات األعضاء )كارلوس فوغلر( -المدير  واو. 

ن السيِّد فوغلر المساعدة لألمين العام من خالل تنسيق  .47 إضافةً إلى مسؤولياته كمدير إقليمي للقارة األمريكية، يؤمِّ

 عضاء المنتسبين من أجل ضمان االنخراط الكامل لألعضاء الحكوميين وغير الحكوميينعمل البرامج اإلقليمية وبرنامج األ

 السيِّد فوغلر: فإنَّ . وعليه، هذا االنخراط والحفاظ على

المنشأة حديثاً )أنظر الجزء الثالث من هذا  "لجنة العالقات مع األعضاءـ"يضطلع بدور األمين التنفيذي ل (أ )

 التقرير؛

 برنامج األعضاء المنتسبين )بما في ذلك شبكة المعارف(.يشرف مباشرةً على  (ب )
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ة والمجلس التنفيذي ) -المدير  ز.   جينغ( زواألمين التنفيذي للجمعية العامَّ

 :زوباإلضافة إلى مسؤولياته كمديٍر إقليمي آلسيا والهادئ، فإنَّ السيِّد  .48

ة والمجلس التنفيذي، بالتنسيق الكامل مع المدير التنفيذي  (أ )  للبرامجيضطلع بدور أمين سّر الجمعية العامَّ

 والتنسيق، المسؤول عن خدمات المؤتمرات؛

 يشرف بشكٍل مباشر على عمل مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ في نارا، اليابان. (ب )

 اللجان الداخليةثالثاً. 

العام بإنشاء آليات عمٍل إضافية من أجل تعزيز عمل األمانة واالستجابة للتحديَّين األساسيَّين اللذين قام األمين  .49

 يختلفان جداً في طبيعتهما على الرغم من ترابطهما وتداخلهما القوي:

م كيفية تحسين الخدمات المقدَّمة لألعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين؛ وكيفية تعزيز العالقات معه (أ )

 بطريقٍة فاعلة ومتكاملة؛

باالستناد إلى  دور منظمة السياحة العالمية على مستوى تحديد المعايير والمقاييسكيفية التعاطي مع  (ب )

دةاستراتيجية  حول األبحاث، وكيفية إنتاج المعايير والمبادئ التوجيهية، وضمان أعلى نوعية في  موحَّ

 منظمة.ال توفرهاالمنتجات والخدمات التي 

 ، هما:ت لجنتان داخليتانبالنظر إلى التحديات المذكورة أعاله، تمَّ توسيع فريق اإلدارة العليا وأ نِشئَ  .31

 اللجنة المعنية بالعالقات مع األعضاء (أ )

 والمنشورات بحاثباألاللجنة المعنية  (ب )

 باإلضافة إلى ذلك، تمَّ إنشاء لجنة جديدة معنية بالعالقات مع البلد المضيف. .30

 اإلدارة العليافريق  ألف. 

 من:لهذه الوالية الجديدة، يتألَّف فريق اإلدارة العليا  .34

 ؛األمين العام )رئيس( -

 ؛رئيس مكتب األمين العام -

المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية والعالقات مع المؤسَّسات )ينوب عن األمين العام في ترؤس فريق اإلدارة  -

 ؛العليا(

 ؛والتنسيق للبرامجالمدير التنفيذي  -

 ؛المدير التنفيذي للتعاون التقني والخدمات -

 ؛مدير الشؤون اإلدارية والمالية -

 ؛األمين التنفيذي للعالقات مع األعضاء -مدير  -

ة والمجلس التنفيذي -مدير  -  ؛األمين التنفيذي للجمعية العامَّ

 ؛مستشار شؤون االستدامة -

 ؛مستشار شؤون السياحة والسالم -

 ؛مستشار شؤون السياحة والثقافة -

 ؛مسؤول االتصاالت -
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 .امج والتنسيقمنسِّق، البر -

 األعضاءمع عالقات الاللجنة المعنية ب باء. 

 الوظيفة .0

 منظمة من أجل:التشكِّل لجنة العالقات مع األعضاء األداة الرئيسية ألمانة  .33

 ؛عالقاٍت فاعلة ومنسَّقة مع جميع األعضاءوجود ضمان  (أ )

 ؛عمل البرامج اإلقليميةتنسيق عمل برنامج األعضاء المنتسبين مع  (ب )

 .التكلّم مع األعضاء بصوٍت واحد، انسجاماً مع توصيات برنامج االتصاالت (ج )

 التركيبة .4

 مع عالقاتبرنامج الاألمين التنفيذي ل -يترأس لجنة العالقات مع األعضاء األمين العام، وينسِّق عملها المدير  .34

ن اللجنة األعضاء  األعضاء )كارلوس فوغلر(. وفي غياب األمين العام، يترأس السيِّد فوغلر اللجنة. إضافةً إلى ذلك، تتضمَّ

 المذكورين أدناه:األساسيِّين 

 ؛مدراء ونواب مدراء البرامج اإلقليمية -

 ؛مدير برنامج األعضاء المنتسبين -

 ؛مسؤول برنامج االتصاالت والمنشورات -

 ؛األمين العام رئيس مكتب -

 ؛منسِّق البرنامج الميداني الخاص -

 .البرامج والتنسيقمنسِّق،  -

 والمنشورات بحا لجنة األ جيم. 

 الوظيفة .0

 األداة الرئيسية ألمانة المنظمة من أجل: والمنشورات األبحاثلجنة تشكِّل  .35

  ؛منظمةالتصميم األنشطة البحثية انسجاماً مع األهداف الرئيسية لبرنامج عمل  (أ )

في تحديد المقاييس المنظمة ووظيفتها  خطة عمل بلورةتحديد المواضيع البحثية التي يمكن أن تساهم في  (ب )

 والمعايير؛

ة خطط عملهمللجان التقنية واألجهزة الفرعية للمجلس التنفيذي بشأن اتوفير اإلسهامات ألمانات  (ج )  .الخاصَّ

 التركيبة .4

 بحاثالعالقات مع المؤسَّسات )مارسيو فافيال( لجنة األبرنامج يترأس المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية و .36

ن اللجنة األعضاء األساسيِّين المذكورين أدناه:  والمنشورات. وتتضمَّ

 ؛البرامج والتنسيقالمدير التنفيذي،  -

 ؛األمين التنفيذي للعالقات مع األعضاء -المدير  -

 مدراء ومنسقو البرامج التشغيلية التالية: -
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 ؛قاصد والجودةإدارة الم (أ )

 ؛اإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي (ب )

 ؛التنمية السياحية المستدامة (ج )

 ؛اتجاهات األسواق السياحية (د )

 ؛األخالقيات والمسؤولية االجتماعية (ه )

 ؛مسؤول برنامج االتصاالت والمنشورات -

 .البرامج والتنسيقمنسِّق،  -

 اللجنة المعنية بالعالقات مع البلد المضيفدال. 

 لوظيفةا .0

لجنة العالقات مع البلد المضيف األداة الرئيسية ألمانة المنظمة من أجل ضمان إقامة العالقات المناسبة تشكِّل  .37

 والتنسيق الجيِّد مع البلد المضيف، إسبانيا.

 التركيبة .4

مع العالقات برنامج يترأس األمين العام لجنة العالقات مع البلد المضيف. ويقوم المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية و .38

المؤسَّسات مقام أمين سّر اللجنة، وهو يترأسها في غياب األمين العام. باإلضافة إلى ذلك، تتضمَّن لجنة العالقات مع البلد 

 المضيف األعضاء األساسيِّين المذكورين أدناه:

 ؛مدير الشؤون اإلدارية والمالية -

 ؛األمين التنفيذي للعالقات مع األعضاء -المدير  -

 ؛العام رئيس مكتب األمين -

 .المستشار الخاص لألمين العام -

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذيرابعاً. 

 ي طلَب من المجلس التنفيذي أن: .39

 األمين العام؛ حدَّدهايدعم األولويات التي  (أ )

 .يحيط علماً بالهيكل التنظيمي الجديد لإلدارة، بما في ذلك اللجان الداخلية (ب )
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 المرفق. المخطط التنظيمي ألمانة منظمة السياحة العالمية 

 


