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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

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

 جدول األعمال المؤقت )أوالً()و( من3البند 
 

 

 
 

 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 )و( تقرير لجنة البرنامج والميزانية: الجزء األول )البرنامج(

  مقدِّمةأوالً. 

إسبانيا، يوَمي االثنين عقدت لجنة البرنامج والميزانية اجتماعها الرابع في مقّر منظمة السياحة العالمية في مدريد،  .0

، برئاسة األرجنتين، ممثلةً بالسيِّدة مايا غونزاليز بيندر، مديرة العالقات الدولية في 4104أيار/مايو  03و 04والثالثاء في 

 .بأسماء المشاركين في هذا االجتماع قائمة بهذا التقرير وزارة السياحة. تُرفَق

مج والميزانية المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية، وهو معروض ضمن يتناول الجزء الثاني من تقرير لجنة البرنا .4

 .CE/98/3(II)(a)الوثيقة 

، ثم انتقلت للنظر في الوثائق التالية المتصلة بالبرنامج، .PBC/04/1 provاعتمدت اللجنة جدول األعمال المؤقت  .3

 (:4104حزيران/يونيو  6-4)ته الثامنة والتسعين رفَع إلى المجلس التنفيذي في دوروالتي ستُ 

 

 الوثائق برنامج العمل

 4103-4104م للفترة )أ( تقرير برنامج العمل العا
CE/98/3(I)(d) 

 4102-4104)ب( تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 
CE/98/3(I)(e) 

 غ/م 4102-4106تحديد األولويات لبرنامج العمل العام للفترة 

 2102-2102و 2102-2102العام للسنوات تنفيذ برنامج العمل ألف.   

قدَّم المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق تقريراً تحديثياً حول األنشطة التي نفذتها األمانة منذ آخر اجتماٍع للجنة  .4

 (، باالستناد إلى الوثائق المرجعية للمجلس التنفيذي.4103البرنامج والميزانية )آب/أغسطس 
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 األعضاء:المالحظات التي قدَّمها  .2

للعمل الُمنجز، وال سيَّما في ما يتعلَّق بمختلف المنشورات التي صدرت عموماً عن تقديرهم األعضاء أعرب  (أ )

خالل الفترة قيد الدرس، وخصوصاً المتصلة بمسائل مثل اإلحصاءات، وفرص العمل، واإلتاحة للجميع، والطاقة، 

 والسالم، وتسهيل تأشيرات الدخول، إلخ.

لجنة البرنامج والميزانية على أهمية المكتبة اإللكترونية لمنظمة السياحة العالمية في ما يتعلق شدَّد أعضاء  (ب )

 بنشر المنشورات وتعميمها بصيغٍة إلكترونية.

ة لحملة "ساعدوا في مكافحة االتجار" التي أُطلقتها منظمة السياحة العالمية  (ج ) هذه السنة أُعطيت أهمية خاصَّ

ع األعضاء األمين العام بالتعاون مع مكتب األمم  المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونسكو؛ وقد شجَّ

  على إصدار توجيهات حول كيفية مكافحة األنشطة الجرمية المتصلة بالسياحة.

ب أعضاء لجنة البرنامج والميزانية بالمحادثات مع المنظمات الدولية، وال سيَّما مع المفوضية  (د ) رحَّ

 .4102هدف دراسة إمكانيات تمويل بعض األنشطة والمشاريع في برنامج عمل المنظمة ابتداًء من باألوروبية، 

 باإلضافة إلى ذلك، استعرض األمين العام بعض اإلصالحات األخيرة في هيكل األمانة وعملها: .6

مة إلى األعضاء بعين في المنظمة، والخدمة التي تقدِّمها المنظع المسارين االستراتيجيَّين الُمتانسجاماً م (أ )

 ودورها المعياري، تمَّ إنشاء لجنتين داخليتين: لجنة العالقات مع األعضاء ولجنة األبحاث والمنشورات.

( األخالقيات، مع تجديد اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة؛ iوقد جرى تعزيز بعض مجاالت العمل: ) (ب )

(ii( إدارة المقاصد، بما في ذلك مسائل الجودة؛ )iii السياحة والثقافة، مع تعزيز الروابط واألنشطة المشتركة مع )

 ( دمج األعضاء المنتسبين بشكٍل أفضل في برنامج العمل العام في المنظمة.ivمنظمة اليونسكو؛ )

ة )االتحاد األوروبي( والعديد  (ج ) زت عالقاتنا مع أسرة األمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات اإلقليمية العامَّ تعزَّ

ة.من اله  يئات الدولية الخاصَّ

 2102-2102تحديد األولويات لبرنامج العمل العام للفترة باء.    

، اقترحت األمانة على أعضاء لجنة البرنامج 4102-4106للمساعدة في إعداد وثيقة البرنامج والميزانية للفترة  .2

المسح  هذا مالية األربع الماضية. وتعتبر نتائجألولويات األعضاء، كما جرت العادة خالل الفترات المسٍح والميزانية إجراء 

ألعضاء المنظمة، إضافةً إلى أجندة السياسات التي يضعها األمين العام. ولكي يكون  الرئيسيةفي تحديد االحتياجات أساسية 

العتبار آراء عدٌد كبيٌر من األعضاء من أعلى المستويات، وأن تؤخذ بعين االمسح هذا التمرين مجدياً، يجب أن يشارك في 

 عدد كبير من أصحاب المصلحة المعنيين بالسياحة، من القطاعين العام والخاص.

 اقتُِرَح الجدول الزمني أدناه، وجرت الموافقة عليه من قبل أعضاء لجنة البرنامج والميزانية: .8

  من قبل لجنة البرنامج والميزانية المسح: الشروع في تحديد شكل ومضمون 4104أيَّار/مايو 

 من قبل أمانة المنظمةالمسح : صياغة 4104تموز/يوليو -حزيران/يونيو 

  على أعضاء لجنة البرنامج والميزانية للحصول على تعليقاتهمالمسح  مشروع: تعميم 4104آب/أغسطس 

 المسح النهائي: اجتماع لجنة البرنامج والميزانية: إقرار 4104تشرين األول/أكتوبر -أيلول/سبتمبر 

 4104تشرين الثاني/نوفمبر  02المسح وتحديد الموعد النهائي الستكماله في كتوبر: إرسال تشرين األول/أ 

  تنهي أمانة المنظمة العمل على تقرير نتائج المسح4102كانون الثاني/يناير : 

  ترجمة التقرير وإرساله إلى األعضاء4102شباط/فبراير : 

  اجتماعات اللجان اإلقليمية4102النصف األول من : 
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 تعليق لجنة البرنامج والميزانية على وثيقة برنامج العمل والميزانية للفترة 4102حزيران/يونيو -أيار/مايو :

4106-4102 

تمَّ التشاور أيضاً مع أعضاء لجنة البرنامج والميزانية حول شكل المسح ومضمونه. وقد جاءت التعليقات على الشكل  .9

 التالي:

 م في عملية اإلعداد والتحضير منذ البداية.عبَّر األعضاء عن تقديرهم إلشراكه (أ )

أشار األعضاء إلى ضرورة مراعاة رؤية أصحاب المصلحة الرئيسيِّين وأخذها بعين االعتبار لدى وضع  (ب )

على جمع آراء الجهات الفاعلة  ،من خالل استمارة المسح ،المسح. وعليه، تمَّ االتفاق على تشجيع كل دولة عضو

ثالً: الرابطات والهيئات األساسية المعنية بالمطاعم والفنادق( على المستوى الوطني عند لديها في قطاع السياحة )م

 ملء استمارة المسح.

ة إلى التشاور مع الهيئات السياحية الدولية األساسية، وكذ (ج ) لك منظمات األمم كذلك، إنَّ أمانة المنظمة مدعوَّ

 ل المسح.، في المسائل التي تُطَرح وتُثار من خالالمتحدة الشقيقة

نشطة خالل الفترة الحالية والفترات السابقة، شدَّد بعض حظات التي ُوِضَعت بشأن تنفيذ األانسجاماً مع المال (د )

التركيز على مسائل االستدامة في ما يتعلَّق بالطاقة على سبيل المثال، أعضاء لجنة البرنامج والميزانية على أهمية 

على بناء إطار عمل يهدف إلى دعم المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك شؤون التنافسية، كالعمل مثالً 

 ودعم الوظائف وفرص العمل، وضمان تحقيق أعلى اإليرادات من خالل السياحة.

كذلك عبَّر األعضاء عن مجموعة من الهواجس المتصلة بالمخاطر التي يمكن أن تؤثر على مختلف  (ه )

يد على أهمية السالم والسالمة واألمن لتحقيق االزدهار في القطاع السياحي، الصناعات السياحية. وقد أعادوا التأك

 وأشاروا إلى ضرورة عكس كل هذه المسائل ضمن المسح.

 مسائل أخرىجيم.    

دعم أعضاء لجنة البرنامج والميزانية االقتراح الذي قدَّمه أعضاء اللجان التقنية بشأن مشاركة رؤساء اللجان التقنية  .01

الثالث
0
 في اجتماعات لجنة البرنامج والميزانية بصفة مراقبين. 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذيثانياً. 

 يُطلب من المجلس التنفيذي أن: .00

 ؛يوافق على التوصيات المرفوعة في الوثائق ذات الصلة (أ )

، وأن 4102-4106للفترة  المسح من أجل تحديد أولويات األعضاء مشروع أن يعدّ يطلب من األمين العام و (ب )

 يرفعه إلى لجنة البرنامج والميزانية خالل اجتماعها الخامس للموافقة واإلقرار؛

ويوافق على اقتراحات أعضاء اللجان التقنية بشأن مشاركة رؤساء اللجان التقنية الثالث في اجتماعات لجنة  (ج )

 البرنامج والميزانية بصفة مراقبين.

  

                                            
0
 .(CSTSA) ، ولجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي(CTS)، لجنة السياحة واالستدامة (CTC)لجنة السياحة والتنافسية   
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 قائمة المشاركين مرفق. 

 

I. MEMBERS OF THE COMMITTEE/MEMBRES DU COMITÉ/MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

ARGENTINA/ARGENTINE/ARGENTINA Lic. Maya GONZÁLEZ BENDER 
Directora 
Dirección de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo 
 

GUATEMALA/GUATEMALA/GUATEMALA Ms. Maruja ACEVEDO 
Subdirectora 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
 

HUNGARY/HONGRIE/HUNGRÍA Mr. Istvan KOMOROCZKI 
State Secretary 
State Secretariat for Planning Coordination 
Ministry for National Economy 
 
Mr. Olivér FODOR 
Head of Section in the Tourism and Catering 
Department 
Ministry for National Economy 
 
Ms. Nora MESZAROS 
Counsellor for Economic and Commercial Affairs 
Embassy of Hungary in Madrid 
 

INDIA/INDE/INDIA Mr. Sandeep KUMAR 
Second Secretary 
Embassy of India 
Madrid 

 

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA Ms. Ni Wayan Giri ADNYANI 
Director for International Relations 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Mr. Theodorus Satrio NUGROHO 
Minister Counsellor 
Embassy of Indonesia in Madrid 
 
Mrs. Nona Siska NOVIYANTI 
Official 
Embassy of Indonesia in Madrid 
 

ITALY/ITALIE/ITALIA Mr Roberto ROCCA 
Director General for Tourism Policies 
Ministry for Culture and Tourism 
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Ms. Daniela MARTELLUCCI 
Officer for International Relations in Tourism 
Focal Point for UNWTO 
Direction General for Tourism Policies  
Ministry for Culture and Tourism 
 

REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/REPRESENTANTE DE LOS 
MIEMBROS ASOCIADOS 
 

Ms. Christel LEYS 
Policy Tourism Officer 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flanders 
 

II. INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
 AUDITORS /COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sra. Sofía VIÑAYO FERNÁNDEZ 
División II ONA 
Intervención General de la Administración del 
Estado 
 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 

ECUADOR/ÉQUATEUR/ECUADOR Sr. Carlos PONCE DE LEÓN 
Ministerio de Turismo 
 
Sr. Gustavo AYALA 
Primer Secretario 
Embajada de Ecuador en Madrid 
 

SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA D. Miguel Angel NOMBELA LÓPEZ 
Subdirector General de Cooperación y 
Competitividad Turística  
Secretaría de Estado de Turismo  
 
Sr. José Leandro CONSARNAU GUARDIOLA 
Subdirector General Adjunto 
Subdirección de Organismos Internacionales 
Técnicos 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
 

 
 
 

 
 


