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 5 البند
 ء ااإلطار القانوني والتشغیلي إلنشتقریر عن وضع 

 لمنظمة السیاحة العالمیة ومواضیعیة مكاتب إقلیمیة

 
 
 المنظمة على اإلنترنتمنظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع   

www.unwto.org  .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملخص تنفیذي 

 
الدورة   السعودیة،    116نظرت  العربیة  المملكة  العالمیة (جدة،  السیاحة  لمنظمة  التنفیذي  یونیو  حزیران/  7للمجلس 

) في التقریر الخاص باإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء المكاتب اإلقلیمیة لمنظمة السیاحة العالمیة الذي قدمتھ 2022
علمً اأمانة   وأخذت  التحسینات  لمنظمة،  بجمیع  العامّ للوالعشرین    ةالرابع  الدورة  منذا  من و ة.  جمعیة  المجلس  طلب 

 األمانة إعداد نسخة منقحة من الوثیقة للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة.
 

 لإلطار القانوني والتشغیلي للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة، على النحو الذي اعتمدتھ الدورة یعرض التقریر جدوًال 
ن بیَّ تُ   حیث، مع تصنیف مفصل للمتطلبات والمعاییر  (XXIV)740ة من خالل القرار  والعشرون للجمعیة العامّ الرابعة  

 بوضوح جمیع الجوانب الضروریة.
 

إلى األمانة  لطفًا  تطلب األمانة   للتعدیل  أو مقترحات  تقدیم أي تعلیقات  التنفیذي  المجلس    11  قبل تاریخمن أعضاء 
 . 2022نوفمبر تشرین الثاني/

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

 5البند 
 اإلطار القانوني والتشغیلي تقریر عن وضع 

 لمنظمة السیاحة العالمیةومواضیعیة مكاتب إقلیمیة   إلنشاء
 CE/117/5)الوثیقة (

 
 

 فیذي،إن المجلس التن

ن یالدورة الرابعة والعشرفي    ِمدأن اإلطار القانوني والتشغیلي للمكاتب اإلقلیمیة/المواضیعیة قد اعتُ   یشیر إلىإذ  
 ، (XXIV)740للجمعیة العامة بموجب القرار 

واسع  وقد نطاق  على  وضعالتقریر    ناقش  ومواضیعیة    عن  إقلیمیة  مكاتب  إلنشاء  والتشغیلي  القانوني  اإلطار 
 ،117و 116ھ یْ لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتَ 

للمجلس التنفیذي ویشكر األمانة على التقدّم   116في الوثیقة منذ الدورة    الملحوظ   تحسینالبا  یحیط علمً  .1
  ؛الُمحَرز والتوضیحات الُمقدَّمة

 
على .2 وتلك   یشدد  والسیاسیة  والمالیة  والتشغیلیة  القانونیة  الجوانب  تُصنِّف  للوثیقة  المنقحة  النسخة  أن 

اعتمدتھ  الذي  النحو  على  والمواضیعیة  اإلقلیمیة  المكاتب  إلنشاء  الالزمة  البشریة،  بالموارد  المتعلقة 
 ا؛ ا جیّدً بطریقة شاملة وُمنظَّمة تنظیمً   (XXIV)740الجمعیة العامة بموجب القرار

 
  وتنظیمھا أنھ على عكس المكاتب المواضیعیة التي قد تعمل على المستوى العالمي (مع إدارتھا  یقترح   .3

مقر أمانة منظمة السیاحة العالمیة)، یجوز للمكاتب اإلقلیمیة أن تتخذ إجراءاتھا    خاللبشكل كامل من  
 على المستویین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي فقط؛ 

 
 :إلى األمین العام ویطلب .4

 
تشاوریة  یضمن  أن   )أ( إدراج  إضافیةعملیة  خالل  أعمال  للموضوع  ال  من  جداول  في  مناقشة 

لاجتماعات   التابعة  الست  المقرر  اللجان  العالمیة  السیاحة  (مع    2023في عام    عقدھامنظمة 
 جمیع التعلیقات الواردة)؛

 
  لمنظمة السیاحة العالمیة   مجلس التنفیذيلل  118الدورة  إلى    النسخة المنقحة للوثیقةیقدم  وأن   )ب(

 . الدومینیكانجمھوریة في  2023المقرر انعقادھا في عام 
  

 
 
 
 

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

بموجب   .1 العامة،  الجمعیة  المكاتب  )XXIV(  740لقرار  ااعتمدت  وإنشاء  الختیار  والتشغیلي  القانوني  اإلطار   ،
العالمیة. لطلب الجمعیة العامة، قدمت األمانة إطاًرا قانونیًا وتشغیلیًا    استجابةً و  اإلقلیمیة/المواضیعیة لمنظمة السیاحة 

التنفیذي في   المجلس  إلى  للمكاتب اإلقلیمیة/المواضیعیة  ال116دورتھ  محسنًا  تناول   صدرت عن التي    توجیھات، مع 
 .الجمعیة

الكاملة   .2 المعلومات  ی  عنترد  الذي  التشغیلي  العالمیة  نظماإلطار  السیاحة  لمنظمة  على    ،المكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة 
اء مكاتب إقلیمیة (ب) "اإلطار القانوني والتشغیلي إلنش4البند  في الوثیقة المتعلقة ب  ،تھ الجمعیة العامةالنحو الذي اعتمد

 للمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة. 116الدورة  الصادرة عن "لمنظمة السیاحة العالمیة

دورتھ   .3 في  التنفیذي  المجلس  أعضاء  تناولھا  التي  النقاط  جمیع  الوثیقة  ھذه  تعرض  ذلك،  إلى  جدة،    116باإلضافة  في 
األرجنتین والبرازیل من    وردت التعلیقات والمالحظات. وقد  2022یونیو  حزیران/  7المملكة العربیة السعودیة، في  

وجم والمغرب  وكینیا  والیابان  وإیطالیا  وفرنسا  وجنوب  والصین  والسنغال  السعودیة  العربیة  والمملكة  كوریا  ھوریة 
 . أفریقیا وإسبانیا وزامبیا

أعربت عن مالحظاتھا بشأن أھمیة مواصلة التشاور مع أعضاء إّال أنَّھا  ،  التقدم الُمحَرزوبینما أقرت الدول األعضاء ب .4
 المنظمة بحیث یتم إدراج آراء ومقترحات جمیع الدول األعضاء المھتمة.

  وكذلك،  حوكمتھاوھیكلھا و  وآلیة وضع المیزانیة،  ،للمكاتبلیة المالیة  اآلبشكل أساسي بتتعلق  ثیرت  الشواغل التي أُ   إنَّ  .5
 ھا. ئاالمتیازات والحصانات والمتطلبات التفصیلیة الختیار المكاتب وإنشا

محددةثیرت  أُ  .6 ومھامھا  مالحظة  والمواضیعیة،  اإلقلیمیة  المكاتب  بین  الدقیق  التمییز  و  ،بشأن  ، حوكمتھاوعملیاتھا 
 حسب التغطیة الجغرافیة.بوالنطاق 

 أربع نقاط:  واقتُِرحت فیھامن وزارة السیاحة والحیاة البریة في كینیا  وردت رسالة .7

 مكتب؛ د متطلبات وشروط استضافة الحدِّ یُ  عیاریًام  ااألمانة نموذجً  ضعت )أ(

 المالیة والخارجیة قبل تقدیم الطلبات؛ اتأھمیة الموافقة الداخلیة والتنسیق مع وزار )ب(

 تحدید الجدول الزمني لتفعیل المكاتب؛   )ج(

 . تقدیم إسھاماتھمل زیادة مشاركة أعضاء منظمة السیاحة العالمیةو )د(

 

  خصائص األساسیة للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة لمنظمة السیاحة العالمیة ال -ثانیا

وفقًا الحتیاجاتھم وأولویاتھم،   .8 المنّظمة بطریقة المركزیة  فعّالة مع أعضاء  إقامة عالقة  اإلقلیمي على  المكتب  یحرص 
المكتب    . أمامع المنّظمات الدولیة واإلقلیمیة والمؤّسسات المانحة والقطاع الخاصّ   حثیثفضًال عن ضمان التنسیق ال

إیجادالمواضیعي   على  فقط  التوصیات    المعارف  فیركز  من  المنظمة  أعضاء  یستفید  بحیث  مكثفة،  بطریقة  ونشرھا 
النمو المستدام والتنافسي لقطاع السلیمة والمبادئ التوجیھیة واالستراتیجیات المقترحة ونماذج األعمال التي تھدف إلى  

 السیاحة على الصعید العالمي واإلقلیمي وعلى الصعید الوطني.
 

العالمیة   .9 لألزمة  السیاسیة    ةالمستمر  جائحة ال  –نظًرا  واالضطرابات  المناخیة  الطوارئ  المكاتب    -وحالة  على  یتعین 
ال إلى  بأنشطة    قیاماإلقلیمیة والمواضیعیة على حد سواء  الصمود  القطاع    قدرةتعزیز  تھدف  المطرد.   انتعاشھوعلى 

لتُ  من   المكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة جزًءا ال یتجزأ من أمانة منظمة السیاحة العالمیة، وبرنامج عملھا ھو جزءٌ   شّكِ
. حة العالمیةمقر منظمة السیاخالل  من    یتم تنظیمھاو  ھي تُدارالجمعیة العامة، و  ُمعتَمد من جانبال  عامبرنامج العمل ال

جمیع الجوانب القانونیة   نعامة واضحة ع   لمحةاألول    رفقآخر. یقدم الم  وقعمن مأما عملیاتھا فھي الوحیدة التي تُنفَّذ  
 واإلداریة والتشغیلیة للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة. 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/A24_Resolutions_Ar.pdf?VersionId=9iOPXhu0wWtm5lUov0LpF2JocmhEUsBH
https://www.unwto.org/ar/events/executive-council-116th-session
https://www.unwto.org/ar/events/executive-council-116th-session
https://www.unwto.org/ar/events/executive-council-116th-session
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
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 االختالفات الرئیسیة بین المكاتب اإلقلیمیة والمكاتب المواضیعیة ھي: .10
 

تُدار وتُنظَّم بالكامل من خالل   كاتب المواضیعیة التي قد تعمل على المستوى العالميعلى عكس الم  )أ( (إنّما 
العالمیة) السیاحة  منظمة  أمانة  اإلقلیمي   یجوز،  مقر  المستویین  على  إجراءاتھا  تتخذ  أن  اإلقلیمیة  للمكاتب 

 ؛ودون اإلقلیمي فقط
 

بینما تقدم المكاتب    ،ونشرھا بطریقة مكثفة  ة بشكل واضح إیجاد المعرفالمكاتب المواضیعیة تركز فقط على   )ب(
 اإلقلیمیة الخبرة الفنیة في سیاق أكثر عمومیة؛

 
المكاتب  و )ج( التي  على عكس  بالبحوثب  تقومالمواضیعیة  ومثبتة  ھادفة  البحوث  أنشطة  على    تنطوي،  وقائمة 

تعزیز   والتوعیة من خالل  الدعوة  المنظمة في ضمان  اإلقلیمیة على عنصر سیاسي وتساعد مقر  المكاتب 
قات تفعیل العالعن طریق  ، واألقالیم ذات الصلةالتعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات األخرى في  

الخاص،   القطاع  من  المصلحة  أصحاب  مع  والشراكة  المانحة،  المؤسسات  فاعلین  أعضاء    واستقطابمع 
جدد ذلك،  ومنتسبین  ومع  أیًضا  ل  یمكن.  اإلقلیمي  یستضیف  لمكتب  أجل  أن  من  مواضیعیًا   تلبیةمكتبًا 

 حتیاجات الدول األعضاء بشكل أفضل. ا
 

القانوني   -الثثا اإلطار  ا  والتشغیليتنفیذ  ینظم  لمنظمة  الذي  والمواضیعیة  اإلقلیمیة  لمكاتب 
  2السیاحة العالمیة 

،  (XXIV)740  عتمد بموجب قرار الجمعیة العامةالمُ ومكاتب منظمة السیاحة العالمیة  نظم  في سیاق تنفیذ اإلطار الذي ی  .11
القانوني  ا   حولمن الدول األعضاء    شواغلاألمانة    وردت إلى وضع موظفي حول  و   بالدرجة األولى  للمكاتبلوضع 

. وقد أثیرت ھذه الشواغل بشكل خاص في سیاق عملیة مقیمین فیھاأو ال  الدولة المضیفة  الذین یحملون جنسیة  اتبالمك
 . )CXV(5مقرر المجلس التنفیذي  بمع الدول األعضاء عمًال  ةالمضیف انصیاغة اتفاقات البلد 

 
التي أثارتھا كل دولة من الدول األعضاء قدر اإلمكان في مسودة اتفاقات   شواغلجمیع ال  مراعاةلسعى األمانة جاھدةً  ت .12

جانبالمضیفة،    بلدانال القانونیة    إلى  للشؤون  المتحدة  األمم  مكتب  مع  أجل  التشاور  بمن  االلتزام  ة ممارسالضمان 
ال  الُمعتَمدة في ا  إّال أنَّ .  شأناألمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة في ھذا  لواردة ال تتوافق مع اإلطار  بعض الطلبات 

ة  األمم المتحد  الُمعتَمدة في  ممارسةال  للمواءمة مع المتطلبات اإللزامیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة    تتعارض مع و/أو  
 . التي ال یمكن لألمانة الخروج عنھاو

 
تقدیم   .13 األمانة  الالتود  من  المزید  یا  الحیثیات حولو  یةسیاقمعلومات  الذي  العالمیة  مك  نظمإلطار  السیاحة  منظمة  اتب 

 .4تب"افي المكموظّ  وضعو" 3المكاتب اإلقلیمیة" وضع" يْ قسمَ  ضمن

 المواضیعیة/وضع المكاتب اإلقلیمیة
 

اإلقلیمي/المواضیعي  أنَّ  ما  ب .14 ل  المكتب  األمانة  اجزءً یُشّكِ من  یتجزأ  الُمضیفة  "،  ال  الدولة  تتعّھد  أن  بأن المعنیّة  یجب 
على   الجمعیة تُطبِّق  اعتمدتھا  التي  وحصاناتھا،  المتخّصصة  الوكاالت  امتیازات  اتّفاقیة  أحكام  األقّل  على  المنّظمة 

بتاریخ   المتحدة  لألمم  الثاني/نوفمبر    21العاّمة  على  1974تشرین  ذلك  یؤثّر  أن  دون  من  عشر،  الثامن  ومرفقھا   ،
للم السلیم  العمل  لضمان  إضافیة  وحصانات  امتیازات  منح  ولتتماإمكانیة  والحصانات شكتب،  االمتیازات  مع  ى 

 .  )21" (الفقرة الممنوحة لمكاتب األمم المتّحدة األخرى في البلد أو تلك التي تتمتّع بھا المنّظمة في المقّر الرئیسي
 

العالمیة وموظفیھا االمتیازات   32تنص المادة   .15 من النظام األساسي للمنظمة على األساس العام لمنح منظمة السیاحة 
والیتھا لتنفیذ  الالزمة  یليوالحصانات  ما  فیھا  وجاء  المنظمة  ،  "تتمتع  باالمتیازات    على:  األعضاء  دولھا  أراضي 

المتاحة   صكوكإحدى الود باتفاقات تبرمھا المنظمة".  حدَّ تُ أن  (...) [التي] یمكن    مھامھاوالحصانات الالزمة لممارسة  

 
 2016جامعة أكسفورد،  نشورات، مامتیازات وحصانات األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة ب المتعلقةاالتفاقیات . ا ، المرجع الببلیوغرافي: راینیش  2
 A/24/10 rev.1 ،14-11الفقرات  3
 A/24/10 rev.1 ،26-23الفقرات  4

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/CE115_Decisions_Ar.pdf?VersionId=Uspc1V4qjg1u0QGqB1DfsfKbg1bRhe42
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_Ar.pdf?VersionId=vZmFvo7ZhZkjlty.Muxx4xhRKj7WkOUQ
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_Ar.pdf?VersionId=vZmFvo7ZhZkjlty.Muxx4xhRKj7WkOUQ


 
 

CE/117/5 
 

Page 5 of 12 
 

المادة   النظام األساسي ھي    32للدول األعضاء إلنفاذ  المتخصصة   تحدیدًا من  الوكاالت  بامتیازات  المتعلقة  االتفاقیة 
القرار  وحصاناتھا خالل  من  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العامة  الجمعیة  اعتمدتھا  التي   ،489(XVI)    عام ،  2005في 

 .20085في عام  ذي اعتُمداحة العالمیة، ال، المتعلق بمنظمة السیمرفقھا الثامن عشرو
 

المتخصصة .16 للوكاالت  والشفاف  المتسق  القانوني  اإلطار  من  األدنى  الحد  المتخصصة  الوكاالت  اتفاقیة  وھو    ،توفر 
بموجب    یُحاكي المتحدة  لألمم  القانوني  العامة   تفاقیةاالنظام  الجمعیة  أقرتھا  التي  المتحدة  األمم  امتیازات وحصانات 

في   المتحدة  العالمیة  بالتالي.  1946فبرایر  شباط/  13لألمم  السیاحة  لمنظمة  الممنوحة  والحصانات  االمتیازات  فإن   ،
متحدة، بما في  توازي تلك الممنوحة لألمم ال من جملة أمور أخرى،  وخبرائھا،  وظفیھاوممتلكاتھا وأموالھا وأصولھا وم 

بمھم  الموظفینذلك   الموفدین  المتحدة،    اتوالخبراء  المتحدةلألمم  األمم  اتفاقیة  وبموجب  الدول  علیھ.  تكون  عندما   ،
تنشأ   أن  ینبغي  ال  كلتیھما،  أو  االتفاقیتین  ھاتین  إحدى  في  المتحدة  أي  أطرافًا  لألمم  الممنوح  الوضع  في  تفاوتات 

الللو سبیل  (على  المتخصصة  عند  وكاالت  الضرائب  من  اإلعفاء  لالستخدام  ب  القیاممثال،  مھمة مخصصة  مشتریات 
 .والخبراء والموظفینالرسمي) 

 
المنظمة تتمتع    أنَّ ب  الذي یقضي  المبدأ العام  خصفیما ی  ، وتحدیدًااإلطار  ضمن  ه الحیثیاتأدرجت الجمعیة العامة ھذ .17

مع"معاملةٍ بـ تتماشى  واال     والمتیازات  واإلحصانات  تقلّ ال عفاءات  ال  التي  الدولة    تسھیالت  تمنحھا  التي  تلك  عن 
المتحدة  المُ  لألمم  المتخصصة  وضیفة  ذلك،  14(الفقرة    "األخرىالوكاالت  لإلبالغ). ومع  األمانة  الدول   تتأّسف  بأن 

 اإلطار.  تطبیقإلى محادثات معقدة ال داعي لھا حول  ا یؤدياألعضاء ال تفي دائًما بھذا المعیار، م

 تباوضع موّظفي المك
 

والخبراء، بغض النظر عن جنسیتھم أو مكان إقامتھم، باالمتیازات    وظفون)، یتمتع الم24و  23وفقًا لإلطار (الفقرتان   .18
(الفقرة   الثامن عشر  السادسة) ومرفقھا  (المادة  المتخصصة  الوكاالت  اتفاقیة  في  علیھا  المنصوص  )، 3والحصانات 

المنظمة ألداء    تستعین بھم، الذین  إقامتھممكان  بغض النظر عن جنسیتھم أو  ،  اآلخرین  داألفراكما أنَّ  على التوالي؛  
أو خبراء، وعلى أي    موظفیناعتبارھم    نبغيعارون، وما إلى ذلك) یالمُ   وظفونعقود الخدمة، والم  أصحابالخدمات (

المادة   من  20و  19ن  یْ القسمَ االمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في  الحصول على  حال، یحق لھم "كحد أدنى"  
 السادسة من اتفاقیة الوكاالت المتخصصة. 

 
والحصانات   .19 االمتیازات  بمنح  یتعلق  فیما  قیود  لفرض  مختلفة  مقترحات  األمانة  تلقت  أعاله،  ورد  مما  الرغم  على 

أعضاء  موظفینلل من  في   فریق عمل  والخبراء وغیرھم  الواقعة  العمل  في مراكز  العاملین  العالمیة  السیاحة  منظمة 
حصانة المنحھم    مقترحة وصلت إلى حد عدمحتى أنَّ بعض القیود ال  ،تي یُقیمون فیھاالبلدان التي ھم من رعایاھا أو ال

 وظیفیة.ال
 

في البدایة، یختلف اإلطار القانوني المطبق على منظمة السیاحة العالمیة بصفتھا وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   .20
الدول.   لدى  المعتمدة  األجنبیة  البعثات  على  المطبق  القانوني  اإلطار  اآلخروظفون  مفالعن  األمم    ونواألعضاء  في 

و عملالمتحدة  العالمیة    فریق  السیاحة  یُ منظمة  ویُعتَمدون  ال  تشبھ  عیَّنون  التي  الطریقة  بنفس  األعضاء  الدول  لدى 
 العالقات الثنائیة بین الدول، والتي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.

 
  التي أُبرمت بالتالي، فإن القیود المفروضة على حصانة الموظفین الوطنیین بموجب اتفاقیة فیینا للعالقات الدبلوماسیة،   .21

فیینا   العالمیة. بدًال 1961أبریل  نیسان/  18  بتاریخفي  السیاحة  أو منظمة  المتحدة   من  ، ال تنطبق على موظفي األمم 
، عند النظر في وضع موظفي األمم المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیة من مواطني الدولة المضیفة، یجب اإلشارة  ذلك

لى التوالي، ولیس إلى الممارسات الثنائیة بموجب  إلى أحكام اتفاقیة األمم المتحدة أو اتفاقیة الوكاالت المتخصصة، ع
 .19616اتفاقیة عام 

 
الصدد،   .22 ھذا  المتحدة  لطالما  في  لألمم  القانوني  المستشار  "م  أنَّ بأقر  بموجب    وظفيتعریف مصطلح  المتحدة"  األمم 

اإلقامة، حیث ال مكان  المادة الخامسة من اتفاقیة األمم المتحدة ال یحدد أي تمییز على أساس الجنسیة أو    من   17  القسم
 

ا فقط قد أبلغت األمین  دولة عضوً   20)، بحلول موعد الدورة األخیرة للجمعیة، كانت  109-108  تانلمرفق السابع، الصفح(ا  A/24/5(a)للوثیقة    فقًاو 5
 . منظمة السیاحة العالمیةعلى أحكام االتفاقیة ومرفقھا الثامن عشر  بتطبیق العام لألمم المتحدة صراحةً 

 . 304، 2015، والحولیة القانونیة لألمم المتحدة 370، 2013ألمم المتحدة  ل القانونیة حولیةالانظر  6

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/A24_5_a_Programme_of_Work_rev.3_Ar.pdf?VersionId=aavsnPswumBReM1cbHsvC.qiBAU5MlnX
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، فإن جمیع موظفي األمم المتحدة، بغض النظر بالتالي.  محلیًاالمعینین  فرق بین الموظفین المعینین دولیًا والموظفین  
في األمم المتحدة ویتمتعون بنفس االمتیازات    موظفونبتھم، ھم  أو رت  تعیینھمإقامتھم أو مكان  مكان  عن جنسیتھم أو  

وال محلیًا  المعینین  الموظفین  باستثناء  المتحدة؛  األمم  اتفاقیة  في  علیھا  المنصوص  یتقاضونوالحصانات    ا أجرً   ذین 
منح الموظفین   . بناًء على ذلك، یجب (I)76الساعة على النحو المنصوص علیھ في قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  ب

 .7إال إذا كانوا یتقاضون أجورھم بالساعة اتفاقیة األمم المتحدة  التي تنص علیھاالمعینین محلیًا االمتیازات والحصانات 
 

ل .23 الثابت  الموقف  بشكلٍ ل  التابعة  منظماتلیتمثل  للتطبیق  قابلة  الحجج  ھذه  أن  في  المتحدة  األمم  على    منظومة  متساٍو 
اتفاقیة الوكاالت المتخصصة متطابق، مع    من  18  القسمالوكاالت المتخصصة طالما أن    موظفي المادة السادسة من 

اتفاقیة    ما لم تنص. لذلك،  8اتفاقیة األمم المتحدةالمادة الخامسة من   من  17مراعاة ما یقتضیھ اختالف الحال، مع القسم  
المتخصصة ذلك  الوكاالت  خالف  جمیع  على  یتمتع  باالمتیازات    فین الموظ،  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  والخبراء 

 إقامتھم.مكان  والحصانات المنصوص علیھا بغض النظر عن جنسیتھم أو 
 

أعضاء   .24 فإن  عمل  بالتالي،  من  فریق  ھم  التي  البلدان  في  الواقعة  العمل  مراكز  في  العاملین  العالمیة  السیاحة  منظمة 
أو   یُقیمونرعایاھا  المواطنین. من    الموظفینحصانات على قدم المساواة مع  المتیازات واالبفیھا یتمتعون    التي  غیر 

تواجدھم. وبذلك،   النظر عن مكان  العالمیة بغض  السیاحة  بین موظفي منظمة  المعاملة  في  المساواة  ال وھذا یضمن 
أو    یكونون ھم من رعایاھا  التي  الدولة  إقلیم  في  یخدمون  أنھم  لمجرد  تمییزیة  لمعاملة  معرضین  أو  التي محرومین 

موظفین في كل مكان، الة األمم المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیة في تعیین  عملي، فإن حری  من منظورٍ ون فیھا.  وقیمیُ 
 حتى في مراكز العمل في بلد الجنسیة أو اإلقامة، تدعم استقاللیة ھذه المنظمات. 

 
اقیة التف ا، بصفتھ ودیعً األمین العام لألمم المتحدة صراحةً  إبالغتدعو األمانة الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى  .25

تصبح   حتى  بأحكامھا  یتعلق  فیما  تحفظات  و/أو  إعالنات  بأي  المتخصصة،  الوكاالت    حیال  نافذةالوكاالت  جمیع 
 منظمة السیاحة العالمیة.  ھاالمتخصصة، بما فی

 
الحصانة    نبغيی .26 قیود في منح  إلى أي  القانونیة    مناإلشارة على وجھ التحدید  ال اإلجراءات  أو بشأن  المنطوقة  كلمات 

حصانة األساسیة واألكثر  إنّھا البصفة رسمیة، والمعروفة أیًضا بالحصانة الوظیفیة.    ُمنفَّذةوبة وجمیع األعمال الالمكت
  لدیھا ولكن أیًضا لألفراد اآلخرین الذین یعملون  فحسب،  األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة    وظفيمللیس    ،أھمیةً 

موظفینبصفتھم   غیر  إنھ  أفراد  والخدمات.  المھام  ُمالِزمةألداء  المتحدة    ا  لألمم  القانونیة  اإلجراءات  من  للحصانة 
  ا موظفیھ  یةواستقالل  ا ھیتؤمن استقاللھي ت. واشرط ال غنى عنھ لفعالیة أنشطتھك  ار إلیھوالوكاالت المتخصصة ویُنظَ 

األ الق  نظمةمن  المتُ و  ةالوطنی  وانینبموجب  في  للتقاضي  التعرض  من  في عفیھم  الوطنیة  القضائیة  والھیئات  حاكم 
 منھا قوانین وإجراءات جنائیة ومدنیة مختلفة. كلٌّ  التي یعتمد دول األعضاءالأراضي  

 
تشیر األمانة إلى أنھ في حالة عدم وجود حصانة، یمكن لألفراد العاملین في منظمة السیاحة العالمیة أن یجدوا أنفسھم  .27

مكان   كل  في  المحلیة  المحاكم  في  المدنیة  والدعاوى  الجنائیة  للمالحقة  من  عرضة  مجّردًا  العام  األمین  سیكون  إذ 
تُخّولھ التي  األفتحدید    صالحیاتھ  كانت  إذا  المعنیّ ما  تُ عال  وبالتالي  الفرد،  بوظائف  تتعلق  (أو الشكِّ ة  ل  ل    عمًال )  تُشّكِ

، فیما یتعلق  یكن منقوًصا بالكاملإلى حد كبیر، إن لم    منقوًصا  ھامش الدفاع من قبل األمانة  سیكون". بالتالي،  ا"رسمیً 
حسب  بالعام أو ممثلھ المفوض    األمین  صادرة عن حتى لو كانوا یؤدون وظائف على أساس تعلیمات    ،بھؤالء األفراد

في ھذا السیاق، حیث إن    أو مكان إقامتھم  األصول. في الواقع، ترى األمانة أنھ لیس من المھم النظر في جنسیة األفراد 
 عن المنظمة. نیابةً  فعلیًابصفتھم الرسمیة، یتصرفون  عملھمجمیع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة، عند 

 
إل .28 النظام  أخیًرا، تجدر اإلشارة  العالمیة بموجب  السیاحة  التي یتمتع بھا موظفو منظمة  ى أن االمتیازات والحصانات 

(وم المتخصصة  الوكاالت  واتفاقیة  تُمنح    ،الثامن عشر)   رفقھااألساسي،  األعضاء،  الدول  مع  الثنائیة  االتفاقات  و/أو 
أنفسھم. وقد   الشخصیة لألفراد  المنفعة  المنظمة ولیس لصالح  المتخصصة    ذُِكرَ لصالح  الوكاالت  اتفاقیة  كما  ذلك في 

في  لألمین العام الحّق والواجب  "ما یلي:    ةً ضیف) مُ 34و  33اإلطار (الفقرتان    ضمنأدرجتھ الجمعیة العامة صراحةً  
 رفع الحصانة عن أّي موّظف من الموّظفین إذا كانَت ستُعیق سیر العدالة ویمكن رفعھا بدون المساس بمصالح منّظمة 

،  كما یجبمن أجل تسھیل إقامة العدل  السیاحة العالمیة"، كما ذّكرت بواجب أن تتعاون المنظمة مع الدول األعضاء "
 

 المرجع نفسھ.  7
 .185، 1975القانونیة لألمم المتحدة  انظر الحولیة  8
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فی تجاوز  أّي  ومنع  الشرطة  أنظمة  مراعاة  والتسھیالت  وضمان  واإلعفاءات  والحصانات  باالمتیازات  یتعلّق  ما 
 . "الممنوحة للمنّظمة وموّظفیھا

 
، یتعین على رعیة اإلجراءموظفین والتعلیمات اإلداریة الملل  النظاَمْین اإلداري واألساسيلى ذلك، بموجب  إ  باإلضافة .29

قد  والمحلیة والوفاء بالتزاماتھم الشخصیة الخاصة.    نظمةجمیع موظفي منظمة السیاحة العالمیة االمتثال للقوانین واأل
 من الخدمة. شخصإلى فصل ال ربّما تقود یؤدي عدم االمتثال لھذه االلتزامات إلى اتخاذ تدابیر تأدیبیة

 
  یھا بما ف  ،من الدول األعضاء  واردةجمیع المقترحات العلى مراعاة  األمانة قدر اإلمكان    حرص، تسبقت اإلشارةكما   .30

وموظفیھتل المكتب  بوضع  المتعلقة  مع    أنھا  طالما  ،ك  في  ممارساتالتتماشى  ووكاالتھا    الُمعتَمدة  المتحدة  األمم 
اتفاق البلد المضیف    سودة. في حالة البرازیل على سبیل المثال، یتم إجراء تعدیالت على مفي ھذا الشأنالمتخصصة  

الموجودة في البلد ومنظومة األمم المتحدة ل مات األخرى التابعةالمنظإلدراج المعیار الذي تطبقھ البرازیل عموًما على 
الذین یحملون    موظفینتُمنح لغیر الالتي  بشأن اإلعفاء من الضرائب غیر المباشرة للمكتب واالمتیازات والحصانات  

 في البرازیل.  بصورة دائمةالجنسیة البرازیلیة أو المقیمین 
 

المبدأ العام الذي ینص على أن منظمة السیاحة    (XXIV)740بموجب القرار    حدّدتتشیر األمانة إلى أن الجمعیة العامة   .31
عن تلك التي تمنحھا الدولة لألمم المتحدة والوكاالت    ال تقلّ بطریقٍة  فیما یتعلق بامتیازاتھا وحصاناتھا    تُعاَملالعالمیة  

 المتخصصة األخرى. 
 

للمكاتب    ةضیفالمُ   انستواصل األمانة إبالغ المجلس بالتقدم المحرز في عملیة الصیاغة والتفاوض بشأن اتفاقات البلد .32
 .(XXIV)740 بقرار الجمعیة العامة عمًال  ،اإلقلیمیة

*** 
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 10 (XXIV)740و  9 (XXI)656مكاتب منظمة السیاحة العالمیة عمًال بقراَرْي الجمعیة العامة الشروط التي تنطبق على  المرفق األول:

 

 
 .A/21/8/(I)(f)الشروط التي تنطبق على كیانات الفئة األولى واردة في المرفق الثاني،  9

ل  تقني ...)  العي،  یضا موالقلیمي،  اإل مكتب منظمة السیاحة العالمیة (  أنما  )، ب2(الفقرة    A/24/10كما ھو مبین في الوثیقة     10 وبالتالي یجب االمتثال، على األقل، للشروط ،  األولىكیانًا من الفئة  ه  جزًءا ال یتجزأ من المنظمة، یجب اعتباریُشّكِ
 المواضیعیة". /التقنیةعلى "المكاتب اإلقلیمیة/ نشاءنطبق اإلطار القانوني والتشغیلي لالختیار واإل)، یXXIV(740). وفقًا للقرار XXI(656عتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة المُ و األولىوالمعاییر المطبقة على الكیانات من الفئة 

 كیانات الفئة األولى    

 مكتب مواضیعي  مكتب إقلیمي  المرجع   

I 

     اإلنشاء 1

 36، الفقرة A/24/10 الدولة الراغبة في استضافة المكتب تقدیم خطاب إلى األمین العام تتعھد فیھ باالمتثال لإلطار القانوني المطلوب. یجب على  
 X X 

 X X 37الفقرة  إلى المجلس التنفیذي. رفعھ ل المعنیّةل اللجنة اإلقلیمیة  بَ یجب أن یكون طلب استضافة المكتب موصى بھ من قِ  
 X X 39و 38الفقرتان  المجلس التنفیذي.  إقراره من قِبَلوافق الجمعیة العامة على إنشاء المكتب بعد  تیجب أن  
    االعتباریة والصفة القانونیة الشخصیة  2

 X X 2الشرط  في الدولة المضیفة. القانونیة صفةوال  االعتباریةتتمتع منظمة السیاحة العالمیة بالشخصیة  

    القانونيالوضع  3

 X X 1الشرط  . المنظمةجزء ال یتجزأ من  ك یتم إنشاؤهو من الناحیة المؤسسیة، المكتب جزء من منظمة السیاحة العالمیة 

    المسؤولیة  4

 X X - ال یتجزأ من المنظمة.  اجزءً نظًرا لكونھ تنشأ عنھ  التزاماتل أي المكتب أو تقصیره وتتحمّ  عمالمنظمة السیاحة العالمیة مسؤولة قانونًا عن أ  

    القانون الناظم  5
 X X 3الشرط  یخضع المكتب لقواعد وأنظمة منظمة السیاحة العالمیة حصریًا.  
    الحوكمة 6
 X X - ال یتجزأ من األمانة.  اجزءً  نظًرا لكونھ كلَّف،المُ   رفیعیخضع المكتب لسلطة األمین العام أو الموظف ال 

 X X 16الفقرة  یُدار المكتب ویُنظَّم من مقر المنظمة.  
    الجھاز الرئاسي 7
 X X - ال یتجزأ من األمانة. اجزءً  ھ نظًرا لكونھیتم إبالغ الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي بأداء المكتب وعملیات 
    التوجیھ  8

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/42646/a21_08_i_f_report_on_the_reform_of_the_organization_white_paper_implementation_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_Ar.pdf?VersionId=vZmFvo7ZhZkjlty.Muxx4xhRKj7WkOUQ
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 ").1947تحفظات أبدتھا الدولة عند االنضمام إلى االتفاقیة المتعلقة بامتیازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتھا ("اتفاقیة عام    جب النظر في أيّ ی 11
ل 12  حصریًا من خالل مساھمات طوعیة یقدمھا البلد المضیف.  وتشغیلھإنشاء المكتب  عملیة تُموَّ

 X X 7الشرط  منظمة السیاحة العالمیة یعینھ األمین العام وفقًا لقواعد وأنظمة منظمة السیاحة العالمیة.  منیترأس المكتب موظف   

 X X 7الشرط  . ماسلطتھ ل خضعوی الُمكلَّف، الرفیعیقدم المدیر تقاریره إلى األمین العام أو الموظف  

 X X 25، الفقرة A/24/10 والحصانات واإلعفاءات والتسھیالت التي تمنحھا الدولة المضیفة للمبعوثین الدبلوماسیین. یتمتع مدیر المكتب باالمتیازات  
    الموظفون 9

 X X 8الشرط  . منظمة السیاحة العالمیة وأنظمةلقواعد  ھموعقود ھماختیار موظفي المكتب وتوظیفعملیة خضع ت 

 X X  . كلَّفالمُ   الرفیعیخضع موظفو المكتب لسلطة األمین العام أو الموظف   

اإلقامة، باالمتیازات والحصانات واإلعفاءات والتسھیالت المنصوص علیھا في اتفاقیة عام مكان  یتمتع جمیع موظفي المكتب وخبرائھ، بغض النظر عن الجنسیة أو   
 X X 23الفقرة  الثامن عشر.   رفقھاوم  1947

الموظفین  المكتب،    أفراد فریق عملیتمتع جمیع    أو  ووالخبراء،  من غیر  الجنسیة  النظر عن  باالمتیازات والحصانات واإلعفاءات والتسھیالت  مكان  بغض  اإلقامة، 
 X X 24الفقرة  . 1947من اتفاقیة عام   20و 19ن یْ المنصوص علیھا في المادتَ 

    االمتیازات والحصانات  10

 X X 6الشرط  . 11الثامن عشر  رفقھاوم 1947والتسھیالت المنصوص علیھا في اتفاقیة عام تمنح منظمة السیاحة العالمیة االمتیازات والحصانات واإلعفاءات  

بمعاملةٍ   حظىت  العالمیة  السیاحة  األخرى  منظمة  المتخصصة  والوكاالت  المتحدة  لألمم  المضیفة  الدولة  تمنحھا  التي  تلك  عن  تقل  حیثال  من  وذلك  االمتیازات    ، 
 X X 14الفقرة  . والحصانات واإلعفاءات والتسھیالت

 X X 13الفقرة  مھمة مخصصة لالستخدام الرسمي.   إجراء عملیات شراءتُعفى منظمة السیاحة العالمیة من جمیع الضرائب والرسوم غیر المباشرة عند  

واإلعفاءات    والحصانات  باالمتیازات  العالمیة  السیاحة  منظمة  بمؤتمرات  تتعلق  وظائف  یؤدون  الذین  واألشخاص  المشاركون  لممارسة  یتمتع  الالزمة  والتسھیالت 
 X X 31الفقرة  وظائفھم بشكل مستقل. 

    التمویل 11

ل المكتب جزًءا ال یتجزأ من میزانیة منظمة السیاحة العالمیة وبرنامج عملھا.    X X 5الشرط  یُشّكِ

 X X 18و 17الفقرتان  .12تغطي الدولة المضیفة إنشاء المكتب وتنظیمھ وصیانتھ 

    المساءلة  12

 X X 4الشرط  حصریًا من قبل مراجع الحسابات الخارجي لمنظمة السیاحة العالمیة.  تتم مراجعتھامن البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة و احسابات المكتب جزءً تُعتبَر  

     األمن 13
 X X 10الشرط  للمعاییر األمنیة إلدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن.مباني المكتب وموظفیھ وفقًا ل توفیر الحمایة األمنیةیتم  
    الترتیب/ات الرسمي/ـة  14

مُ   اتفاق  إبرام  المضیفة  والدولة  العالمیة  السیاحة  منظمة  على  القانوني  لزِ یجب  اإلطار  یضمن  قانونًا  العامة  المالئمم  الجمعیة  قرار  بموجب    (XXIV)740  المعتمد 
 . (XXI)656 قرار الجمعیة العامة الُمعتَمد بموجبعلى النحو األولى الكیانات من الفئة  التي تنطبق علىویتضمن، على وجھ الخصوص، الشروط  

   2الشرط 
 X X 10الفقرة 

    التقییم  15

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_Ar.pdf?VersionId=vZmFvo7ZhZkjlty.Muxx4xhRKj7WkOUQ
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 X X 11الشرط  بل منظمة السیاحة العالمیة.المكتب لتقییمات من قِ تخضع األنشطة واألعمال التي یقوم بھا  

    وشعارھا استخدام اسم منظمة السیاحة العالمیة 16

 X X 9الشرط  اسم المكتب یحمل اسم وشعار منظمة السیاحة العالمیة.  

    برنامج العمل 17

 X X 15الفقرة  إشراف األمین العام. ب ،التي حددتھا الجمعیة العامة مھمةیضطلع المكتب بال 

II 

    نطاق العمل 1

إلیھا   •  الموكلة  بالوظائف  ورؤیتھا تضطلع  المنظمة،  مھمة  مع  یتماشى  بما  العالمیة  السیاحة  منظمة  أنشطة  وتُنفِّذ  العام،  واألمین  العامة  الجمعیة  قِبَل  من 
 CE/116/4(b) x x واألولویات الرئیسیة، وبرنامج العمل. وأھدافھا، 

 

 المستویین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي فقط. تتخذ إجراءاتھا على  •
نظمات الدولیة تحرص على إقامة عالقة فعالة مع أعضاء المنظمة بطریقة المركزیة وفقًا الحتیاجاتھم وأولویاتھم، فضًال عن ضمان التنسیق الحثیث مع الم •

 واإلقلیمیة والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص.
المنظمة في ضمان الدعوة والتوعیة من خالل تعزیز التعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات األخرى في  تنطوي على عنصر سیاسي وتساعد مقر   •

علین  األقالیم ذات الصلة، وعن طریق تفعیل العالقات مع المؤسسات المانحة، والشراكة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، واستقطاب أعضاء فا
 ومنتسبین جدد.

CE/116/4(b) x  

 
 یجوز أن تتخذ إجراءاتھا على المستوى العالمي واإلقلیمي ودون اإلقلیمي.  •
إی • المنظمة  تركز على  أعضاء  یستفید  بحیث  مكثفة،  بطریقة  ونشرھا  المعارف  المقترحة  جاد  التوجیھیة واالستراتیجیات  والمبادئ  السلیمة  التوصیات  من 

 ونماذج األعمال التي تھدف إلى النمو المستدام والتنافسي لقطاع السیاحة على الصعید العالمي واإلقلیمي وعلى الصعید الوطني. 
CE/116/4(b)  x 

    األنشطة  2

 

 أفضل؛ نحو على وإدارتھ السیاحةلقطاع   التخطیطمن أجل  ،السیاحةلمعلومات  ةوطنیأنظمة  دعم الدول األعضاء لتطویر •
 القطاع؛  تنمیةحول  الجیّدةجمع الممارسات  •
 الدول األعضاء؛ من العام والخاص ْینوبرامج لبناء القدرات وورش عمل ألصحاب المصلحة في القطاعَ  تدریبیةدورات  تقدیم •
منظمة السیاحة العالمیة في مجاالت مختلفة، وھي: االستدامة، واالبتكار، والتعلیم، واالستثمارات، واإلحصاء، إلخ.، بما  تسھیل تنظیم مؤتمرات ومنتدیات   •

 في ذلك مسابقات الشركات الناشئة. 

CE/116/4(b) x x 

 

منسقین المقیمین  تسخیر قّوة وقدرة منظومة األمم المتحدة بصورة عامة لدعم التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للسیاحة عن طریق تعزیز التعاون مع نظام ال •
 للتنمیة المستدامة) وفرق األمم المتحدة القُطریة في اإلقلیم؛  لألمم المتحدة (مجموعة األمم المتحدة

 صیاغة شراكات استراتیجیة مع مجتمع التنمیة والجھات المانحة من أجل حشد الموارد، بما في ذلك المؤسسات المالیة اإلقلیمیة والدولیة؛ •
الخاص، والمؤسسات التعلیمیة في سبیل دعم برنامج العمل الُمعدَّل واألنشطة التي  إقامة تحالفات مع شركاء التنمیة اآلخرین، والمجتمع المدني، والقطاع   •

دھا الدول األعضاء؛ ومساعدة األمانة في عملیة استقطاب أعضاء جدد فاعلین ومنتسبین من اإلقلیم لالنضمام إلى منظمة السیاحة الع  المیة. تُحّدِ

CE/116/4(b) x  

 

 والمبادئ التوجیھیة؛ إجراء أبحاث السوق حول مجاالت األولویات البرنامجیة وإعداد الدراسات المواضیعیة •
ضاء القیام باألنشطة والبحوث مع األقران، مما یؤدي إلى إیجاد المعارف على نحو سلیم، ونشرھا ضمن اختصاصھا وبھدف تحسین أداء الخدمات ألع •

 المنظمة. 
والس • والمرونة،  االستدامة،  مجاالت  في  اإلقلیمیة  ودون  واإلقلیمیة  العالمیة  المستویات  على  إنشاؤھا  والثقافة،  یمكن  والبحوث،  والتعلیم،  واألمن،  المة 

 واالبتكار، والرقمنة، واالستثمارات، وریادة األعمال، من جملة أمور أخرى. 

CE/116/4(b) x x 

    الھیكلیة الھرمیة  3

 x x  .المعنیّةوثیق مع اإلدارة (اإلدارات)   تعمل كجزء كامل من أمانة منظمة السیاحة العالمیة، في تعاونٍ  

III 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE116_04_b_Establishment_Regional_Offices_Ar_0.pdf?VersionId=w8HkuR1nD0GpEqif_a_Su2gLLIelRv76
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    التصمیم التنظیمي  1

    خطة القوى العاملة  

    الصادرة عن لجنة الخدمة المدنیة الدولیة/اآللیات التعاقدیة لمنظمة السیاحة العالمیةاستخدام معاییر التصنیف  

    معاییر السلوك /یاتاألخالق 2

    نظمة معاییر السلوك في السیاسات والقواعد واأل 

    التدریبات المنتظمة  
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    التنّوع/النوع االجتماعي 3

    التنوع للمعاملة المتساویة لألفرادسیاسات  

    تنوع القوى العاملة ل الرئیسیة  مقاییسلالمنتظم ل  رصدال 

    سیاسات تغطي كافة أشكال التمییز والتحرش 

    دعم التنوعمن أجل والتوظیف  التواصلالموارد لتعزیز جھود  توزیع 

    أفراد فریق العمل موظفین وغیرھم من في صفوف الالتمثیل  4

    أفراد فریق العمل آلیات التمثیل المناسب للموظفین وغیرھم من  

    إقامة العدل  5

    ضمان اإلجراءات الواجبةلإلقامة العدل و ومالئمةآلیات فعالة  

    التوظیف واالختیار  6

    استخدام أدوات موثوقة وموضوعیة  

    واالستبقاء معدالت الشواغر  

    اعتماد برامج اإلعداد  

    والجغرافي ندريسیاسات التوزیع الجاعتماد  

    إدارة األداء  7
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    تحدید تحدیات األداء ومعالجتھا  
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    التنقّل/التناوب إمكانیة  
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    إمكانیة التنقل بین الوكاالت  

    الموظفیننقّل/انتقال كلفة ت 

    سیاسات التعلُّم والتطویر  

    التوجیھ المھني  

    الصحة والرفاه وواجب الرعایة 9

    والرفاه الجسدي والنفسي للموظفین العامةالحمایة  

    من خالل االمتیازات والحصانات  للموظفینالحمایة القانونیة  

    الشخصیة بین العمل والحیاة السلیممنظمة السیاحة العالمیة ھي جھة عمل مفضلة تعمل على تعزیز التوازن  

    استطالعات الرضا 

    التعویضات والمزایا 10

    نظمة المأھداف  لتحقیق بدالت وحوافز  

    التعویض متاح ألصحاب المصلحة  

    محددة بوضوح ال اتتعویض الم زَ حُ  

    الترتیبات التعاقدیة 11
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    نظم معلومات الموارد البشریة 12

    متكاملة ال شاملة وال ستراتیجیات االمعلومات والنظم  

    دیموغرافیة والمتعلقة بالتعویضاتال معلوماتتحدیث ال 


