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CE/96/2(i) 
Madrid, 10 July 2013 
Original: English 

المجلس التنفيذي
  والتسعون السادسةالدورة 

 2013آب/أغسطس  25، زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا
  من جدول األعمال المؤقت )ط(2البند 

  
 

 
  تقرير األمين العام حول الشؤون اإلدارية وما اتصل منھا بالنظام األساسي

  
  التنافسية واالستدامةللّجنتين التقنيتين المعنيّتين بنظام الداخلي (ط) ال

 
 

 أوالً. مقدِّمة

ً للماّدة  إلىيُرفَع ھذا النظام الداخلي  .1 ) من النظام الداخلي للمجلس، عقب 2(8المجلس التنفيذي من أجل اعتماده وفقا
الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي (صربيا،  ) الذي تقدَّم به األمين العام إلىCE/95/3(I)(e)االقتراح (الوثيقة 

  : CE/DEC/7(XCV)) ومقّرره في ھذا الشأن 2013أيَّار/مايو 

  "إن المجلس التنفيذي،
  

  (...)، اقتراح األمين العام بشأن اللجنتين المتجدِّدتين المعنيتين بمسائل التنافسية واالستدامة؛ يؤيد
  

 يرفع إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس التنفيذي النظام الداخلي المقترح للّجنتين إلى األمين العام (...) أن ويطلب
"(...). 

  

 التنافسية واالستدامةب للّجنتين التقنيتين المعنيَّتينثانياً. النظام الداخلي 

 ألف. الوظائف

 .ھاتان اللجنتان ھما جھازان فرعيان تابعان للمجلس التنفيذي، وھما مسؤولتان أمامه .2

ه  .3 بصفتھا أجھزة استشارية وتشاورية، تعتبر اللجان التقنية الخطوة األولى في آلية الموافقة واالعتماد التي توجِّ
مثل المبادئ التوجيھية والتعريفات والمعايير  ،المخرجات التقنية المتصلة بالسياسات والمبادئ والممارسات والعمليات

لھا إلى األجھزة اإلدا ة للموافقة عليھا وإقرارھا.والمواصفات، وتحوِّ  رية المختصَّ

 باء. نطاق عمل لجنة السياحة والتنافسية

  يغطي اختصاص لجنة السياحة والتنافسية مجاالت العمل التالية: .4

 تعزيز عنصر التنافسية لدى أعضاء منظمة السياحة العالمية في سوق السياحة العالمي؛ )أ (

 يمة للزوار؛ مساعدة األعضاء على توفير أجود تجربة وأفضل ق )ب (

 وقابلة للمقارنة؛ ھمة في توفير معلومات سوق موثوقة ومتسقة ومحدَّثةالمسا )ج (

 في الشأن السياحي من أجل الوصول إلى أداٍء أفضل للمقاصد. المصلحةأصحاب  جميعتحقيق التآزر بين  )د (
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 جيم. نطاق عمل لجنة السياحة واالستدامة

  :التالية لعمليغطي اختصاص لجنة السياحة واالستدامة مجاالت ا .5

 تعزيز التنمية واإلدارة السياحية المستدامة؛ )أ (

التركيز بشكٍل خاص على تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وثقافية على مستوى المقاصد السياحية، مع الحّد  )ب (
 الثقافية.-من اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية

 دال. التشكيلة ومّدة الوالية

 كل لجنة تقنية من:تتألف  .6

 ويتوّزعون أربع سنواتلمّدة  اللجان اإلقليميةفي منظمة السياحة العالمية، تعيِّنھم  نيتسعة أعضاء فاعل ،
 :1على الشكل التالي

o  :2أفريقيا 

o  :2القارة األمريكية 

o  1آسيا والمحيط الھادئ: شرق 

o  :2أوروبا 

o  :1الشرق األوسط 

o  :1جنوب آسيا 

  ،لمدَّة أربع سنوات؛ في ما بينھم يُعيَّنعضو مشارك واحد 

 ؛2) من النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين2(12، وفقاً للمادة عضو منتسب واحد 

 وفق ما يقترحه األمين العام مشاركون مدعوون ، يشارك في أعمال اللجنةإضافة إلى األعضاء أعاله ،
كل لجنة، بحيث تتم دعوة بالنسبة إلى ، واإلقرارالمجلس التنفيذي للموافقة  على ،بالتنسيق مع رئيس المجلس

ً لجدول أعمال االجتم . ويمكن أن يكون اع أو االجتماعات ذات الصلةھؤالء على أساس مخّصص، وفقا
 ھؤالء من:

 المنظمات الدولية؛ )أ (

القطاع العام، والقطاع الخاص، وھيئات المجتمع المدني، بما في ذلك المؤسَّسات التربوية ومنظمات  )ب (
 ة المقاصد؛إدار

 الخبراء (مثالً: باحثون، شخصيات). )ج (

 ينتخب األعضاء الفاعلون في كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس من بينھم. .7

  ھاء. دورات اللجان التقنية

 تُعتمد اإلنكليزية لغةً للعمل في اللجنتين كليھما. .8

 تسعى اللجنتان كالھما إلى تحقيق توافق اآلراء. .9

 ة عبر الھاتف، والتداول بالفيديو، وعقد االجتماعات والمشاورات اإللكترونية.الرئيسي التواصلتكون أشكال  .10

                                            
سنوات تّم انتخاب األعضاء لجنة السياحة والتنافسية ولجنة السياحة واالستدامة من األعضاء الفاعلين في منظمة السياحة العالمية لمّدة أربع   1
  )13، الفقرة CE/95/3(I)(e)) خالل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامَّة (أنظر الوثيقة 2011-2015(

. يترأس رئيس مجلس األعضاء المنتسبين 2كة في الجمعية العاّمة، والمجلس التنفيذي، واللجان اإلقليمية، واللجان التقنية. (...) . المشار12الماّدة   2
 يمثل األعضاء المنتسبين ويشارك في أعمال الجمعية العامَّة والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية أو أي عضو آخر ينتدبه رئيس مجلس اإلدارة، وفداً 

  واللجان التقنية.
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 ھما اجتماعات مّرة كل سنتين في إطار انعقاد الجمعية العامَّة.تعقد اللجنتان كال .11

لن تغطي أمانة منظمة السياحة العالمية نفقات مشاركة األعضاء أو المراقبين أو المشاركين المدعوين في  .12
 عن بعد.سواء بالحضور الشخصّي أو  االجتماعات

  واو. األمانة

 مة.د موظفي األمانة لتولّي ھذه المھيكون أمين عام المنظمة األمين العام لكل من اللجنتين، ويجوز له أن ينتدب أح .13

  زين. سير العمل

ً للمادَّة  .14 ً ألحكامه. إذا طرأت من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ويكون خاض 32يُعتمد ھذا النظام الداخلي وفقا عا
بعد إجراء ظروف معيَّنة غير ملحوظة في ھذا النظام الداخلي، تُطبَّق عندئذ أحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 

 .التعديالت الالزمة

 
  ثالثاً. اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفيذي

 .ذايعتمد النظام الداخلي ھ من المجلس التنفيذي أن يٌطلب )أ (

 

 

 


