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 تقرير األمين العام 

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 السياحة العالمية )ز( سياسة المنشورات في منظمة

  منظمة السياحة العالميةفي منشورات السياسة  .أوال

ياحة سمنظمة ال في منشوراتالسياسة ب وثيقة لتحيط المجلس علما تقّدم األمانة إلى المجلس التنفيذي في دورته المئة .0

 إلى تحديد المبادىء التي توّجه عمل األمانة في مجال المنشورات. الوثيقة ترمي .العالمية

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثانيا

 منظمة السياحة العالمية.في منشورات العلماً بسياسة يحيط أن  مدعو إلى لمجلس التنفيذيا .7
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 منظمة السياحة العالمية في منشوراتالسياسة   األول.المرفق 

 مقدمة .أوالا 
 

 مهمة منظمة السياحة العالمية .1

 المتاحة للجميع.منظمة السياحة العالمية هي وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن الترويج للسياحة المسؤولة، والمستدامة و

قطاع من وبوصفها المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال السياحة، توفّر منظمة السياحة العالمية القيادة والدعم لهذا ال

 السياسات المعنية بالسياحة في العالم.أجل االرتقاء بالمعارف و

 

سبة إلى أعضائها والقطاع السياحي يتمثل أحد أهداف منظمة السياحة العالمية في أن تشّكل مصدراً دائماً للمعارف بالن

د هذه الوثيقة مبادىء عمل منشورات منظمة السياحة العالمية. تنطبق هذه السياسة على جميع بصورة عامة. وتحدّ 

المنشورات والبيانات، المطبوعة أو الصادرة إلكترونياً، والتي يتّم إنتاجها ونشرها من خالل برنامج المنشورات 

 السياحة العالمية.  واالتصاالت في منظمة
 

 منظمة السياحة العالمية في منشوراتالرنامج ب .2

 

 برنامج المنشورات واالتصاالت في منظمة السياحة العالمية مسؤول عن:

 

 تصميم وإنتاج منشورات مطبوعة وإلكترونية -
 

من خالل المكتبة لى الدول األعضاء عبر البريد )النسخ المطبوعة( وإلكترونياً المنشورات والبيانات إإرسال  -

 (.gunwto.or-www.eااللكترونية لمنظمة السياحة العالمية )
 

لمنظمة السياحة العالمية  التابع Infoshopموقع  توزيع المنشورات المطبوعة والبيانات من خالل -

(www.unwto.org/infoshopمباشرة ع ،)خارجية  ربويةلى الموّزعين ومكتبات اإليداع )وهي مكتبة قائمة في مؤسسة ت

المنشورات توزيع (، وجمعها التي تمّ يحصل الجميع على المعارف والمعلومات منظمة السياحة العالمية رسمياً بحيث  تعيّنها

 من خالل المكتبة االلكترونية. االلكترونية والبيانات 

 
، وهي تشّكل المجموعة االلكترونية األكبر من المنشورات 7113احة العالمية عام يأُطلقت المكتبة االلكترونية لمنظمة الس

مجموعة من البيانات نشرتها منظمة السياحة العالمية منذ عام  211مرجع و 0711والبيانات في مجال السياحة. وهي تضم 

وثائق رسمية صادرة عن الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وبيانات و، )منشورات منظمة السياحة العالمية 0221

 مرجعاً جديداً إليها. 31إحصائية(. ويتّم توسيع هذه القائمة كل عام بإضافة حوالى 

 
 لجنة البحوث والمنشورات .3

. وهي تمثل األداة 7102-7102بشأن هيكلية األمانة للفترة  NS/778 رقم تشّكلت لجنة البحوث والمنشورات بموجب تعميم

 الرئيسية ألمانة منظمة السياحة العالمية من أجل:
 

i تصميم أنشطة البحث، بما يتماشى مع األهداف الرئيسية في برنامج عمل منظمة السياحة العالمية؛ .

 

ii  و وظيفتها المعيارية؛تحديد وتحديد بنود البحث التي يمكنها أن تساهم في وضع جدول أعمال المنظمة .

 

iii .توفير مدخالت إلى أمانات اللجان الفنية بشأن جداول األعمال الخاصة بها .
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 تطوير المحتوى .ثانياا 
 

 العملية التحريرية .4
 

 بما يتّفق مع برنامج عمل منظمة السياحة العالمية.تقوم  لجنة  البحوث والمنشورات بتحديد أولويات البحث 

 

ويتّم تطوير البحث من جانب كل برنامج من برامج المنظمة. وبرنامج المنشورات واالتصاالت مسؤول عن مراجعة 

 الصادرة عن منظمة السياحة العالمية. المبادىء التوجيهية للمؤلفينمخطوطات البحث لضمان اتساقها مع 
 

 ينالتأليف والمبادىء التوجيهية للمؤلف .5
 

السياحة العالمية وفق الشروط واألحكام التي ترعي عقد  إلى تطوير بحوث لصالح منظمة جيونيعمد المؤلفون الخار

يلتزمون بموجبه إناطة جميع الحقوق بمنظمة السياحة العالمية، واعتماد مصطلحات المنظمة والمبادىء  هو عقدالتعاون، و

 الصادرة عنها. ينالتوجيهية للمؤلف

 
 عملية الموافقة الداخلية .6

 
المعني بالبحث، ورئيس  قابلفي البرنامج الم المفّوضى جميع المنشورات، قبل طباعتها ونشرها، بموافقة يجب أن تحظ

 برنامج االتصاالت والمنشورات. في المفّوضكما وبموافقة المسؤول األمين العام، قسم المنشورات واالتصاالت، و

 

و/أو  (ISBN) موّحد للكتاب رقم دولي  -أكانت ورقية أو إلكترونية - سند إلى المنشوراتإنجاز جميع هذه الخطوات، يُ ولدى 

دولياً للكتاب /رقماً  اً موّحد اً دولي اً رقم . أّما بالنسبة إلى المخطوطات التي ال تتطلب( ISSN) موّحدتسلسلي  دولي رقم

 ألغراض اإلدارة الداخلية. موّحدتسلسلي  دولي رقمليها يُسند إفن قبيل الوثائق الداخلية، ، مموحداً تسلسلياً 
 

 حقوق الترجمة .7
 

 يجوز لمنظمة السياحة العالمية أن تمنح هيئات خارجية حقوق ترجمة منشوراتها، وفقاً لقواعد وإجراءات تحّددها المنظمة
 

 اإلنتاج .ثالثاا 
 

 التصميم التصويري والتخطيط .8
 

المبادىء التوجيهية لصورة المنظمة ودليل المنشورات في المنشورات )الداخلي والغالف( بما يتماشى مع  تخطيطيوضع 

 منظمة السياحة العالمية.

 
 الحقوق والترخيص .رابعاا 

 
 حقوق المؤلف .9

 

 .تحظى جميع منشورات وبيانات منظمة السياحة العالمية بحماية حقوق المؤلف

 

وااالستشاريون لديها، وتحتفظ بحق نشر  تمتلك منظمة السياحة العالمية حقوق المؤلف المتصلة بأي عمل أنتجه الموظفون

عقد تحرير مشترك، يمكن تقاسم هذا الحق  وجود بأي شكل كان. وفي حال توزيعهاهذه األعمال، أو نسخها، أو تكييفها أو 

 ضمن الشروط المحددة في العقد.

 

 تخضع حقوق المؤلف إلدارة برنامج المنشورات واالتصاالت في منظمة السياحة العالمية.
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 السياحة العالمية نسخ مواد منظمة .11
 

 – CEDROينبغي الحصول على إذن الستنساخ جزء من المواد الصادرة عن منظمة السياحة العالمية من خالل مركز 

  لحقوق االستنساخ. المركز اإلسباني

(Calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid, Spain, Tel.: (+34) 91 308 63 30, Fax: (+34) 91, 308 63 27, 
.orgcedro.www., cedro@cedro.org  

 
شريكة للمركز ذات الصلة من خالل منظمات  خارج إسبانيا، ينبغي الحصول على اإلذن الترخيصوأّما بالنسبة إلى 

، تكون قد أُبرمت معها اتفاقيات ثنائية )أُنظر: CEDRO اإلسباني
http://www.cedro.org/en/aboutus/functions/international) 

 
ة كاملة واحدة أو عديدة منها، نسخ إصدارواإلذن الستخدام منشورات و/أو بيانات، ونقلها، وطباعتها وإعادة طباعتها، و

ن إلى برنامج ذيستوجب موافقة خطية مسبقة من منظمة السياحة العالمية. ويجب توجيه طلب الحصول على اإل
 .(pub@unwto.orgالمنشورات واالتصاالت في منظمة السياحة العالمية )

 
 إلى المشتركين في المكتبة االلكترونية للشروط واألحكام التي ترعى المكتبة االلكترونية. ذن الممنوحإلاخضع ي

 
 التحرير المشترك .11

 
ترك فقاً لنموذج اتفاقية التحرير المشة، يجري توقيع اتفاقية تحرير مشترك والمشتركة مع أطراف ثالث في حال المنشورات

االتفاقية، من بين أمور أخرى، حقوق ومسؤوليات كّل طرف بالنسبة إلى حقوق القائم في منظمة السياحة العالمية. تحّدد 

 الملكية من حيث المحتوى، والتصميم والنشر.
 

 النشر  .خامساا 
 

 التوزيع .12
 

تكون النسخ االلكترونية لجميع منشورات منظمة السياحة العالمية وإحصاءاتها متاحةً للبلدان األعضاء واألعضاء المنتسبين 

/مستخدمين بروتوكول االنترنت)عناوين  نفاذاً  71المكتبة االلكترونية. ويحق لكّل دولة عضو الحصول على  من خالل

 واحد.  بنفاذ مستخدممتعددين( فيما يحظى العضو المنتسب 

 

جديدة عبر البريد إلى جهة االتصال األولى في قاعدة بيانات المراسم للدول  نشورةوتُرَسل نسخة مطبوعة عن كل م

 األعضاء في منظمة السياحة العالمية.
 

في منظمة السياحة العالمية  Infoshopمن خالل  المطبوعة ويتّم التوزيع العالمي للمنشورات ومجموعات البيانات

(www.unwto.org/infoshop) ،قائمة في مؤسسة  وهي مكتبات -يداع التابعة للمنظمةموّزعين رسميين ومكتبات اإل عبر

 .هاجمع تمّ  ها منظمة السياحة العالمية رسمياً للحصول على جميع المعارف والمعلومات التيتعيّن تربوية خارجية 

 

 البيانات االلكترونية من خالل المكتبة االلكترونية لمنظمة السياحة العالمية.ويتّم التوزيع العالمي للمنشورات ومجموعات 

 

 مراقبة النشر  .13
 

 سوء ، وتقيم نظماً لصّد أيبرنامجرغم أن الشركة التي تتولّى إدارة المكتبة االلكترونية هي المسؤولة عن سالمة وأمن ال

في مجال النشر. تُسند إلى  سوء سلوك تبليغ منظمة السياحة العالمية بأي على لها والكشف عنه، يُشّجع كل مستخدم تخداماس

 لدى تحميلها من المكتبة االلكترونية. لعناوين االنترنت تلقائية المخطوطات الفردية رموز
 

 7102مدريد، أبريل/نيسان 
 

 pub@unwto.orgألسئلتكم، الرجاء االتصال بالعنوان التالي: 
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