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I. مقدمة 

ه لمنظمة السياحة العالمية الكتاب األبيض ال ة، اعتمدت الجمعية العامَّ (A/RES/602(XIX))بموجب القرار  .1 ذي أعدَّ
 األمين العام:

  "إنَّ الجمعية العامة،

  في المشروع النھائي للكتاب األبيض الذي اغتنى بمساھمات قيمة من الدول األعضاء، وقد نظرت

 جودة الكتاب األبيض ومحتواه؛ تلحظ بتقدير .1
جل الكتاب األبيض بوصفه الوثيقة االستراتيجية الرئيسية التي تسترشد بھا المنظمة في األ وتؤيد .2

 المتوسط؛
من األمين العام تنفيذ التدابير التي يوصي بھا الكتاب األبيض وتقديم تقرير إلى المجلس  وتطلب .3

  التنفيذي حول التقدم الُمحرز بھذا الشأن؛ (...)"

 
ن ھي تعتمد الھيكلية نفسھا للكتاب األبيض، وتقترح سلسلة مفطلب الجمعية العامَّة. استجابةً لقدَّم ھذه الوثيقة تُ  .2

 .المعالجة فيهستراتيجية اال من المسائل الخطوات التطبيقية لكل مسألة

خضعت ھذه الوثيقة لمناقشات واسعة ومستفيضة بين مختلف البرامج العاملة ضمن األمانة. إالَّ أنَّ الخطوات  .3
 مالية قد تؤثِّر على الُمھل الزمنية الُمحدَّدة للتنفيذ. أعباء تفرضالُمقترحة فيھا 

القرار  أحد مستويات إشراكالية، في كل خطوة من الخطوات الملحوظة فيھا، الوثيقة الح قتضيإلى ذلك، ت فةباإلضا .4
 :التالية بحسب الُمقتضى

 األمين العام لمنظمة السياحة العاملية   )أ 

 اللجنة اإلقليمية   )ب 

 المجلس التنفيذي  )ج 

 الجمعية العامة  )د 

 
 
 
  
  



CE/93/8 
 

 
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 

 

3

II. الئحة األسماء المختصرة 

 
 AFMS األعضاء المنتسبون

 BDFN الماليةوالميزانية برنامج 
 COMM االتصاالتبرنامج 
 DAFN ماليةالدارية واإلشؤون ال مدير

 DMGT إدارة المقاصدبرنامج 
 ELCM االتصاالت اإللكترونيةبرنامج 

 EDPC امج والتنسيقلبرلتنفيذي المدير ال
 EERP شراكاتالخارجية والالقات الع لقسم تنفيذيالمدير ال
 EMRS خدماتالعالقات مع األعضاء ولقسم ال تنفيذيالير مدال

 EMT فريق اإلدارة الموسَّع
 ESDT االجتماعي أبعادھاوالسياحة  آداببرنامج 
 FAIR معارض
 HHRR الموارد البشريةبرنامج 
 ICR (INUN/SPRM/HES) العالقات مع المؤسَّسات والشركاتبرنامج 
 ICTC تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالبرنامج 

 KWNT شبكة المعارف
 LGAD مستشار قانوني

 LGCN الشؤون القانونية والعقودقسم 
 LMDS اللغات واالجتماعات والوثائقبرنامج 

 OFSG مكتب األمين العام
 PBEL المنشورات والمكتبة اإللكترونيةبرنامج 

 PRCO امج والتنسيقالبرقسم 
 RKCM ماتزإدارة المخاطر واألبرنامج 

 RPAF البرنامج اإلقليمي، أفريقيا
 RPAM البرنامج اإلقليمي، القارة األمريكية

 RPAP البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحيط الھادئ
 RPEU البرنامج اإلقليمي، أوروبا

 RPME البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط
 SDTR التنمية السياحية المستدامةبرنامج 

 SFPM برنامج ميداني خاص
 SMT فريق اإلدارة العليا

 SSM اجتماع كبار الموظفين
 STSA اإلحصاء وحساب السياحة الفرعيبرنامج 
 TCSV ةالتقني التعاون والخدماتبرنامج 
 THMS ميسيتمؤسَّسة 
 TRNS ترجمة

 TRVL والسفر خدمات النقلبرنامج 
 TTMK اتجاھات األسواق واستراتيجيات التسويقبرنامج 
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III. 30- 22. مھمَّة منظمة السياحة العالمية وجدواھا (الفقرات 5الجزء األول، القسم  –بيض الكتاب األ(  

  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ ماذا مستوى القرار
 (ج)2؛ 1األمين العام:  •
(أ)؛ 2الجمعية العامة:  •

 ب

، كانون األول/ديسمبر •
 (ج)2؛ 1: 2012

: 2013أغسطس، آب/ •
 (أ)؛ ب2

المدير و ،امج والتنسيقالبرم قس •
 التنفيذي للبرامج والتنسيق

 البرامج التشغيليةبالتعاون مع كل 
(ج)؛ 2؛ 1: برامج الدعم المباشرو
 ب

 ،المدير التنفيذي للبرامج والتنسيق •
ة التقني والخدمات التعاونبرنامج و

 :البرامج التشغيليةبالتعاون مع 
 (ج)2

 

منظمة السياحة   في المعتمدة لتوجيھاتبا قائمة وضع .1
 <وإجراء تصنيٍف منھجي لھا العالمية

ھذه التوجيھات،  كمالستإتقديم اقتراحات حول كيفية  .2
(بما في ذلك اعتماد مسرد بالمصطلحات  وتوحيدھا

 األساسية المشتركة) وتعزيز تطبيقھا من خالل:
قرار صادر عن الجمعية العامة لمنظمة السياحة   - أ 

 العالمية
 صك قانوني دولي  - ب 
دتوجيھي  إطار  - ج  خاص بمنظمة السياحة  موحَّ

سياسات السياحة الوطنية (أنظر  يتناول، العالمية
، 33، 32، 31، 29أيضاً الكتاب األبيض؛ الفقرات 

34.( 

أن  بل ينبغي ال يمكن. (...) 1" .23الفقرة 
ً  القيادة تتحقق من خالل تقديم توجيھات  أيضا

لتحديد السياسات السياحية من  مصمَّمة جيداً 
 ، (...)"بل الحكوماتق

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 

يعتمد ذلك على التاريخ  •
الذي سيُصبح فيه 

المنشور جاھزاً لكي 
إلى اجتماعات يُقدَّم 

و اجتماعات اللجنة أ
 أخرى

قسم  بالتعاون مع البرامج اإلقليمية •
برنامج و البرامج والتنسيق

اتجاھات األسواق واستراتيجيات 
 3: التسويق

برنامج اتجاھات األسواق  •
 برنامج، واستراتيجيات التسويق

المنشورات والمكتبة اإللكترونية 
 4: االتصاالتبرنامج و

صياغة ورقة عمل من صفحة أو صفحتين حول الرؤى  .3
الصادر بعنوان المستقبلية، باالستناد إلى المنشور 

 ."2030"السياحة نحو 
ة ب إصدار وضع استراتيجية .4 لسياحة نحو ا"منشور خاصَّ

2030." 

  
أن  بل ينبغيال  يمكن . (...)1" .23الفقرة 
 الرؤى (...) أيضا من خالل القيادة تتحقق
 تحدياتواللسياحة ل المستقبليةتطورات حول ال

 (...)" التي ستواجھھا

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 :5 

: 2012، حزيران/يونيو •
6 

البرامج و األعضاء المنتسبون •
البرامج بالتعاون مع قسم  ،قليميةاإل

 5: والتنسيق
 ةالتقني التعاون والخدمات برنامج •

 البرامج اإلقليميةبالتعاون مع 
وبرنامج  االتصاالتوبرنامج 

 6: االتصاالت اإللكترونية

نة الاستراتجيات  مراجعة .5 عضاء لألخدمات المؤمَّ
 وتحديد استراتجية واضحة بھذا الشان المنتسبين،
 يَين العالمي واإلقليميعلى المستو

 وضع خطة تسويق لمحفظة المنتجات .6

 . تقديم الخدمات لألعضاء2" .23الفقرة 
"(...)  

 2012أبريل، نيسان/ • األمين العام •
 

ً وتوزيع صياغة المواد التالية .7 البرامج اإلقليمية • على جميع  ھا داخليا
 الموظفين

الواجب  والحجج ُملخَّص يتناول باختصار اللغة  - أ 

تعزز ستجدوى المنظمة "وإنَّ .30الفقرة 
(...) أيضا حين تقرر بعض البلدان األساسية، 

 ً مام إلى عن العضوية، اإلنض الغائبة حاليا
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  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ ماذا مستوى القرار
مع الدول غير ُمحتمل ألي لقاٍء  استعداداً استخدامھا

 المنتسبين إلى المنظمة
 الئحة بالبلدان غير المنتسبة إلى المنظمة  - ب 
 تسبة احتياجات واھتمامات البلدان غير المن  - ج 

المنظمة، من أجل المشاركة في النقاش 
السياحي العالمي مع نظراء حكوميين من 

  (...) سائر أنحاء العالم

 
 

IV.  36-31. مضامير العمل التي ينبغي اتباعھا في منظمة السياحة العالمية (الفقرات 6الكتاب األبيض، الجزء الثاني، القسم(  

  المراجع في الكتاب األبيض حةالخطوات المقتر َمْن؟ ماذا مستوى القرار
2و 1أنظر الخطوتين  .8 2و 1أنظر الخطوتين  • 2و 1ن يأنظر الخطوت • األمين العام •  : مضامير العمل34-31الفقرات 
، برنامج السياحة المستدامة • 2012أكتوبر،  • األمين العام •

برنامج ، ووحدة بون بالتعاون مع
العالقات مع المؤّسسات 

قة /مشروع حلول الطاكاتروالش
 للفنادق

رة مراجعة واقتراح .9  منشورات ومواد إعالمية مصوَّ
مسألة أو  تتناولحلول الطاقة للقطاع الفندقي) مشروع (

بشأن  1الخطوة  الُمدرجة ضمنأكثر من المسائل 
 توجيھات منظمة السياحة العالمية

  (...)". استدامة السياحة 1" .34الفقرة 

اتجاھات األسواق مج برنا • 2012، حزيران/يونيو • األمين العام •
بالتعاون  واستراتيجيات التسويق

 البرامج اإلقليميةمع 

اقتراح منشورات إقليمية .10  . اتجاھات األسواق والتوقعات2" .34الفقرة 
"(...)  

اإلحصاء وحساب السياحة برنامج  • 2013، حزيران/يونيو • األمين العام •
اتجاھات ، وبرنامج الفرعي

 ،األسواق واستراتيجيات التسويق
عضاء األوشبكة المعارف؛ و

  اإلصداراتلجنة والمنتسبون، 
(أ)؛ 11: إدارة المقاصدبرنامج  •

 ب؛ د
 أبعادھاوالسياحة  آداب برنامج •

 (ج)11: ةاالجتماعي
 12:البرامج اإلقليمية •

ة بالمنشورات، بما في ذلك وضع  .11 اقتراح خطة خاصَّ
دة وتوافقية للمصطلحات  المتصلة بـ: أ)  تعاريف موحَّ

ة الجبلية؛ ب) السياحة الشاطئية؛ ج) السياحة السياح
 الدينية؛ د) السياحة الريفية

 حولاقتراح برنامج من األحداث والفعاليات اإلقليمية  .12
 المقاصد، مع تركيٍز خاص على المقاصد الناشئة

. إدارة المقاصد والتسويق 2" .34الفقرة 
"(...)  

 
 

: ماتإدارة المخاطر واألز برنامج • 2013 • األمين العام • جوانب الجودة والسالمة . 4" .34الفقرة  المرتبطةواقتراح منشورات تتناول المسائل  مراجعة .13
وتعميم استحداث  (...)" واألمن في السياحة
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  المراجع في الكتاب األبيض حةالخطوات المقتر َمْن؟ ماذا مستوى القرار
13 

 :التقنية التعاون والخدمات برنامج •
14 

بشأن توجيھات منظمة السياحة العالمية 1بالخطوة 
منشورات حول تصنيف الفنادق ومعايير الجودة لكل  .14

 إقليم/منطقة

تقنيات وتوجيھات لتدبر المخاطر واألزمات، 
لكي يقوم األعضاء بوضع خططھم الوطنية 

  ."الخاصة للسالمة واألمن في السياحة
 

 متوفِّرةالقياس آلية  • األمين العام •
(التوصيات الدولية 

بشأن إحصاءات 
، 2008السياحة 

وحساب السياحة 
الفرعي، ووجيز 

 إحصاءات السياحة)
، ن األول/ديسمبركانو •

2012 

اإلحصاء وحساب السياحة برنامج  •
 : أ؛ جالفرعي

أبعادھا والسياحة  آداببرنامج  •
إدارة ، وبرنامج االجتماعية
 : بالمقاصد

 : جإدارة المقاصدبرنامج  •
 

القياس، بما توجيھات حول السياسة الداخلية، تتناول: أ)  .15
التسويق  ب) على المستوى دون الوطني؛ القياس في ذلك

والترويج لألشكال االجتماعية للسياحة الداخلية؛ ج) 
 الحوكمة.

  . السياحة الداخلية (...)6" .34الفقرة 
 

 
V.  52- 37(الفقرات  تُحدَّد مجاالت العمل ذات األولوية ومن يقوم بذلك؟. كيف 7الكتاب األبيض، الجزء الثاني، القسم(  

  ي الكتاب األبيضالمراجع ف الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار
مشروع دراسة استقصائية  • األمين العام •

برنامج العمل من أجل 
ناقش خالل ، يُ 2014-2015

لجنة - اجتماع لجنة البرنامج
في  الماليةالميزانية و

 2012النصف األول من 
: 93 يالمجلس التنفيذ •

المصادقة على الدراسة 
 االستقصائية

إطالق الدراسة االستقصائية  •
  2012بر سبتمأيلول/قبل 

رفع تقرير إلى لجنة  •
 1البرنامج والميزانية 
خالل  94والمجلس التنفيذي 
 2012النصف الثاني من 

: المسودَّة البرامج والتنسيققسم  •
 األولى

 تعليقاتفريق اإلدارة الموسَّع:  •
الموافقة على  فريق اإلدارة العليا: •

المسودَّة قبل رفعھا إلى لجنة 
 ماليةلجنة الميزانية وال-البرنامج

: إعداد البرامج والتنسيققسم  •
قبل رفعھا إلى  الدراسة االستقصائية

 93المجلس التنفيذي 
: إطالق البرامج والتنسيققسم  •

الدراسة االستقصائية وجمع النتائج 
لرفع تقرير بھا إلى لجنة البرنامج 

 البرامج اإلقليميةتتولَّى والميزانية. 
 ناألعضاء المنتسبيمع  باإلشتراك

  االستقصائية.الدراسة  متابعة

إجراء دراسة استقصائية حول أولويات األعضاء .16
برنامج وإطالق دراسة استقصائية من أجل  إعداد •

 )بجميع اللغات الرسمية( 2015-2014العمل 
 جمع التنائج وتلخيصھا •
 رفع تقرير بالنتائج إلى األعضاء •

 

 "(...) : جمع آراء األعضاء41- 37الفقرات 
م األعضاء يفھمون ومن المؤكد أن معظ

اختيار  بضرورةالتحدي األكبر المتمثل 
مجاالت ذات أولوية والتغاضي عن بعض 

  (...) المجاالت األخرى بغية العمل بفعالية
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 األمين العام  •
اللجنة اإلقليمية:  •

 ج
 

في النصف األول من  •
رفع تقرير إلى لجنة : 2012

 1البرنامج والميزانية 
 )2012(النصف الثاني من 

 

اإلحصاءات وحساب رنامج ب •
 : أالسياحة الفرعي

 التنمية السياحية المستدامةبرنامج  •
اتجاھات السوق  وبرنامج

 ب: واستراتيجيات التسويق
العالقات مع  لقسمالمدير التنفيذي  •

البرامج ، والخدماتاألعضاء 
 : جاإلقليمية

فريق ، تنسيققسم البرامج وال •
 داإلدارة العليا: 

 

من  من خالل مجموعةاسة استكمال نتائج الدر .17
 اللجان التقنية واللجان اإلقليمية:مع اإلضافية  المشاورات

 2015- 2014عمل البنِد حول برنامج  إضافة  - أ 
برنامج اإلحصاء  لجنة اجتماع مناقشاتعلى 

 وحساب السياحة الفرعي
لجنة  التشاور عبر البريد اإللكتروني مع  - ب 

 األسواقلجان والتنمية السياحية المستدامة، 
 والتنافسية ووضع ُملخَّص بالنتائج

 2015- 2014إضافة بنٍد حول برنامج العمل   - ج 
إلقليمية اجتماعات اللجنة ا على مناقشات

 ووضع ُملخَّص بالنتائج
مختلف المشاورات/التقارير  ملخَّصاتع جم  -د 

د بھا إلى لجنة  من أجل رفع تقرير موحَّ
 البرنامج والميزانية.

 :45، 43، 42الفقرات 
  

لجان اإلقليمية أن تحدد على النبغي ي"(...) 
تطلعات واحتياجات الدول األعضاء في 

، وأن تحدد البرامج التي تعمل فيھااألقاليم 
  (...) لتلبية ھذه اإلحتياجات المناسبة

  
وينبغي للجنة البرنامج أن تكون  "(...)

ً  حريصة مختلف اللجان  إشراكعلى  أيضا
ً التقنية    "مجعملية صياغة البرنافي  تماما

 

: لجنة البرنامج 2013 • األمين العام •
 2والميزانية 

المدير التنفيذي لقسم البرامج  •
والتنسيق ومدير الشؤون اإلدارية 

المدير مع  بالتنسيقوالمالية 
التنفيذي لقسم العالقات مع 

البرامج و األعضاء والخدمات
 18: اإلقليمية

المدير التنفيذي لقسم العالقات مع  •
البرامج  ،األعضاء والخدمات

 19: اإلقليمية

توجيه دعوة شخصية إلى رؤساء اللجان اإلقليمية لكي  .18
يكونوا مراقبين خالل اجتماعات لجنة البرنامج 

 والميزانية
 إعداد توجيھات حول دور الرؤساء وأنشطتھم .19

رؤساء أن يواصل قترح يُ "(...)  44الفقرة 
ھات النظر بصورة جو تبادلاللجان اإلقليمية 

  "ي ذلك عقد اجتماعات سنويةدورية، بما ف

 األمين العام •
لجنة البرنامج  •

والميزانية/المجل
 س التنفيذي

خالل اجتماع لجنة البرنامج  •
والميزانية في النصف 

 2012الثاني من 

المعنيإضافة بند محدَّد على جدول أعمال االجتماع .20 قسم البرامج والتنسيق • كذلك، يجب النظر في "(...) " 44الفقرة 
صياغة واعتماد برامج العمل لفترة إمكانية 

  أربع سنوات بدالً من السنتين (...)"

التاسعة أُقرِّ الدمج من قبل الجمعية العامَّة في دورتھا • غ/م • غ/م • الجمعية العامة •
 عشرة

دمج لجنة البرنامج ولجنة : 46الفقرة 
 الماليةوالميزانية 
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 األمين العام •
لجنة البرنامج  •

والميزانية/المجل
 يذيس التنف

المذكورة  المشاوراتقبل  •
 .ب)17أعاله (الخطوة 

إلى المجلس  الھيكلرفع  •
 93التنفيذي 

برنامج التنمية السياحية  •
برنامج اتجاھات والمستدامة 

األسواق واستراتيجيات التسويق: 
 23، و22،  21

، مكتب قسم البرامج والتنسيق •
األمين العام، قسم الشؤون 

 برنامجالقانونية والعقود، 
 23صاالت: االت

 24: قسم البرامج والتنسيق •
 

إلى البلدان األعضاء للحصول على أسماء  اتإرسال طلب .21
ينبغي أن األشخاص المؤھلين لتمثيلھا في اللجان الفنية. 

إلكترونياً من قبل لجنة  تُرفَق الشروط المرجعية الموثَّقة
 البرنامج مع الطلب المرَسل. 

تقديم الئحة بالخبراء اإلضافيين إلى فريق اإلدارة العليا  .22
ھم إلى اللجان الفنية ودعوة من يتّم  للنظر في ضمِّ

 اختيارھم.
واضح لكل الھيئات التقنية والتشريعية، بما رسم ھيكل  .23

 في ذلك أسلوب عملھا والتسلسل اإلداري لديھا
 يةدعوة رؤساء اللجان الفنية إلى لجنة البرنامج والميزان .24

العمل من خالل شبكات "(...)  :47الفقرة 
مع خبراء متخصصين  بالتعاون تقنية،

نون وممثلين عن المنظمات ذات الصلة، يعيَّ 
  (...)" كمستشارين في كل لجنة

 

 األمين العام •
 الجمعية العامة •

 : أ2012 •
: 2013النصف األول من  •

 ب
 2013الجمعية العامة في  •

 (الخطوة)
 

العالقات مع  المدير التنفيذي لقسم •
وبرنامج آداب  االعضاء والخدمات

 أبعادھا االجتماعيةالسياحة و
أبعادھا آداب السياحة و برنامج •

 أ، المستشار القانوني: االجتماعية
األعضاء ، البرامج اإلقليمية •

 : بالمنتسبون

حول ھذه المسألة: 19متابعة قرار الجمعية العامة  .25
ي اللجنة صياغة إجراءات تسمية وتعيين األعضاء ف  - أ 

العالمية الجديدة آلداب السياحة، وتحديد وظائف 
 الفاعلين الرئيسيين فيھا؛

اإلعالن والبدء بعملية تسمية المرشَّحين المحتملين   - ب 
 لعضوية اللجنة العالمية آلداب السياحة؛

اختيار وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة العالمية   - ج 
 الجديدة آلداب السياحة.

المية آلداب اللجنة الع :49- 48 الفقرات
ة مدعوّ  الجمعية العامَّةإن  "(...)السياحة 
طريقة عمل اللجنة، في لنظر عادة اإل بالتالي
ما يلزم من تغييرات على صيغتھا  وإدخال

 .(...)" وأساليب عملھا وتركيبتھا

 
 

VI. 65- 53. منظمة ذات جدوى يملكھا أعضاؤھا (الفقرات 8الجزء الثاني، القسم كتاب األبيض، ال(  

  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ ماذا القرار مستوى
 األمين العام •
 المجلس التنفيذي •

، كانون األول/ديسمبر •
2012 

قھا  • ة ينسِّ مجموعة عمل خاصَّ
المدير التنفيذي لقسم العالقات مع 

 برنامجاألعضاء والخدمات، 
 اللغات واالجتماعات والوثائق

 فريق اإلدارة الموسَّع، فريق •
 اإلدارة العليا

تنظيم حوار داخلي حول ھذه المسألة من خالل تشكيل  .26
ة، ترفع تقاريرھا إلى فريق اإلدارة  مجموعة عمل خاصَّ

 .العليا وفريق اإلدارة الموسَّع

ترك ينبغي أن تُ"(...)  :59-54 لفقراتا
المسائل الروتينية قدر اإلمكان، للمجلس 

  "(...) التنفيذي
 

، األول/ديسمبركانون  • األمين العام •
2012 

برنامج ، مكتب األمين العام •
المدير التنفيذي لقسم ، االتصاالت

، العالقات مع األعضاء والخدمات

 تعزيز وضمان(...) " :59- 54 لفقراتا .تنظيم حوار داخلي حول ھذه المسألة .27
  (...)" مع األعضاء الدائمالتواصل 

  
نظمة السياحة شبكة م(...) " :64-63 لفقراتا
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  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ ماذا القرار مستوى
البرامج اإلقليميةو العالمية لمنسقي االتصاالت (...)"

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 

المدير التنفيذي لقسم العالقات مع  •
البرامج و، األعضاء والخدمات

قسم البرامج بدعٍم من  اإلقليمية
 والتنسيق

ة بالبلد وتقرير إقليمي .28 وضع صحيفة وقائع خاصَّ يقة حقائق إصدار "وث...) "( :61الفقرة 
  (...)" قطرية" تتضمن مؤشرات أساسية

إصدار "تقرير إقليمي" كل أربعة "(...) 
 (...) أشھر

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 

برنامج برنامج االتصاالت،  •
المنشورات والمكتبة اإللكترونية، 

المدير التنفيذي لقسم البرامج 
المدير التنفيذي لقسم  والتنسيق،
 ،مع األعضاء والخدمات العالقات

، برنامج االتصاالت اإللكترونية
 اإلقليميةالبرامج 

استراتجية تواصل حول الُمخرجات المنتجة من وضع  .29
ورات: عامة، مع التركيز على مسألة المنشقبل األمانة ال

، تحسين طباعة المنشورات بحسب المناطق واألقاليم
 شارھا.انت وتوسيعالنفاذ إلى المنشورات اإللكترونية 

"(...) الحاجة إلى معالجة   :65الفقرة 
من قبل األعضاء للعمل  اإلستخدام المحدود

  (...)" أمانة المنظمة تنفذهالكبير الذي 
 

 
 

VII. 71-66. مصادر التمويل وحشد الموارد (الفقرات 9الجزء الثاني، القسم تاب األبيض، الك(  

  في الكتاب األبيضالمراجع  الخطوات المقترحة َمْن؟ ماذا مستوى القرار
تُقّدم الخطة خالل  • األمين العام •

منظمة  لجنة اجتماع
السياحة العالمية من 

 كخطوةأفريقيا  أجل
 ةتجريبي تدريبية

برنامج العالقات مع المؤسَّسات  •
 والشركات

 جميع ية لجمع التبّرعات وتدريبيجصياغة خطة استرات .30
 .كبار الموظَّفين على ھذه المسألة

يجب على المنظمة   "(...): 71- 66الفقرات 
 مبتكرةنماذج اعتماد  تتجه نحوبالتالي أن 

يضطلع بھا شركاء غير حكوميين،  ،للتمويل
يجب عليھا كما سيما من القطاع الخاص.  الو

مع منظمات دولية وإقليمية  تعقد شراكاتأن 
 أخرى للتعويض عن مواردھا المحدودة

.(...)  
خالل اجتماعات  • األمين العام •

اإلقليمية وفي  اللجنة
 جميع األوقات

بالتعاون مع  البرامج اإلقليمية •
برنامج العالقات مع المؤسَّسات 

 والشركات

إطالع رؤساء اللجان اإلقليمية على كل ما يتعلّق بھذا .31
االستراتيجية  ضمنذلك  يندرجالموضوع. ينبغي أن 
 .30المذكورة في النقطة 

 رئيس كل لجنةعلى ينبغي "(...) : 69الفقرة 
في أن يعمل باإلشتراك مع المدير اإلقليمي 

 مقاربة مصادر التمويلمنطقته من أجل 
  (...)". بطريقٍة منھجية
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VIII. 85-72. التعاون التقني ومبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر (الفقرات 10الجزء الثاني، القسم األبيض،  الكتاب(  

  المراجع في الكتاب األبيض ةالخطوات المقترح َمْن؟ ماذا مستوى القرار
في جميع األوقات  • األمين العام •

 2013ابتداًء من 
برنامج التعاون والخدمات  •

 اإلقليميةالتقنية، البرامج 
(ج) لضمان 2االستعانة بالتوجيھات المختارة في الخطوة  .32

االتساق في المنھجية والمصطلحات الُمستخدمة في 
ة بعقود االست شاريين في الشروط المرجعية الخاصَّ

 مشاريع التعاون التقني.

 85-72الفقرات 

، حزيران/يونيو • األمين العام •
، تُرفَع إلى 2013

 الجمعية العامَّة

برنامج التعاون والخدمات  •
 اإلقليميةالتقنية، البرامج 

وضع دراسة حول الدروس المستقاة من مبادرة السياحة  .33
ني المستدامة والقضاء على الفقر ومشاريع التعاون التق

 األخرى.
وضع لوحة متابعة لمبادرة السياحة المستدامة والقضاء  .34

على الفقر ومشاريع التعاون التقني، وتقييمھا من وجھة 
 نظٍر مستقلة.

إن نطاق مبادرة السياحة ": 80الفقرة 
) ST-EPالمستدامة والقضاء على الفقر (

تستحق البحث فيھا  وطرائق العمل المعتمدة
في حين أُجريت ف. ع في مجاالتھاتوسُّ وال

التنظيم اإلداري والمالي  تقييمات على مستوى
أي بحث أكاديمي ھام في  لم يُنفَّذللمشاريع، 

ستخالص العبر من ھذه المرحلة من أجل ا
ة، والعمل بالتالي على اقتراح التجربة المكتسب

  ."العمل طرائقعلى  تعديالت
، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •

ن (مالحظة م 2012
لجنة منظمة السياحة 

العاملية من أجل 
: يعتمد ذلك أفريقيا

 على توفّر التمويل)

 امج التعاون والخدمات التقنية،بر •
البرامج اإلقليمية، برنامج 

العالقات مع المؤسَّسات 
والشركات، برنامج التنمية 

السياحية المستدامة، برنامج 
 إدارة المقاصد

احة المستدامة استكشاف إمكانيات تطوير مبادرة السي .35
والقضاء على الفقر ومشاريع التعاون التقني في الدول 

 .الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الحضرية

 خطواٍت تھدف اتخاذ"(...) : 83- 82الفقرات 
القيمة المضافة التي يولدھا النشاط رفع إلى 

 ،الجزر اتالسياحي والتي تبقى ضمن اقتصاد
  ير عموماً".ال تتميَّز بتنّوعھا الكبالتي 
لھذا النوع من  محدَّدةمنھجية تطبيق  (...)

 الحضرية" المقاصد

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 

برنامج التعاون والخدمات  •
برنامج العالقات مع  التقنية،

المؤسَّسات والشركات، البرامج 
 اإلقليمية

وضع مراجعة بأھم المسائل والھواجس التي تشغل بال  .36
مانحة الرئيسية من أجل تكييف عروضنا الجھات ال

 طروحاتنا.

منظمة السياحة ينبغي على " :84الفقرة 
مشاريع الأن تتجنب  بشكٍل عام، العالمية

وإنَّما مسائل محددة.  التي تتناول القائمة بذاتھا
إدراج أن تضغط من أجل  يتعيَّن على المنظمة

المشاريع  ضمنرئيسي  كعنصرالسياحة 
 الرئيسية الجھات المانحةل تعمالكبرى التي 

 ً  على تنفيذھاأو  على التخطيط لھا حاليا
لمصلحة الجزر الصغيرة أو المناطق 

البلدان النامية وأقل في الحضرية الكبرى 
   ."واً البلدان نم
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IX. 100-86. الشراكات واألعضاء المنتسبون (الفقرات 11الجزء الثاني، القسم ب األبيض، الكتا(  

  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار
، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •

2012 
وضع لوحة متابعة لألعضاء المنتسبين: َمن يدخل وَمن  .37 األعضاء المنتسبون •

 يخرج.
 إلى نواألعضاء المنتسب يأتي" :89الفقرة 

تشكيلتھم  غير أنَّ نوع. المعرفة والتبالمنظمة 
فة، حجام مختلبأعضو  400 ىلالحالية (حوا

 ت)، ما زالمن القارة األوربيةمنھم  220
ألسباب مختلفة، إلى تغطية أوسع من و تفتقر

  ".حيث التمثيل الجغرافي والقطاعي
، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •

2012 
األعضاء المنتسبون، وشبكة  •

فريق  ، بالتعاون معالمعارف
 اإلدارة الموسَّع

اخلي مع كل البرامج، لكي تعكس األنشطة إجراء نقاٍش د .38
نة في برنامج العمل المقترحال لألعضاء المنتسبين  متضمَّ

 .اآلمال والتوقّعات

ً": 91الفقرة   اًأجرته األمانة مؤخر لمسحٍ  وفقا
تبيَّن أنَّ غالبيتھم بين األعضاء المنتسبين، 

لھم وصوالً العضوية يتوقَّعون أن تؤمِّن 
 ً بادل المعارف والتجارب تإلى جانب ، عالميا

والمعلومات  والدراية الفضلى الممارساتو
 ".عن األسواق

بالتعاون مع  البرامج اإلقليمية • في أسرع وقٍت ممكن • 
: على األعضاء المنتسبين

 المستويَْين الوطني واإلقليمي
المستوى برنامج إدارة المقاصد:  •

 المحلي (سبق وانطلق العمل فعالً)

لك المنظمات المحلية والوطنية بت قائمةالبدء بوضع  .39
 واإلقليمية

معظم أصحاب  ينحصر تركيز": 93الفقرة 
 بالمستوىالمصالح غير الحكوميين الحاليين 

من  أكثرقليمي اإلوطني أو المحلي أو ال
  ".العالمي المستوى

 األمين العام •
 اللجنة اإلقليمية •

اجتماعات اللجنة  •
 2013اإلقليمية في 

العالقات مع لقسم المدير التنفيذي  •
، البرامج األعضاء والخدمات

اإلقليمية، األعضاء المنتسبون، 
 شبكة المعارف

تنظيم اجتماعات متعاقبة مع القطاع الخاص خالل  .40
 اجتماعات اللجنة اإلقليمية

، من أجل تقوية المنظمة بالتالي" :94الفقرة 
يجب ، فيھا وتعزيز وضع األعضاء المنتسبين

من  ،حكوميينباألعضاء غير ال االھتمام
خالل اعتماد نھجٍ إقليمي مكيَّف بحسب 

  ".اللجان اإلقليميةمن قبل  المنطقة المعنية
، حزيران/يونيو • األمين العام •

2012 
المدير التنفيذي لقسم العالقات  •

الخارجية والشراكات، األعضاء 
 المنتسبون، شبكة المعارف

صياغة برنامج عمل وميزانية لشبكة المعارف .41  شبكة المعارف: 96الفقرة 
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X. 110-101(الفقرات  التابعة. الكيانات الخارجية 12الجزء الثاني، القسم بيض، الكتاب األ(  

 
  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار

 األمين العام  •
 الجمعية العامَّة •

 

تُعَرض على الجمعية  •
 20العامَّة 

 ليةمدير الشؤون اإلدارية والما •
قسم بالتعاون مع المدراء التنفيذيين، 

الشؤون القانونية والعقود، برنامج 
الميزانية والمالية، مؤسَّسة 
تيميس، مكتب األمين العام، 

البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط 
الھادئ، البرنامج الميداني الخاص، 

برنامج إدارة المخاطر واألزمات، 
برنامج التعاون والخدمات التقنية، 

برنامج آداب السياحة وأبعادھا 
 ةاالجتماعي

صياغة خطة تطبيقية حول اإلصالح في الكيانات التابعة  .42
للمنظمة لضمان تصنيفھا ككيانات "غير مضبوطة" عند 

 االقتضاء.
 إنشاء لجان معنية بمتابعة تطبيق الخطة .43

 110-101الفقرات 

 
 

XI. 117-111والمشاريع واألنشطة (الفقرات . تقييم البرامج 13الجزء الثاني، القسم األبيض،  الكتاب(  

 
  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 

المدير التنفيذي لقسم البرامج  •
والتنسيق، قسم البرامج 

الموارد  برنامجوالتنسيق، 
فريق اإلدارة بالتعاون مع  البشرية
  رابطة الموظفينو سَّعالمو

صياغة مقترحات حول أشكال التقييم الفضلى لبرنامج  .44
 العمل

 دواتاأل إنَّ ھذه" :114- 113الفقرات 
حجم بطريقٍة تناسب ال لةمفصَّ (التقيِّيمية) 

، وھي بحاجة الصغير لمنظمة السياحة العالمية
 واعتمادھاإلى مزيد من التنقيح والتحسين 

  ".كل برنامج ضمن
نتائج إجراءات التقييم ن تساھم أ يمكن"

المطبقة على األنشطة، بعد اتخاذ اإلحتياطات 
نھاية في تحسين تقييم الموظفين  فيالالزمة، 
 "كل سنة.
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XII.  ،126- 118. ھيكل األمانة (الفقرات 14الجزء الثاني، القسم الكتاب األبيض(  

  األبيضالمراجع في الكتاب  الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار
، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •

2012 
فريق اإلدارة  فريق اإلدارة العليا، •

 اجتماع كبار الموظَّفين ،الموسَّع
الئحة إجراء حوار داخلي حول ھذه المسألة ووضع  .45

 أطراف خارجية.باألنشطة المحتمل تفويضھا إلى 
أن إضافة إلى ذلك، ينبغي ": 123الفقرة 

العالمية الدخول في  تتجنب منظمة السياحة
َرت بشكلٍ أنشطة روتينية قد  جيد من  طُوِّ

بالنسبة  اً واضحة جد وباتتالمنھجية،  الزاوية
في  الدولي. ةألعضاء ومجتمع السياحإلى ا

يتبيَّن أنَّه من الضروري  معظم األحيان،
ً في  ولكن ھذه األنشطة؛ مواصلة يتبيَّن أيضا

منظمة  إلى مشاركة المقابل، أنَّھا ال تحتاج
. وقوي مباشرالسياحة العالمية فيھا بشكٍل 

يُعھَد بھذه األنشطة  يكون باإلمكان أن، لذلك
  ".العمل عليھالمواصلة  مستقلةمنظمة إلى 

 
 
 

XIII.  ،129-127. التنظيم الداخلي واإلدارة (الفقرات 15الجزء الثاني، القسم الكتاب األبيض(  

  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار
 األمين العام •
 الجمعية العامَّة •

 

، كانون األول/ديسمبر •
2012 

مدير الشؤون اإلدارية والمالية  •
قسم الشؤون بالتعاون مع 

 وبرنامج، القانونية والعقود
 وبرنامجالموارد البشرية، 
ة، ورابطة الميزانية والمالي

 الموظَّفين

السلوكيات  صياغة خطة تطبيقية من أجل تعزيز .46
 .األخالقية في منظمة السياحة العالمية

 يجري العمل تدريجياً على"(...) : 127الفقرة 
اتخاذ عدد من مبادرات اإلصالح اإلداري، 

  :وھي تشمل
إعتماد معايير السلوك الصادرة عن لجنة 
الخدمة المدنية الدولية، بھدف التوصل إلى 

ووضع  السلوكيات األخالقيةمستًوى أعلى من 
  (...).ومحاسبتھم  إطار لمساءلة الموظفين

، كانون األول/ديسمبر • األمين العام •
2012 

 مدير الشؤون اإلدارية والمالية •
 فريق اإلدارة العليابالتعاون مع 

 وقسم الشؤون القانونية والعقود
الكيانات الخارجية داخل  يقومنسِّ 
 األمانة

ة بالمشتريات، تكون منسجمة مع  .47 وضع قواعد خاصَّ
 ايير األمم المتحدة.مع

جديدة وظيفة تمَّ استحداث  "(...): 127الفقرة 
مسؤول المشتريات والشؤون تحت ُمسمَّى "

 ضمن من جرى ملؤھاقد و"، القانونية
منذ  في المنظمة المتاحة البشرية الموارد

 . والھدف من ھذه الوظيفة2010آذار/مارس 
تحسين و مساعدة المستشار القانوني

ريات الراھنة وتعزيز ممارسات المشت
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  المراجع في الكتاب األبيض الخطوات المقترحة َمْن؟ متى؟ مستوى القرار
(...) دينالمنافسة بين المزوِّ 

  
 األمين العام •
 الجمعية العامَّة •

يناير، كانون الثاني/ •
2014 

المالية، مدير و برنامج الميزانية •
الشؤون اإلدارية والمالية، فريق 

 اإلدارة الموسَّع

وضع تقرير حول المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  .48
عايير اإلدارية األخرى الصادرة العام والتوجيھات والم

عن األمم المتحدة ومدى تكييفھا مع منظمة السياحة 
 ً  .العالمية، ونشر التقرير داخليا

إعداد خطة  انتھى العمل على": 127الفقرة 
وضع  بما في ذلكالعمل ذات الصلة، 

ة ب مواصفات بين  ثغراتالتحليل خاصَّ
". ومع المستقبلي" والوضع" الراھنالوضع "

تكييف المعايير ل تبقى الحاجة قائمة، ذلك
والتوجيھات المحاسبية الدولية للقطاع العام 

والمعايير اإلدارية األخرى الصادرة عن 
المنظمة  األمم المتحدة لتتناسب مع حجم

  اً".الصغير جد
 


