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 المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

  2010 أآتوبر/ تشرين األول26-24جزيرة آيش، إيران، 
  من جدول األعمال المؤقت)أ (4البند 

  
  

  برنامج العمل العام
  

  2011-2010للفترة تنفيذ برنامج العمل العام ) أ(
  
  

  مقدمة
  
يلخص هذا التقرير األنشطة التي قامت بها أمانة منظمة السياحة العالمية منذ إصدار التقرير األخير الذي ُقدم خالل  )1

وفي الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي ) 2010أبريل /نيسان (1الدورة السابعة والثالثين للجنة البرنامج
، لكنها تتضمن إشارات إلى 2010اغسطس /ولقد صدرت هذه الوثيقة في آب. 2)2010ونيو ي/حزيران(للمنظمة 

 .أآتوبر/سبتمبر ولبداية تشرين األول/بعض األنشطة المقررة أليلول
 
، الذي أقرته الجمعية العامة في )A/18/15(ويتم عرض التقرير على نمط هيكل وثيقة برنامج العمل والميزانية  )2

تعزيز القدرة التنافسية : آازاخستان، وفقا لهدفين استراتيجيين/رة التي عقدت في آستانا الثامنة عشدورتها
 .والنهوض باإلستدامة

  
خدمات ) زيارات موظفي المنظمة إلى الدول األعضاء لدعم السياسات، ب) وباإلضافة، تلخص هذه الوثيقة أ )3

دعم األعضاء المنتسبين، مع تعزيز )  الدولية، دأوجه التعاون الرئيسية مع الهيئات) التعاون التقني لألعضاء، ج
 .الشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاص

 
  تعزيز القدرة التنافسية  -ألف 

  
  

  اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي  - 1ألف 
  
 :منشورات التي صدرتال )4

 )2010يونيو /حزيران(2008-2004، بيانات 2010ملخص اإلحصاءات السياحية، طبعة  -
 )2010يونيو /حزيران(2008-2004، بيانات 2010السنوية لإلحصاءات السياحية، طبعة النشرة  -

  
 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )5

برنامج منظمة السياحة العالمية لبناء القدرات في مجال اإلحصاء السياحي بعثة إلى السلفادور في إطار  -
 .)2010مايو /أيار(ألمريكا الوسطى 

لبرنامج منظمة السياحة العالمية لبناء القدرات في مجال اإلحصاء السياحي ألفريقيا،  ةحلقة العمل الرابع -
 ممثال عن 60، وقد أنجز البرنامج بمشارآة أآثر من )2010أغسطس /بآ (جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا

أفريقيا  بلدا 12إدرات السياحة الوطنية، ومكاتب اإلحصاء الوطنية، والمصارف المرآزية التي شارآت من 
 . للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية2011وسوف ينفذ برنامج مماثل في . ناطقا باإلنكليزية

 
 :دعم األعضاء في أنشطتهم والمشارآة في شبكات دولية ذات صلة )6

مايو /أيار(كية  نظمتها إدارة السياحة الوطنية في الجمهورية التشيندوة حول حساب السياحة الفرعي -
2010.( 

                                            
  2010أبريل / نيسان23ية والمالية في   دورة مشترآة مع الدورة الثانية والخمسين للجنة الميزان1
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، مولدوفا حول اإلحصاء السياحي في بلدان أسرة الدول المستقلة لشعبة اإلحصائية لألمم المتحدةلعمل حلقة  -
 ).2010يونيو /حزيران(

 ).2010سبتمبر /أيلول( للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، النمسا الدورة السادسة عشرة -
 )2010سبتمبر /أيلول(بعثة قطاعية حول حساب السياحة الفرعي، أوزبكستان  -
بهدف ) 2010أآتوبر /تشرين األول (اليوم العالمي لإلحصاءتعاون مع الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة في  -

 .وثيقة حقائق حول حساب السياحة الفرعيإصدار وتعميم : التوعية بدور اإلحصاءات
  

  إتجاهات األسواق والتوقعات  - 2 ألف
 
 :منشوراتال )7

 :التي صدرت -
يث دوالتح) 2010يوليو /، تموز2، الرقم 8العدد  (عالمية للسياحة الدوليةبارومتر منظمة السياحة ال •

أآتوبر /العدد الكامل القادم من المقرر إصداره في تشرين األول). 2010أغسطس /آب (المرحلي
2010. 

 ).2010أغسطس /آب (أبرز الحقائق السياحية لمنظمة السياحة العالمية •
 ).2010سبتمبر /أيلول(، الطبعة اإلنكليزية اهات الوضع الراهن واإلتج–سياحة البواخر  •

 :قيد اإلعداد -
 .2030السياحة نحو  •
 . مع مفوضية السفر األوروبية، بالتعاونسوق السياحة الخارجة من الشرق األوسط •
 . بالتعاون مع مفوضية السفر األوروبية،سوق السياحة الخارجة من اليابان •
 .مع مفوضية السفر األوروبية، بالتعاون دليل تطوير المنتجات السياحية •
 .سوق السياحة الخارجة من إسبانيا إلى القارة األمريكية •
 .ومعهد إدارة األعمال، بالتعاون مع مؤسسة تيميس 2010السياحة في إيبروأمريكا : منشور •

 
 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )8

اتجاهات سفر آلسيا والمحيط الهادئ حول المنتدى الرابع المشترك بين منظمة السياحة العالمية ورابطة ال -
غاية المنتدى آانت توفير قاعدة للمكاتب الحكومية، ): 2010سبتمبر /أيلول(، غيلين، الصين السياحة وآفاقها

والمنظمات غير الحكومية، والمتمرسين بالقطاع، واألآاديميين لتبادل وجهات نظرهم واستراتيجياتهم 
 .وممارساتهم

  
  اإلبتكاري وتقنيات الترويجالتسويق   - 3ألف 

 
 :نشوراتمال )9

 :التي صدرت -
 ).2010يونيو /حزيران(، بالتعاون مع مفوضية السفر األوروبية التغيير السكاني والسياحة •
، بالتعاون مع مفوضية السفر األوروبية 2009-2008ميزانيات منظمات السياحة الوطنية  •

 ).2010سبتمبر /أيلول(
 :قيد اإلعداد -

 مفوضية -منظمة السياحة العالمية (، الطبعة اإلسبانية اإللكترونية للمقاصد السياحيةدليل السياحة  •
 ).السفر األوروبية

 مفوضية السفر -منظمة السياحة العالمية (، الطبعة اإلسبانية دليل العالمات التجارية السياحية •
 ).األوروبية

تكماله مع دورة مختلطة عبر ، بالتعاون مع مؤسسة تيميس، سوف يتم اسدليل التسويق السياحي •
 .اإلنترنت

 
 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )10

 .، بالتعاون مع حكومة أندورا)2010أبريل /نيسان(، أندورا المؤتمر العالمي السادس لسياحة الثلج والجبال -
. رة التنافسيةفرص تعزيز القد: ندوة منظمة السياحة العالمية حول استراتيجيات التسويق اإللكتروني للسياحة -

مايو /أيار(ندوة عقدت في إطار اإلجتماع الخمسين للجنة منظمة السياحة العالمية ألفريقيا، الجزائر 
2010.( 
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منتدى يرتكز على دراسة طريق ). 2010مايو /أيار(، إيران المنتدى الخامس لرؤساء بلديات طريق الحرير -
 .الحرير المذآورة أعاله

 ).2010سبتمبر /أيلول(، أنتيغوا، غواتيماال  السياحةحلقة عمل حول تحليل اتجاهات -
 ).2010أآتوبر /تشرين األول(قصص نجاح في السياحة والنجوم الطالعة : المؤتمر العالمي للسياحة -

 
 :دعم األعضاء في أنشطتهم والمشارآة في الشبكات الدولية ذات الصلة )11

أبريل /نيسان(، الجمهورية الدومينيكية سياحةالمؤتمر العالمي للقدرة التنافسية واإلبتكار في مسائل ال -
2010.( 

 )2010مايو /أيار(، آوبا )فيتكوبا(معرض السياحة الدولي  -
 ).2010يونيو /حزيران(، زنغزو، الصين حول السياحةالمنتدى الدولي لرؤوساء البلديات  -
يونيو /حزيران(نيا ، إسبامعرض يوروال الخامس للسياحة والفن والثقافة في أمريكا الالتينية وأووربا -

2010.( 
 ).2010أغسطس /آب(، جمهورية آوريا 2010المعرض والمؤتمر العالمي للترفيه في  -
 ).2010سبتمبر /أيلول(، المكسيك 2010المعرض الدولي للسياحة في القارة األمريكية  -
 ).2010سبتمبر /أيلول(، األرجنتين 2010مؤتمر السياحة الدولي  -
 ).2010سبتمبر /أيلول( ، سيول، جمهورية آوريالحضريةالمنتدى الدولي للسياحة ا -

  
  النهوض بالقدرة التنافسية  - 4ألف 

  
  :األنشطة التي تقع في إطار مجال العمل هذا يمكن تصنيفها على النحو اآلتي

  
  متابعة لجدول أعمال انتعاش اإلقتصاد السياحي  -1  

 
، باختصار استنتاجات الندوة الدولية لألعضاء اإلنتعاشاآلفاق والردود لتحفيز منشور حول : منشورات ذات الصلةال )12

 .2010المنتسبين التي عقدت في معرض فيتور 
 

 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )13
، في إطار اإلجتماع الحادي السياسات المرحلية والهيكلية: حوآمة السياحة أثناء األزماتندوة حول  -

 ).2010أبريل /نيسان(ألوروبا والخمسين للجنة منظمة السياحة العالمية 
 في آسيا مؤتمر منظمة السياحة العالمية حول السياحة آمحرك أساسي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية -

 ).2010مايو /أيار( فيتنام – والمحيط الهادئ
، )2010أآتوبر /تشرين األول(، جمهورية آوريا )T-20(اإلجتماع الوزاري الثاني لمجموعة العشرين  -

آيز على آيفية المضي قدما بالمسائل األساسية المتفق عليها في جنوب أفريقيا في اإلجتماع الوزاري بالتر
األول لمجموعة العشرين، السيما ما يتصل منها بدور السياحة في إيجاد فرص العمل، والتنمية اإلقتصادية 

، وهو يتضمن  مجموعة العشرينميثاق السياحة الصادر عنوالتجارة، علما أن النتيجة الرئيسية لذلك آانت 
 .تدابير محددة للسياسات لمزيد من اإلجراءات المشترآة

  
 مشترك بين منظمة السياحة العالمية ومنظمة 4مشروع: 3مشروع صندوق تحليل األثر السريع ومواطن الضعف )14

 المكتبية، مع بعثات في  وقد أنجز فريق الخبراء تقييما أوليا للبحوث.2010مايو /العمل الدولية تم إطالقه في أيار
 .2010نوفمبر /ويتوقع تقديم التقرير النهائي للمشروع بحلول تشرين الثاني. المالديف، وآوستاريكا، وتنزانيا

  
  

  تعزيز اإلستثمارات السياحية  -2  
  

  :شارآت أمانة منظمة السياحة العالمية في الوقائع والشبكات التالية
 الذي منتدى اإلستثمار السياحي ألفريقيا إعداد الندوة التالية حول: ر بشأن إنفستودار أفريقياالتعاون مع  -

 .2011سوف يعقد في معرض فيتور 
إطار عالمي آبير آلسيا وأفريقيا للتعاون على تعزيز تنمية : مؤتمر طوآيو الدولي حول التنمية األفريقية -

 ).2010أبريل /نيسان(أفريقيا، نيجيريا 

                                            
  مشروع صندوق تحليل األثر السريع ومواطن الضعف  3
تحليل آلثار األزمة اإلقتصادية العالمية على عمالة الفقراء : األزمة اإلقتصادية، تدهور السياحة وأثر ذلك على الفقراء: شروع  عنوان الم4

  .والمجموعات الضعيفة في قطاع السياحة
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 ).2010أبريل /نيسان(، سوريا اإلستثمار السياحيالمنتدى الدولي السادس لسوق  -
بشأن زيادة أنشطة المطارات والخدمات الجوية ذات الصلة في البلدان ) دروب (ROUTESالتعاون مع  -

) دروب (ROUTESواجتماع ) 2010مايو /أيار(أفريقيا ) دروب (ROUTESالمشارآة في : النامية
 ).، آندا2010سبتمبر /أيلول(الرفيع المستوى 

 ).2010مايو /أيار(، بويرتو ريكو المؤتمر الكاريبي لإلستثمار في الفنادق والسياحة -
  )2010يونيو /حزيران (مؤتمر اإلستثمار الفلسطيني -

  
  الشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية في السياحة  -3  

  
 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )15

، في إطار دمج وأقلمة عمل األعضاء لألعضاء المنتسبين في المنظمة من أمريكا الالتينيةاإلجتماع األول  -
أعقبت هذا اإلجتماع  الندوة األولى للمنظمة لألعضاء المنتسبين من . المنتسبين، آما أعلن األمين العام

نمية في المقاصد أمريكا الالتينية حول التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص آمحرك للتكامل والت
 .السياحية

 

 :وقائع دولية أتاحت التأمل العميق بالشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاص في السياحة )16
 .)2010أبريل /نيسان_إجتماع األمم المتحدة لمنسقي اإلتصاالت من القطاع الخاص، سويسرا  -
 ).2010مايو /أيار(لمانيا المعرض الدولي لسفر اإلجتماعات والحوافز، أ: إيميكسإجتماع رابطة  -
يونيو /حزيران(اإلجتماع السنوي العام التحاد النقل الجوي الدولي والقمة العالمية للنقل الجوي، ألمانيا  -

2010.( 
 )2010يونيو /حزيران(اإلجتماع الدولي لسفر المثليين، بلجيكا  -
 ).2010سبتمبر /أيلول(منتدى السياحة في المتوسط، نظمته غرفة تجارة ماالغا  -
 ).2010سبتمبر /أيلول(ندوة حول المسؤولية اإلجتماعية للشرآات، مجموعة الخطوط الجوية التشيلية  -
أآتوبر /تشرين األول ( ومعرض القارة األمريكية، البرازيلالسفر لوآالء البرازيليةمؤتمر الرابطة  -

2010.(  
  

  تدبر المخاطر واألزمات  - 5ألف 
  

 :منشورات )17
 :قيد اإلعداد -

 جردة وأفضل الممارسات: صاالت في األزماتمعدات اإلت •
 إستطالع •

 :قيد المناقصة -
  .دمج السياحة في هياآل وعمليات الطوارئ الوطنية، بدعم من مساهمة طوعية من حكومة هولندا •

 

 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )18
 .حلقة عمل منظمة السياحة العالمية حول استخدام الرسائل الجوالة لدرء المخاطر -
 في ظروف لقة عمل منظمة السياحة العالمية حول الوسائط اإلجتماعية وأثرها على السفر والسياحةح -

 .)2010ايو //أيار(، ماليزيا 2009في ) H1N1( مثل وباء صعبة،
أغسطس /آب(ندوة منظمة السياحة العالمية حول اإلتصاالت آعنصر لتدبر األزمات، الجمهورية الدومينيكية  -

2010(. 
  ).2010سبتمبر /أيلول(ل اإلقليمية حول تدبر األزمات في قطاع السياحة، البرازيل حلقة العم -

 
 :دعم األعضاء في أنشطتهم والمشارآة في الشبكات الدولية ذات الصلة )19

مشاورات استراتيجية رفيعة المستوى ): HPOC N2(المشاورات اإلنسانية الثانية بشأن عمليات األوبئة  -
 ).2010مايو /أيار(ي لألوبئة، بضيافة برنامج األغذية العالمي حول تدابير التأهب والتصد

لجنة التسيير في ترتيب إيكاو التعاوني لدرء انتشار األمراض المعدية عن طريق السفر جوا للقارة  -
 ).2010يونيو /حزيران(األمريكية، الواليات المتحدة األمريكية 

)  لإلستعداد لطوارئ الصحة العامة للسفر الدولي، بالتخطيط) أ: التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن -
 .النظم الصحية الدولية) ، جH1N1 (2009(استعراض وباء 

تطبيق مشروع التسونامي :  لوزارة الثقافة والسياحة حول تطوير تنظيم إدارة المقاصدالوطنيالمؤتمر  -
  ).2010أغسطس /آب(النموذجي، إندونيسيا 
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واصلت أمانة منظمة السياحة العالمية تنسيق أنشطتها في إطار شبكات األمم المتحدة بهدف اإلسهام : الدعم لهايتي )20
 :في إنعاش اقتصاد هايتي، مع إبراز أهمية السياحة في هذه العملية

فرنسا الجلسة العامة األولى للجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي في هايتي، مقر اليونيسكو،  -
 ).2010يوليو /تموز(

 ).2010يوليو /تموز(القمة العالمية حول مستقبل هايتي، الجمهورية الدومينيكية  -
 

  إدارة المعارف  - 6ألف 
 

 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )21
باإلنكليزية، مع الترآيز على تسويق السياحة، إسبانيا وأندورا ) دورات تدريبية(براآتيكوم المنظمة  -

نوفمبر /الدورة القادمة من المقرر تنظيمها حول نفس الموضوع في تشرين الثاني). 2010مايو /أيار(
 .، بالفرنسية واإلسبانية2010

دورة مشترآة بين مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ومؤسسة تيميس، بالنسيا، إسبانيا  -
 ).2010يوليو /تموز(

ظمة التعليم والتدريب السياحيين في إقليم الشرق األوسط ناإلصالح في أندوة إقليمية للمنظمة حول اإلبتكار و -
 ).2010أآتوبر /تشرين األول(وشمال أفريقيا، مصر 

 .في شبكات معارف المنظمة) جامعات(عدة مجموعات للتفكير بشأن السياحة تم تنظيمها مع األعضاء  -
 

 لجمع المعلومات ذات الصلة بالجوانب القانونية إلنشاء وصيانة نظام) 2010يوليو /تموز(إعداد دراسة الجدوى  )22
والهدف اإلستراتيجي للنظام هو توفير المعلومات حول القوانين والنظم الموجودة والجديدة . والمؤسسية للسياحة
 .للحوآمة السياحية

 
سياحية نظام البحوث الحلقة عمل حول : دعم األعضاء في أنشطتهم والمشارآة في الشبكات الدولية ذات الصلة )23

 ).2010سبتمبر /أيلول(والتنمية في أمريكا الوسطى، غواتيماال 
  

وهي أداة جاهزة من الناحية التكنولوجية، . تطوير شبكة بالتما المهنية اإللكترونية لألعضاء المنتسبين في المنظمة )24
 .ويجري دعوة الموجة األولى من األعضاء المنتسبين للدخول إليها وشحن مضمونها وتشاطره

  
  النهوض باإلستدامة  -اء ب
  

  اإلستدامة والجودة  - 1باء 
  

 :المنشورات )25
فاق العالمي التي في قمة زعماء اإلت آإسهام من المنظمة 5إزين للسياحة واألهداف اإلنمائية لأللفية: صدرت -

 .زيران في نيويوركح/عقدت في يونيو
، بتعاون وثيق مع برنامج 6خضرفصل اإلقتصاد األخضر والسياحة في تقرير اإلقتصاد األ: قيد اإلعداد -

ويرآز هذا الفصل على آيف يمكن لإلستثمارات في حلول السياحة المستدامة أن . األمم المتحدة اإلنمائي
 .تساهم في التنمية المستدامة للقطاع وفي التحول إلى اإلقتصاد األخضر على المستوى الوطني والعالمي

 
 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )26

في إطار سنة األمم المتحدة للتنوع : 7 حول السياحة والتنوع البيولوجي2010 السياحة العالمي يوم -
البيولوجي، يتيح شعار يوم السياحة العالمي فرصة فريدة لتوعية الناس بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة 

ضيف الصين اإلحتفاالت وسوف تست. للسياحة وبدور السياحة المستدامة في الحفاظ على الحياة على األرض
وباإلضافة إلى النشرة التي . سبتمبر، بوجود وقائع آثيرة أخرى تجري في آل العالم/ أيلول27الرسمية في 

 .، تم نشر ورقة موقف للمنظمة حول السياحة والتنوع البيولوجي)أنظر أدناه(أعدتها وحدة بون 
 ).2010أآتوبر /تشرين األول(ان المؤتمر الدولي الرابع للسياحة المسؤولة في المقاصد، عم -

 
 :8وحدة المنظمة اإلستشارية للسياحة والتنوع البيولوجيأنشطة محددة قامت بها  )27

                                            
 mdgsezine&ourismt/org.unwto.www://http/:   موجودة على اإلنترنت5
6  /greeneconomy/org.unep.www://http   
7   worldtourismday/org.unwto.www://http  
  de.unwto.www://http/:   لمزيد من المعلومات، أنظر وحدة بون8

http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/
http://www.unep.org/greeneconomy/
http://www.unwto.org/worldtourismday
http://www.unwto.de/
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 . دليل عملي لتنمية السياحة ومنتجات التنوع البيولوجي:نشرة صدرت -
 .وثيقة مشروع حول ربط السياحة بالتنوع البيولوجي في البلدان المتضررة من التسونامي -
يع لإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من أجل تنمية السياحة في الجمهورية السلوفاآية واتفاقية تنفيذ مشار -

 .الكاربات، فضال عن بناء قدرات الخبراء لتكامل التنوع البيولوجي والتخطيط المشترك للسياحة
 .لتنوع البيولوجيالمشارآة في وثيقة منظمة السياحة العالمية للمؤتمر العاشر لألطراف في اتفاقية ا -

 
 :دعم األعضاء في أنشطتهم والمشارآة في الشبكات الدولية ذات الصلة )28

 ).2010يونيو /حزيران(مؤتمر حول مستقبل أفريقيا من خالل السياحة المستدامة، إسبانيا  -
فرص للمقاصد السياحية لتحقيق مكاسب اقتصادية، البرتغال : المؤتمر الدولي حول وضع التراث العالمي -

 ).2010يونيو /زيرانح(
 ).2010سبتمبر /أيلول(اإلجتماع الثالث لفريق العمل حول السياحة المستدامة، بولندا  -
 ).2010سبتمبر /أيلول(مؤتمر حول جودة المنتجات السياحية، نظمته سناتور، باراغواي  -
 ).تعاون متواصل(فريق اإلهتمام الدولي بالتنمية السياحية المستدامة  -
  ).تعاون متواصل(السياحية مجلس اإلستدامة  -

  
  الجوانب الثقافية واإلجتماعية واألخالقية للسياحة  - 2باء 

 
 :منشورات وتقارير )29

تقرير منظمة السياحة العالمية حول تنفيذ المدونة العالمية آلداب السياحة، وقد قدم إلى الدورة : صدرت -
 ).2010سبتمبر /أيلول(الخامسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 :قيد اإلعداد -
 )2010يتوقع صدوره بنهاية (التراث الثقافي والسياحي غير الملموس  •
 دليل التراث والسياحة •
 دليل اتصاالت التراث •
وهو مشترك بين منظمة السياحة العالمية ) 2011-2009( سنوات 3التقرير الذي يصدر مرة آل  •

في السياحة، وهو يعطي لمحة عالمية عن وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة حول دور المرأة 
 .دور المرأة ووضعها في القطاع

 
 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )30

برنامج تمكين المرأة في السياحة المشترك بين منظمة السياحة العالمية وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي  -
 .ناء القدرات في قطاع الضيافةتوفير فرص العمالة للنساء الشابات من خالل التدريب وب: للمرأة

 
وقت للمتاحف، لقاءات مع التاريخ مؤتمر :  في أنشطتهم والمشارآة في الشبكات الدولية ذات الصلةدعم األعضاء )31

 ).سبتمبر/أيلول(بولندا الحي، 
  

  السياحة وتخفيف حدة الفقر  - 3باء 
 

، بالتعاون مع )2010يونيو /حزيران ( خطوات عملية للمقاصد–دليل السياحة وتخفيف حدة الفقر : نشرة صدرت )32
 .منظمة التعاون الهولندية

 
، بما في ذلك مستوى تقدمها والنتائج )باإلنكليزية(مرفق بهذه الوثيقة الحالية تعرض في ) ST-EP(مشاريع  )33

 .المحرزة
  

-ST( برنامج  تجربة: ندوة إقليمية حول إسهام السياحة في الحد من الفقر: وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )34
EP ( للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر مع الشرآاء اإلنمائيين، بورآينا فاسو)2010أآتوبر /تشرين األول.( 

  
ندوة حول تنمية مبادرات األعمال في موزنبيق، بتنظيم من قبل : دعم تقني لألعضاء في إطار األنشطة اآلتية )35

 ).2010يوليو /تموز( التعاضدية  للسياحة المستدامةمؤسسة مصرف بانستو، في إطار برنامج المؤسسة
  

  السياحة وتغير المناخ  - 4باء 
 

 :وقائع المنظمة وأنشطة بناء القدرات )36
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 :9مشروع حلول الطاقة للفنادق -
 .نسخة بيتا من طاقم أدوات مشروع حلول الطاقة سوف يتم اختبارها في بون وبالما دي مايورآا •
 .لطاقة المتجددةمنشورات فعالية الطاقة وا: صدر •
لدول البلقان، مع منظمة التعاون ) اللغة وبناء القدرات(تكييف طاقم أدوات مشروع حلول الطاقة  •

الهولندية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ولموزنبيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم 
 .المتحدة للتنمية الصناعية

تخفيف حدة تغير المناخ ومشروع التكيف في أندونيسيا، بتنفيذ من قبل مشروع فعالية الطاقة في تايالند و -
  .وحدة بون

 
 :دعم تقني لألعضاء في إطار األنشطة اآلتية )37

القمة المتوسطية للطاقة المستدامة، القمة السنوية الثالثة للمناخ وأمن الطاقة لجنوب شرق أوروبا والمتوسط،  -
 ).2010مايو /أيار(اليونان 

  ).2010سبتمبر /لولأي(امسة للطيران والبيئة، سويسرا  القمة الخ–قل الجوي فريق عمل الن -
  

  مسائل متقاطعة ودعم األعضاء  -جيم 
  

  توطيد العالقات مع األعضاء
 

وسنة بقام موظفون في منظمة السياحة العالمية بزيارات إلى الجزائر، األرجنتين، أستراليا، بنغالدش، البحرين، ال )38
آمبوديا، تشيلي، الصين، آولومبيا، آرواتيا، آوبا، دبي، مصر، جورجيا، ألمانيا، أيسلندا، والهرسك، البرازيل، 

إندونيسيا، إيطاليا، لبنان، موريتانيا، موناآو، موزنبيق، نيجيريا، عمان، فلسطين، بيرو، بولندا، فلسطين، اإلتحاد 
ور ليشتي، تايالند، غامبيا، المملكة المتحدة، الروسي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، طاجيكستان، تيم

 .بعض هذه الزيارات تنطوي على مشارآة في معرض أو حدث وطني. وأوروغواي
 

ة بيانات دقاع ناءببموازاة ذلك، تعمل أمانة المنظمة على توطيد العالقات مع السلطات السياحية دون الوطنية، وعل  )39
 ذلك هو التشجيع على تبادل أفضل الممارسات، السيما في مسائل الهدف الرئيسي من. لمنظمات إدارة المقاصد

 .الحوآمة
  

 :وباإلضافة، شارك موظفون من المنظمة في الوقائع اآلتية، مع ممثلين عن األعضاء )40
 .)2010مايو /أيار(المؤتمر الوطني لرابطة السفر األفريقية، غامبيا  -
 ).2010مايو /أيار(، إسبانيا مؤتمر وزارء السياحة األورومتوسطي لإلتحاد األوروبي -
 ).2010مايو /أيار(، مصر إجتماعات المجلس التنفيذي العربي والمجلس الوزاري العربي -
 ).2010سبتمبر /أيلول(مؤتمر وزراء السياحة اإليبروأمريكي، األرجنتين  -
  ).2010أآتوبر /تشرين األول(إجتماع وزراء سياحة أمريكا الوسطى، غواتيماال  -

  
  ني والخدماتالتعاون التق

  
وهي منشورة تجمع منتجات التعاون التقني الموحدة، والمرنة : حافظة المنظمة للمنتجات التقنية: منشورات صدرت )41

تخطيط السياسات ) في آن، التي يمكن للمنظمة أن تقترحها على أعضائها في طائفة واسعة من المواضيع، مثل أ
اإلحصاء ومقاييس )  والتسويق والترويج، دتطوير المنتجات) ة، جتنمية الموارد البشري) والتنمية اإلقتصادية، ب

 .الجودة
 

وتعرض المشاريع الراهنة للتعاون التقني في . تم إيفاد بعثات إلى عدة بلدان بشأن مشاريع المعونة اإلنمائية الجارية )42
  .نمائية لأللفيةوثيقة خاصة، بما في ذلك المشاريع التي يمولها الصندوق اإلسباني لتحقيق األهداف اإل

 
وهي تخطط إليفاد بعثات أخرى إلى . وباإلضافة، أوفدت المنظمة بعثة إلى ناساو حول تطوير العالمات التجارية )43

المملكة العربية السعودية، بشأن إدارة التراث للسياحة، وإلى سوريا، بشأن تنمية السياحة الريفية المستدامة، وإلى 
 .نمية الموارد البشريةالعراق وليبيا لتقييم احتياجات ت

  
  التعاون مع الهيئات الدولية وفي شبكات

                                            
9  /net.hotelenergysolutions.www://http  

http://www.hotelenergysolutions.net/
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المؤسسة العربية ): القائمة ليست حصرية(تعاونت منظمة السياحة العالمية مع المنظمات والشبكات اآلتية  )44

احة، األوروبية، المجلس الثقافي لإلتحاد من أجل المتوسط، إتفاقية التنوع البيولوجي، المفوضية األوروبية للسي
منظمة األغذية والزراعة، المنتدى الدولي ألنصار السفر والسياحة، منظمة العمل الدولية، مرآز التجارة الدولي، 
برنامج الرجل والكرة الحيوية، لجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي، جمعية 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة ألمم المتحدة اإلنمائي للمرأة،السياحة، إتفاق األمم المتحدة العالمي، صندوق ا
والمجلس والعلوم، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، المنتدى اإلقتصادي العالمي، منظمة التجارة الدولية، 

 .العالمي للسفر والسياحة، ألخ
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Annex 
 

Technical Cooperation 
 
 
1. Technical Cooperation Projects (June-October 2010) 

 
 9 Ongoing projects: 

 
Bahrain: Development of a Classification and Grading System for Hotels and Accommodation 

Establishments 
Botswana:  Implementation of the Tourism Satellite Account 
Burundi:  National strategy for the Sustainable Development of Tourism 
China:  Designing and Developing a Diploma Programme on Hospitality Management for the 

Guilin Institute of Tourism 
Egypt:  MDGF: Dahshour World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 

Development 
Egypt:  Review and Implementation of the New Hotel Classification System – Phase I 

completed and Phase II launched 
India:  Tourism Development Master Plan for Punjab (Phase II) 
Oman:  Tourism Manpower and Training Needs Analysis and Human Resources Action Plan 
Oman: Tourism Satellite Account 
 
In addition, 6 Projects are expected to be launched. 
 
 
2. MDG-F PROJECTS 
 
11 projects financed by the MDG Achievement Fund are under implementation: 
 
Ecuador Conservation and Sustainable Management of the Natural and Cultural Heritage of the 

Yasuni Biosphere Reserve 
Ecuador Development and Cultural Diversity for Poverty Reduction and social Inclusion 
Egypt Dahshour World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 

Development 
Honduras Creativity and cultural identity for local development 
Nicaragua Cultural Revitalization 
Nicaragua National Development Capacities for Improving Employment and Self-Employment 

Opportunities for Young People 
Panama Network of Entrepreneurial Opportunities for Poor Families 
Peru Inclusive Creative Industries 
Senegal Promoting Initiatives and Cultural Industries 
Serbia Sustainable Tourism for Rural Development 
Turkey Alliance for Cultural Tourism in Kars 
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3. ST-EP Projects  
 
The 2010 portfolio of 49 projects is well on track. It is expected that by the end of the year 10 additional 
projects will be completed. 
 

ST-EP PROJECT PORTFOLIO 2010 

 
Country/ 
Region Project Title and Status 

 AFRICA  

Co
m

pl
et

ed
 

On
go

in
g 

St
ar

tin
g 

So
on

 

1 Benin Promotion and Development of Sustainable Tourism in the Buffer Zone of Park W    
2 Burkina Faso Sustainable Development of Tourism in the Town of Tambaga –Province of Tapoa (Park W)    
3   Development of a Community-based Tourism Complex in Bazoulé    

4 
Benin/ Burkina 
Faso/ Niger Development of Bird Watching Tourism in the Regional Park W    

5 Cameroon Ecotourism Development at Kribi    
6 Ethiopia Chencha-Dorze Tourism and Handicrafts Development Project    
7   Konso Community Tourism Project    
8  Ghana West Coast Tourism Destination Area Development    

9  
Development of Local Market Linkages in Tourism Supply Chain and Community-based Tourism 
Enterprises Capacity for Poverty Reduction in the Western Region    

10   Savannaland Destination Tourism Programme    
11 Kenya Business Case for Wildlife Conservation in Kasigau Community    

12   
Enhancement of Local Employment in Amboseli Tourism Destination through the Creation of a 
Pioneer Vocational Tourism School    

13   Enhanced Market Access for Community-based Tourism Products    
14 Lesotho Rural Home Stays Development    

15 Mali 
Strengthening the Capacities of Tourism Stakeholders at Douenza and d'Hombori within the 
Framework of Ecotourism Development and Promotion of the Elephants of Gourma    

16  
Supporting Female Entrepreneurs through the Strengthening of Handicrafts and Agrobusiness in 
the Region of Mopti    

17 Mozambique Community-based Lodges Training Programme    
18   Supporting Platform for Inhambane ST-EP Tourism Initiatives    
19 Namibia Tourism Training for Rural Women    

20 Niger 
Valorisation of Tourism in the Buffer Zone of Park W by the Establishment of Tourism Micro-
Enterprises    

21 Rwanda Congo-Nile Trails: Bringing Tourism to one of Africa’s Poorest and Most Beautiful Regions    
22 Senegal  Institutional Development for the Tourism Sector in the Region of Saint Louis and Louga    
23 United  Cultural Tourism Enhancement and Diversification Programme    
24 Republic of Pangani-Saadani Coastal Protection    
25 Tanzania Uluhuru Mountains Ecotourism Project    

26 West Africa 
Multidestination Marketing Programme for Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Mali, Niger, 
Senegal and Togo    

27   
Network of Cross Border National Parks and Protected Areas in 9 Countries: Benin, Gambia, 
Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Sierra Leone    

28 Zambia Village Action for Sustainable Tourism    
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 AMERICAS     

1  Bolivia Strengthening Community-based Tourism     

2  
Strengthening Rural Community-based Tourism and Commercial Management to Consolidate 
the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

3 Central America Support Programme for Rural Tourism    

4  Ecuador 
Fostering Rural Community-based Tourism and Inclusive Business within the Framework of 
Effective Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

5 Guatemala Capacity Building and Marketing for Community-based Tourism Destinations in Quiché    
6 Honduras Connecting Local Tourism Products and Services with the Marina Copán Hotel in Copán Ruinas    

7   
Establishing Linkages between Garifunas' Small Businesses and the Bahía de Tela "Los Micos 
Beach & Golf Resort"    

8   Sales Increase through the Innovation of Culinary Culture    
9 Nicaragua Marketing Rural Community-based Tourism    

10    Connecting Local Food Providers with Larger Entrepreneurs in Mainstream Destinations    

11 Peru 
Strengthening Rural Community-based Tourism in Aypate within the Framework of Effective 
Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

12   
Strengthening Rural Community-based Tourism in Puno within the Framework of Effective 
Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

13   Knowledge Exchange on Community-based Rural Tourism    
 ASIA     

1 Cambodia Enhancing the Mekong Discovery Trail    
2 China Tourism and Handicraft Production in Guizhou Province    
3 Lao PDR Canopy Walkway and Zip Line, a New Tourist Attraction at Dong Hua Sao National Park    

4   
Upgrading Local Facilities to Promote Community-based Elephant Tourism and Nature 
Conservation in the Hongsa District    

5 Nepal 
Great Himalaya Trail Development in West Nepal: Linking Formal and Informal Enterprises to 
Tourism Markets to Reduce Poverty    

6 Vietnam 
Promoting Pro-poor Sustainable Tourism for Livelihood Improvement and Biodiversity 
Conservation in Coastal Tam Giang Lagoon, Thua Thien Hue Province    

 EUROPE     
1 Albania Korca Region Tourism Destination Development and Management Programme    

 MIDDLE EAST     
1 Yemen  Handicrafts, Heritage and Employment in the Highlands of Al-Mahweet    

  TOTAL 49 PROJECTS
 
 


