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المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

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

  
  

  تقرير لجنة البرنامج
  
  
وقد تكون تلك المرة . 2010سبتمبر / أيلول20ها الثامن والثالثين في مقر المنظمة، في عقدت لجنة البرنامج اجتماع )1

األخيرة التي تعقد فيها لجنة البرنامج اجتماعا بمفردها، فاجتماعها القادم سوف يعقد بشكل مشترك مع اجتماع لجنة الميزانية 
جمهورية آوريا، خريف (الدورة القادمة للجمعية العامة ، وسوف يصبح اندماج اللجنتين فعليا بعد 2011والمالية، في ربيع 

2011.( 
 
بأهمية اتباع نهج فعال ومعقول في ترأس هذا اإلجتماع السيد داتوك دآتور فيكتور وي، حيث ذآر أعضاء اللجنة  )2

 ةصياغة برنامج العمل، مع الحرص دائما على جدواه الحتياجات األعضاء، وعلى اإلفادة من اإلشتراآات الطوعي
 .)2المرفق  (ترفق طي هذا التقرير قائمة بالمشارآين. 1االستكمال الموارد المتوافرة

  
  2011-2010برنامج العمل العام للفترة 

  
  آفاق السياحة

  

فتوافد السياح الدوليين حقق نموا بنسبة . تظهر آخر البيانات أن اإلنتعاش العالمي يحدث بوتيرة أشد مما آان متوقعا )3
 .، على الرغم من تباين النمو بين إقليم وآخر2010األشهر الستة األولى من  في المئة، في 7
  

  إعتبارات خاصة بالميزانية
 

قام األمين العام للمنظمة بإعالم أعضاء لجنة البرنامج أنه، نتيجة لألزمة اإلقتصادية، قد يتعين على بعض الدول  )4
وفي هذا السياق، . 2010 عجز في ميزانية المنظمة بنهاية األعضاء أن تؤجل تسديد اشتراآاتها، ما قد يساهم في إيجاد

عملت األمانة على توليد الوفورات في تكاليف الموظفين وغيرها من التكاليف الثابتة، من أجل صون باب الميزانية ذي 
 .الصلة بالتكاليف التشغيلية

  
  هيكل األمانة

 

ويدرك األمين ). 1 أنظر المرفق(والتشغيلية وبرامج الدعم  قائمة أولية بالبرامج اإلقليمية 2010إعتمدت األمانة في  )5
، 2011 في 10 أو 9، وهو سيحاول، بالتالي، خفض هذا الرقم إلى )14(العام أن البرامج التشغيلية ال يزال عددها مفرطا 

لقائم على البرامج وردا على شواغل بعض أعضاء لجنة البرنامج، استذآر أيضا بأن الهيكل ا. من أجل زيادة فعالية األمانة
سوف ييسر تقييم األنشطة التي تقوم بها األمانة، ألن لكل برنامج حدوده الزمنية، وهو سوف يخضع لمراجعة آل سنة أو 

 .سنتين
  

  تقييم األنشطة
 

 .إضافة إلى مراجعة البرامج، سوف تواصل األمانة تقييم الوقائع التقنية التي تنظمها، وتقييم مشاريع التعاون التقني )6
وبموازاة ذلك، سوف يخضع المستشارون الذين تستخدمهم األمانة إلى عملية تقييم تكفل المزيد من الفعالية والشفافية في 

وآما في السنوات السابقة، سوف يتم . وسوف ُيبحث أيضا نظام لتقييم المنشورات، قبل أن يوضع حيز التنفيذ. اختيارهم
، ليعرض على اإلجتماع القادم المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة 2010ل سنة إصدار تقرير عن تقييم برنامج العمل لكام

 .الميزانية والمالية
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  السياحة على جدول األعمال العالمي
 

لكن األمين العام لمنظمة السياحة العالمية شدد على أهمية الحصول على . لجنة البرنامج تتناول عادة مسائل تقنية )7
وآان األمين العام قد اجتمع، . ل إبراز جدول أعمال السياحة على أعلى صعيد سياسي ممكندعم ألنشطة األمانة، من خال

يضاف ذلك إلى تنظيم لقاءات مثل اجتماعات مبادرة مجموعة العشرين للسياحة . 2010 رئيس دولة في 16حتى حينه، مع 
 )T-20(لتزام بجدول أعمال السياحة، ومنتدى البرلمانيين، والقمة الوزارية، علما أنها جميعا تعزز اإل. 
 
 اتأحد العناصر الحاسمة لدعم هذا اإلجراء السياسي يتمثل  بقياس األثر اإلقتصادي للسياحة من خالل تطبيق حساب )8

ولقد أقر أعضاء لجنة البرنامج بأهمية حساب السياحة الفرعي، مع أنهم شددوا على ارتفاع تكلفة .  الوطنيةةالسياحة الفرعي
وا أمانة المنظمة على استكشاف السبل الممكنة للحد من تكاليف تطبيق حساب السياحة الفرعي، من خالل وشجع. إعداده

 .إصدار دليل حول منهجيته
  
وبموازاة ذلك، طلب أعضاء لجنة البرنامج دعم األمانة في إنتاج المعلومات، مثل إصدار آخر منشورات المنظمة،  )9

وسوف تبحث األمانة في هذا الصدد . تستخدمها مباشرة في مواقعها على اإلنترنتالتي يمكن إلدارات السياحة الوطنية أن 
 .إمكانية استحداث نظام لإلشعار آجزء من استراتيجيتها اإلعالمية

  
ومن أجل إعالء شأن السياحة على جدول األعمال العالمي، إحدى المسائل األساسية التي ينبغي الترآيز عليها هي  )10

تند هذا النهج إلى تعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية، وهو يتيح إلدارات السياحة الوطنية تعزيز ويس. إيجاد فرص العمل
ولقد أقر أعضاء اللجنة بأهمية هذا العمل، وأبرزوا أهمية التعليم في رفع مستوى جودة . موقفها في إطار حكوماتها المختلفة

 .عمل السياحيةالقوى العاملة السياحية، وبالتالي تحسين صورة فرص ال
  

  2011تنفيذ أنشطة برنامج العمل في 
  

، فشدد على واقع أن ) ومرفقاتهاEC/89/4الوثيقة (قدم المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق تقريره حول هذه المسألة  )11
 منشورات وقدم معلومات عن العمل الذي بدأ بشأن. إعادة الهيكلة الجارية في األمانة لم تؤثر على النتائج التي تتحقق

المنظمة، من أجل ترشيد وتنسيق إنتاجها، واستهداف الزبائن وتعزيز التوزيع، السيما من خالل شبكة أفضل للموزعين 
 .ونظام أفضل للترويج

 
ورد المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق أيضا على شواغل بعض أعضاء لجنة البرنامج بشأن تبادل أفضل  )12

ري عادة على الصعيد دون الوطني، ويمكن تحسين تبادلها بفضل تعزيز قاعدة البيانات فهذه الممارسات تج. الممارسات
وأحاط أعضاء اللجنة علما أيضا بالحافظة الجديدة الثني عشر منتجا جديدا للتعاون . الموجودة لمنظمات إدارة المقاصد

) التخطيط للسياسات والتنمية اإلقتصادية؛ ب) أ: التقني ترآز على أربعة مجاالت أساسية للتعاون التقني الذي يقدم لألعضاء
وسوف تستكمل هذه . اإلحصاء ومقاييس الجودة) تطوير المنتجات، والتسويق، والترويج؛ د) تنمية الموارد البشرية؛ ج

 .الحافظة بمنتجات ذات صلة بمجاالت أخرى
  

 . المجلس التنفيذي الذي قدم إلى2011-2010التقرير حول تنفيذ برنامج العمل للفترة ولقد أقر أعضاء اللجنة  )13
  

  2013-2012برنامج العمل العام للفترة 
  

ويؤيد . 2013-2012أآتوبر آموعد أقصى للمسح الخاص بأولويات األعضاء للفترة / تشرين األول15تم تحديد  )14
يل أولي إلى المجلس أعضاء لجنة البرنامج اإلقتراح الذي تقدم به المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق من أجل تقديم تحل

وتوصي لجنة البرنامج إلى المجلس، إذا دعت الحاجة، باعتماد مقرر خاص يدعو . التنفيذي للنتائج التي جمعت حتى تاريخه
 .إلى زيادة معدل رد الدول األعضاء على المسح

  
  الجدول الزمني إلعداد برنامج العمل والميزانية

 

 :اآلتيأقر أعضاء لجنة البرنامج الجدول الزمني  )15
 

، خالل 2013-2012تقديم النتائج األولية لمسح أولويات األعضاء للفترة : أآتوبر/ تشرين األول26-24  -أ 
 ؛)إيران(الدورة التاسعة والثمانين للمجلس 

تعميم التحليل الشامل لنتائج المسح مع مشروع أولي لبرنامج العمل والميزانية : 2011يناير / آانون الثاني  -ب 
 لبرنامج ولجنة الميزانية والمالية، بالوسائط اإللكترونية؛على أعضاء لجنة ا

تقديم مشروع أولي منقح لبرنامج العمل والميزانية إلى اجتماعات : 2011أبريل / نيسان–مارس /آذار  -ج 
 اللجان اإلقليمية، لكي تدلي بتعليقاتها؛
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 ولجنة الميزانية والمالية نقاش معمق في اإلجتماع المشترك بين لجنة البرنامج: 2011أبريل /أواخر نيسان  -د 
 لمشروع برنامج العمل والميزانية، مع مراعاة التعليقات التي تم تلقيها من اجتماعات اللجان اإلقليمية؛

تقديم مشروع شامل لبرنامج العمل والميزانية إلى الدورة التسعين : 2011يونيو /حزيران –مايو /أيار  -ه 
 هائية ثم إقرار البرنامج؛للمجلس التنفيذي، للحصول على التعليقات الن

إدراج التعليقات النهائية للمجلس التنفيذي، بالتعاون مع أعضاء لجنة البرنامج ولجنة : 2011يوليو /تموز  -و 
 ؛)بالوسائط اإللكترونية(الميزانية والمالية 

جل تقديم مشروع البرنامج إلى الجمعية العامة من أ: 2011نوفمبر / تشرين الثاني–أآتوبر /تشرين األول  -ز 
 .إقراره النهائي

  
  جوانب جمع األموال

 

وذآرت األمانة . في ما يتعلق بالتحضير للسنتين القادمتين، ناقش أعضاء لجنة البرنامج مسألة جمع األموال )16
وأوصى أعضاء . األعضاء بأنه تم استحداث برنامج جديد لجمع األموال وإقامة الشراآات مع القطاع العام والقطاع الخاص

مج باعتماد نهج متكامل للتعامل مع البلدان المانحة والبلدان المتلقية في نفس الوقت، وشددوا على أنه ينبغي أن لجنة البرنا
بأن هذه  وتماشيا مع ذلك، ذآر ممثل أفريقيا في اللجنة .تبذل جهود أيضا للحصول على دعم القطاع الخاص في التمويل

 وتم .2المسألة نالت دعم الجمعية العامة للمنظمة، السيما في ما يتعلق بنحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في إقليم أفريقيا
. اإلقرار بأن األزمة اإلقتصادية األخيرة تمثل عقبة تؤثر على المانحين من القطاع العام والقطاع الخاص، على حد سواء

نامج يؤيدون أيضا وجهة نظر األمانة القائلة بأن الوآاالت اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف غير أن أعضاء لجنة البر
 .باتت تعترف بالسياحة أآثر فأآثر آأداة جبارة

  
  شبكة المعارف

 

ولقد قامت األمانة بعرض أهداف هذا البرنامج .  أيضا صلة وثيقة بمستقبل المنظمةبرنامج شبكة المعارفالستحداث  )17
وهناك وثيقة . طوط عمله العريضة على اللجنة، السيما ما يتعلق منها بإنشاء مجتمع للمعرفة، فضال عن آلية للمكافأةوخ

 .خاصة بذلك توضع بتصرف الدول األعضاء، لإلعالم بمزيد من التفصيل
  

  إعادة النظر باللجان التقنية
 

ولئن آان بعضها . ستقبل اللجان التقنية الموجودةأجرى أعضاء لجنة البرنامج مع األمانة مناقشات مستفيضة حول م )18
، فإن اللجان األخرى تعاني من صعوبات لإلجتماع والتوصل إلى لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعينشطا جدا، مثل 

 .نتائج فعالة، حتى بشأن مسائل حاسمة مثل التنمية المستدامة أو األسواق أو القدرة التنافسية
 

إعطاء التوجيهات لألمانة في ) أ: جان التقنية أن تستمر، فينبغي أن يكون لها وظيفتان رئيسيتانوإذا آان لبعض الل )19
وباإلضافة، وافق أعضاء لجنة البرنامج . المصادقة على ما يصدر عن األمانة من نتائج وخدمات) مجال عمل محدد؛ ب

 :على ثالث توصيات رئيسية حول عملية إعادة النظر باللجان التقنية
 

 نبغي أن تصمم لتكون بمثابة مجموعات استشارية،ي  -أ 
ينبغي أن تتألف من خبراء يعينون بصفتهم الشخصية، على أن يكونوا جميعا واسعي اإلطالع في مجال   -ب 

 عملهم،
 .نتائج هذه اللجان واستنتاجاتها ينبغي أن تؤول إلى لجنة البرنامج والميزانية العتيدة  -ج 

  
  ع والثالثين للجنة البرنامجمكان وتاريخ انعقاد اإلجتماع التاس

  
وسوف يتم تحديد موعد هذا اإلجتماع بعد . لجنة البرنامج سوف تعقد اجتماعا مشترآا مع لجنة الميزانية والمالية )20

 .تحديد مواعيد اجتماعات اللجان اإلقليمية ودورة الربيع للمجلس التنفيذي
 

                                                 
 A/RES/572(AVIII) من القرار 11  الفقرة 2
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 المرفق 1
دعم في أمانة المنظمةقائمة بالبرامج اإلقليمية والتشغيلية وبرامج ال  

 
List of Programmes Liste des programmes Lista de los programas 

A. REGIONAL A. RÉGIONAUX A. REGIONALES, 
     Regional Programme, Africa Programme régional, Afrique Programa Regional, África 
     Regional Programme, Americas Programme régional, Amériques Programa Regional, Américas 
     Regional Programme, Asia and the Pacific Programme régional, Asie et Pacifique Programa Regional, Asia y Pacífico 
     Regional Programme, Europe Programme régional, Europe Programa Regional, Europa 
     Regional Programme, Middle East Programme régional, Moyen-Orient Programa Regional, Oriente Medio 
B. OPERATIONAL B. OPÉRATIONNELS B. OPERATIVOS 
     Sustainable Development of Tourism Développement durable du tourisme Desarrollo sostenible del turismo 
     Technical Cooperation and Services Coopération et services techniques Cooperación y servicios técnicos 
     Statistics and Tourism Satellite Account Statistiques et Compte satellite du tourisme Estadísticas y cuenta satélite de turismo 
     Affiliate Members Membres affiliés Miembros afiliados 
     Communications Communications Comunicación 
     Tourism Trends and Marketing Strategies Tendances du marché et stratégies de marketing Tendencias de los mercados y estrategias de marketing 
     Risk and Crisis Management Gestion des risques et des crises Gestión de riesgos y de crisis 
     Institutional and Corporate Relations Relations avec les institutions et les entreprises Relaciones institucionales y corporativas 
     Destination Management Gestion des destinations Gestión de destinos 
     Information Resources and Archives Ressources en matière d’information et archives Recursos informativos y archivos 
     Ethics and Social Dimension of Tourism Éthique et dimension sociale du tourisme Ética y dimensión social del turismo 
     Special Field Program Programme spécial sur le terrain Programa especial sobre el terreno 
     Knowledge Network Réseau de connaissances Red del conocimiento 
     Thémis Thémis Thémis 
C. SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS C.  SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES C. APOYO DIRECTO A MIEMBROS 
     Languages, Meetings and Documents Services linguistiques, réunions et documents Servicios lingüísticos, reuniones y documentos 
     Programme and Coordination Programme et coordination Programa y coordinación 
     Publications and e-Library Publications et bibliothèque virtuelle Publicaciones y biblioteca electrónica 
     Fairs Salons Ferias 
D. SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS D.  SOUTIEN INDIRECT AUX MEMBRES D. APOYO INDIRECTO A MIEMBROS 
     Budget and Finance Budget et finances Presupuesto y finanzas 
     Human Resources Ressources humaines Recursos humanos 
     Information and Communication Technology Technologies de l’information et  de la communication Tecnologías de la información de la comunicación 
     Premises and Internal Services Locaux et services internes Instalaciones y servicios internos 
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 المرفق 2
 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 قائمة المشارآين
 
 

I. CHAIRMAN OF THE COMMITTEE/PRÉSIDENT DU COMITÉ/رئيس اللجنة 
 
MALAYSIA/MALAISIE/MALASIA 
 

Datuk Dr. Victor WEE  
Chairman, 
Malaysia Tourism Promotion Board 

  
II. MEMBERS OF THE COMMITTEE/MEMBRES DU COMITÉ/أعضاء اللجنة 
 
BENIN/BÉNIN/BENIN 
 
 

M. Guy JOHNSON 
Conseiller technique 
Ministère de la culture, de l’artisanat et du 
tourisme 
 

BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL Sr. Leonardo ONOFRE 
Embajada de Brasil 
Madrid 
 

BULGARIA/BULGARIE/BULGARIA Mr. Stanislav NOVAKOV 
Chairman 
European Institute for Tourism and 
Adviser to Ministry for Economy, Energy and 
Tourism 
 

CROATIA/CROATIE/CROACIA Ms. Blanka BELOSEVIC 
Permanent Representative of Croatia to UNWTO 
Head, Department for International 
Cooperation 
Ministry of Tourism 
 

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA 
 

Dr. Sapta NIRWANDAR  
Director General of Marketing 
Ministry of Culture and Tourism 
 
Ms. Rizki HANDAYANI 
Deputy Director for Multilateral Cooperation 
Ministry of Culture and Tourism 
 

LEBANON/LIBAN/LÍBANO M. Joseph HAIMARI 
Conseiller du Ministre du tourisme 
Représentant permanent du Liban auprès de 
l’OMT 
Ministère du tourisme 
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REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/ممثلو األعضاء المشارآين 

Ms. Christel LEYS 
Policy Officer Tourism 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flemish Community of Belgium 
 

 
REPRESENTATIVES OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/ REPRESENTANT DES 
MEMBRES AFFILIÉS/ممثلو األعضاء المنتسبين 

 
Srta. Mercedes CARREÑO 
Centro Español de Nuevas Profesiones 
 
Sr. Joan PASSOLAS 
Secretario General 
Asociación Mundial para la Formación 
Profesional Turística (AMFORT) 
 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/مراقبون 
 
SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA Sr. Ignacio DUCASSE GUTIÉRREZ 

Jefe de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría General de Turismo 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
 

 
 




