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أنشطة منظومة األمم المتحدة 
 

 
المية باإلشتراك في مختلف اآلليات والشبكات التي أرستها األمم المتحدة بين الوآاالت إلى جانب استمرت منظمة السياحة الع

ويبقى الهدف األساسي  .حضور اإلجتماعات والفعاليات التي تنظمها آيانات األمم المتحدة التي لها عالقة بقطاع السياحة
مو على المساهمة في الن)  د التخصصاتونه قطاع متعدآ(قدرة قطاع السياحة تراف الكامل على المستوى الدولي باإلع

إلى هذا، تساعد مشارآة المنظمة في نشاطات األمم المتحدة على الحد من  .اإلقتصادي والتنمية المستدامة والحد من الفقر
 الوآاالت مضاعفة الجهود مع ضمان االستعمال األفضل للموارد ضمن منظومة األمم المتحدة، إضافة إلى الحصول على دعم

 .األخرى، آل حسب مجال اختصاصها
 
 المشارآة في مسائل منظومة األمم المتحدة الجوهرية والنشاطات ذات الصلة  .أ
 
 المنعقد في نيويورك من الثامن المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي الرفيع المستوىشارآت منظمة السياحة العالمية في  1.أ

ة الوزارية السنوية ومنتدى المراجع :وناقش المجلس المواضيع التالية .يوليو/ي من تموزيونيو حتى الثان/والعشرين من حزيران
 خصصت للحوار السياسي بشأن مسائل  وقدالتعاون اإلنمائي وجلسةالحوار السياسي بحضور المؤسسات التجارية والمالية

 من األهداف 5 و 3ه القصور في إنفاذ الهدفين طت الجلسات الضوء على النجاحات وأوجآما وسّل . اإلقتصاد العالمي األساسية
المتعلق ) 2000 (1325اإلنمائية لأللفية ودعت إلى تعزيز الجهود يما فيها تلك اآليلة إلى دعم إنفاذ قرار مجلس األمن رقم 

بناء السالم مع إبقاء بالمساواة بين الرجل والمرأة واالرتقاء بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وحلها ومشارآتها في عمليات 
إضافة إلى ما ذآر، تم تبادل الخبرات المحلية في . للقرار التاريخيقيد النظر اإلحتفال القريب بالعيد العاشر إلعتماد مجلس األمن

 ي تليوشدد منتدى التعاون اإلنمائي على الحاجة إلى التعاون في الفترة الت .إطار المراجعة القطربة للمراجعات الوزارية السنوية
 .ادية والمالية العالميةاألزمة اإلقتص

 
حوار مع المسؤولين التنفيذيين ، تم تمثيل منظمة السياحة العالمية في إطار ال2010يوليو /في الثاني عشر من تموز 2.أ

ولون أما اإلجتماع فحضره مسؤ .المنعفد في مقر األمم المتحدة الرئيس في نيويوركفي صناديق األمم المتحدة وبرامجها 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و صندوق األمم المتحدة للسكان  :تنفيذيون من الوآاالت األربعة التي ترفع تقريًرا للمجلس وهي

وشدد الحاضرون في نقاشاتهم على أهمية التنسيق والدعم  .وبرنامج األغذية العالمي) بونيسف(وصندوق األمم المتحدة للطفولة 
 .ألهداف اإلنمائية لأللفية والترآيز اإلضافي على الملكية المحلية وروح الريادةالمستمرين في مجال ا

 
 ، تم تمثيل منظمة السياحة العالمية في نقاش المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي 2010يوليو /في الرابع عشر من تموز 3.أ

 في مقر األمم المتحدة الرئيس في المهددةعمليات المساعدة اإلنسانية في األوساط الشديدة الخطورة أو غير اآلمنة وحول 
ونتج من الجلسات استنتاجات أساسية حول ضرورة تكّيف النظام اإلنساني مع عالم دائم التغير خاصة لمواجهة  .نيويورك

قع فبدل من أن تستجيب الوآاالت المعنية بعد وقوع األزمة، عليها أن تتو .النزاعات في األوساط غير اآلمنة وغير المستقرة
هذا يعني زيادة الترآيز على الوقاية والتأهب  .الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية وأن توفرها مسبًقا لتجنب األزمات المحتملة

آما وسلط النقاش الضوء على أآبر تحد يواجهه العاملون  .والشراآات القوية مع الحكومات والتنمية وفعاليات المجتمع المدني
بالتالي، أصبح الحوار مع  .لوصول المحدود وتزابد وتبرة تعرض العاملين إلى هجومات عنيفةفي المجال اإلنساني وهو ا

لكن، يجدر التنبه إلى عدم المزج بين التفاوض إليصال  .المجموعات المسلحة حيوي لتعزيز امتثالها للقانون اإلنساني الدولي
 .المساعدات والتفاوض السياسي
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نظمة السياحة العالمية في نيويورك في اللجنة التمهيدية التابعة للجمعية العامة ، شارآت م2010مايو /في أيار 4.أ
اعتبر موعد هذااإلجتماع يوم الدول الجزرية الصغيرة والنامية  .5+للمراجعة الرفيعة المستوى الستراتيجية موريشوس 

مايو /امة من الثالث حنى الرابع عشر من أياروصادف مع التئام الدورة الثامنة عشر للجنة األمم المتحدة حول التنمية المستد
في إعطاء دفع للمفاوضات الجارية عبر القيام باستشارات ) سفيرا فيجي وسينغفورة(الن الشريكان هذا وساهم المسّه. 2010

 في جلسة أما مسودة اإلعالن السياسي المقتضب والمتفق عليه المتوقع اعتمادها .  غير رسمية وعقد اجتماعات طوال أشهر عدة
سيبتمبر، فتتضمن فقرة تشدد على أهمية السياحة وجدواها بالنسبة /المراجعة الرفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة في أيلول

الدعم في رفع تحدي التغير المناخي   فيها وتقر بحاجة هذه الدول إلىالقتصادات الدول الجزرية الصغيرة والنامية والتنمية
 . الفقرة منظمة السياحة العالمية بشكل خاص إلى توسيع دعمها من أجل سياحة مستدامةهذا وتدعو. الناشئ

وآان الهدف من القمة .  مؤتمر قمة قادة االتفاق العالمي، شارآت منظمة السياحة العالمية في 2010يونيو / في حزيران5.أ
 مع االلتزام شموليةصل إلى أسواق أآثر استدامة وتوفير مساحة تجمع قادة العالم لالرتقاء بدور المشاريع المعنية في التو

يحدد مكانة السياحة على " السياحة واألهداف اإلنمائبة لأللفية" وهّيأت المنظمة تقريًرا بعنوان .استدامة جديدبالتأسيس لعصر
عدم الحد ة التنمية وجدول أعمال التنمية العالمي ويشير إلى آيفية قدرة تنمية سياحية مستدامة على المساهمة في ردم فجو

المساواة بين الرجل والمرأة والتدهور البيئي إضافة إلى الترآيز بشكل خاص على دور القطاع الخاص الحيوي في المساعدة 
إعالن نيويورك ألصحاب " وقد تمخض عن مؤتمر القمة اعتماد المشارآين باإلجماع ل . على التطرق إلى التحديات الحالية

وا عبره التزامهم بمبادئ االتفاق العالمي ودعمهم ألهداف التنمية الحساسة والعمل على زيادة الشفافية الذي جدد" المشاريع
  أما اإلعالن فيحث الحكومات على .وتعزيز الحوار

  .ووضع أنظمة واضحة خاصة في ما يتعلق بالتغير المناخي" إرساء بيئة معينة للريادة واإلبتكار" 
 

* www.unwto.org/tourism&mdgsezine/ 
 
شراآة بصفتها عضو في اللجنة التوجيهية لل-منظمة السياحة العالمية -، شارآت 2010أغسطس /في الثالث من آب 6.أ

ويذآر في هذا اإلطار أنه تم إنشاء ). فرنسا( في اإلجتماع العام السنوي األول المنعقد في باريس -العالمية للسياحة المستدامة
المستدامة آمتابعة لمجموعة عمل مراآش المعنية بالسياحة المستدامة وهي تهدف إلى تطوير السياسات الشراآة العالمية للسياحة 

. ذلك أن المجموعة تتألف من حكومات ومنظمات ملتزمة بمسألة السياحة المستدامة .ودعم المشاريع المتعلقة بالسياحة المستدامة
في هذا السياق، من المتوقع انعقاد جمعية عامة . احة العالمية في الشراآةومن القضايا التي تم مناقشتها، يذآر دور منظمة السي

 .2010نوفيبمر /في تشرين الثاني ) بناء على دعوة وزارة السياحة(باستضافة آوستا ريكا 
 
 
 
 المشارآة في اجتماعات األمم المتحدة .ب
 
 وثيقة وتم تمثيل  منتظم على روابط الحفاظ بشكلتستمر آل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية  في 1.ب

، قامت لجنة المراجعة للوائح 2010يونيو / في حزيران .المنظمتين أو ٌسجل حضورهما في جملة من النشاطات المشترآة
اه عن ل من منظمة السياحة العالمية سائلة إيبمقابلة مع مسؤو)  الصحة العالميةمجموعة عمل بقيادة منظمة(الصحية الدولية

نشاطات المنظمة المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية وعن نشاطات المنظمة آكل في أوقات األوبئة إضافة إلى الدروس 
 حول التخطيط للتأهب في حاالت 2010يوليو /هذا وشارآت منظمة السياحة العالمية في اجتماع غير رسمي، في تموز .المستقاة

الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة نسبة للسفر الدولي ، وفي االجتماع الثاني حول بناء الشراآة في مجال الصحة العامة والسفر 
فر والتجارة ز على مناقشة التدابير والتوصيات والخطوط التوجيهية ونظم التنسيق المتعلقة بالسأما اإلجتماع فرّآ .والنقل الدوليين

إضافة إلى ما ذآر، شارآت منظمة السياحة العالمية في مجموعة مناقشة حول التنظيم الدولي والشبكات ذات الصلة في  .الدوليين
 .اللوائح الصحية الدولية بهدف عرض تعاون المنظمة في أوقات األوبئة مراجعةإطار الدورة حول 

 
في  .هيئة تنسيق منظومة األمم المتحدة المعنية باإلنفلوانزاناشًطا في عمل تعتبر منظمة السياحة العالمية مشارًآا  2.ب

، علًما أن المؤتمر 2010أبريل، شارآت أيًضا المنظمة في المؤتمر الوزاري الدولي حول الحيوان ووباء اإلنفلوانزا لعام /نيسان
 .اعي السفر والسياحةانعقد في هانوي في الفيتنام بغرض مناقشة استراتيجية مستقبلية تتعلق بقط

 
في هذا  .تتعاون آل من منظمتي الطيران المدني الدولي ومنظمة السياحة العالمية في مجالي الطيران والسياحة 3.ب

 في الترتيب التعاوني لمنع انتشار األمراض المنقولة عبر 2010يونيو /السياق، شارآت منظمة السياحة العالمية في حزيران
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شارآت وآما   .  علًما أن المشروغ األمريكي أطلق في داالس لدعم شبكة التواصل ما بين الوآاالت،)CAPSCA(هواء السفر 
 . سيبتمبر في مقر المنظمة في مونتريال في آندا/ المنظمة في الدورة السابعة والثالثين لمنظمة الطيران المدني الدولية في أيلول

 
 في فريق عمل األمم المتحدة لالتصاالت، في مجموعة من شارآت منظمة السياحة العالمية ، بصفتها عضو 4.ب

لضمان نشر معلومات موثوقة في الوآاالت األممية دائرة األمم المتحدة إلدارة شؤون اإلعالم المؤتمرات عن بعد التي نظمتها 
 .ذات الصلة

 
 بمشارآة 2010يونيو /ي حزيران في شانغهاي في الصين فلمجموعة األمم المتحدة لالتصاالتانعقد االجتماع السنوي  5.ب

أو توحيد اآلراء والمواقف حول مسائل أساسية مثل األمم المتحدة والتغير " الصوت الواحد"وتم مناقشة . منظمة السياحة العالمية
ك وتناول ذل. 2010سيبتمبر /المناخي واألهداف اإلنمائية لأللفية خاصة مع اقتراب موعد قمة األهداف اإلنمائية لأللفية في أيلول

 .اإلجتماع إرساء إطار اتصاالت جديد في ما يتعلق باستخدام الوسائط اإلجتماعية للتواصل
 
 وهي فريق عمل شبكة السفر المشترآة بين وآاالت األمم المتحدة في 2005منظمة السياحة العالمية عضو منذ عام  6.ب
، استضافت األمانة 2010سيبتمبر / أيلول23 و21بين  .لف من المسؤولين عن إدارة السفر ضمن منظومة األمم المتحدةؤم

ورآز المؤتمر على مناقشة مسائل . 2010العامة للكمنولث في لندن مؤتمر شبكة السفر المشترآة بين وآاالت األمم المتحدة لعام 
المرور وتحويل وضع التقرير حول جواز السفر اإللكتروني المتماشي مع مشروع األمم المتحدة لجواز : أساسية على غرار

الصيغة اإلجمالية إلى مستحقات تعتمد على عدد األميال المقطوعة وتداعيات أزمة الرماد البرآاني والظروف المماثلة ناهيك 
 . عن مبدأ األمم المتحدة للمسار األقتصادي المباشر وعرض تقرير الوحدة المتكاملة المشترآة النهائي

 
هيئة األمم المتحدة المشترآة بين الوآاالت المعنية  عضًوا في 2004نذ عام أصبحت منظمة السياحة العالمية م 7.ب

 وهي مجموعة عمل فنية متألفة من جميع أمناء المكتبات والمسؤولين عن إدارة المعلومات بتقاسم المعرفة وإدارة المعلومات
أآتوبر في مقر / تشرين األول20 و18 بين  والمزمع انعقاده2010أما مؤتمر الهيئة السنوي لعام  .في منظومة األمم المتحدة

األمم المتحدة في نيويورك، فيتوقع أن يسلط الضوء على االتجاهات االستراتيجية والممارسات الفضلى الخاصة بمكتبات األمم 
 .المتحدة وخدمات المعلومات ذات الصلة إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوآاالت األممية في هذا المجال

 
لجنة  في اجتماع في باريس في فرنسا ل2010يوليو /تم تمثيل منظمة السياحة العالمية بين السابع والتاسع من تموز 8.ب

آما  .ودعيت المنظمة بصفتها مراقب في اللجنة .، وهي لجنة حديثة التشكيلالتعاون الدولية لضمان اإلرث الثقافي في هاييتي
تضمنت بنًدا حول السياحة خاصة في ما يتعلق بحديقة محلية تاريخية من شأنها ونتج من اإلجتماع مجموعة من التوصيات 

 ".خطط المحافظة واإلدارة والتأهب لمواجهة المخاطر والسياحة المستدامة من أجل اإلرث الثقافي في العالم" التطرق إلى 
 
 
  المشارآة في المسائل اإلدارية الخاصة باألمم المتحدة -ج
 
بين السادس والسابع ) إيطاليا( اجتماعها األخير في روما ومة األمم المتحدة للمستشارين القانونيينشبكة منظعقدت  1.ج

ويذآر أن المستشارين القانونيين قاموا بمراجعة قضية مالحقة وآالة أممية أخرى قانونًيا آما بتت   .2010مايو /من أيار
تبر منظمة السياحة العالمية الحكم ذا صلة بما أنه يتطرق إلى مسؤولية وتع  . المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بالقضية

آما وتشارك المستشارون القانونيون أحدث الخبرات في ما يتعلق بتطبيق  .المنظمة حيال الكيانات الشريكة وتلك التي تستضيفها
 من المواضيع إلى التداعيات القانونية إلى هذا، تم التطرق من بين جملة  .اإلمتيازات والحصانات المتاحة لألمم المتحدة

)). youtube(ويوتيوب ) twitter(وتويتر) facebook(مثل فايسبوك (الستخدام األمم المتحدة أدوات الوسائط اإلجتماعية 
لق أضف إلى ذلك مسألة المسؤولية غير المحدودة نسبة الختراق حقوق الملكية الفكرية لدى المتعاقد ومسائل قانونية أخرى تتع

  .  باالتفاقات
 
 بشكل منتظم في تنسيق اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى الخاصة برئيس اللجنة منظمة السياحة العالميةشارآت  2.ج

مجموعة العمل /شبكةالتمويل والميزانية بصفتها عضو في -آما وشارآت المنظمة  . التنفيذية ضمن منظومة األمم المتحدة
مايو / في اجتماع عبر الصوت والصورة في الثاني عشر من أيار-التابعتين للجنة المذآورة آنًفاالمعنية بمعايير المحاسبة 

أما أهم المسائل التي تم مناقشتها في إطار  معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام فكانت استمزاج آراء حول تقدم مختلف . 2010
، ناهيك عن 2011-2010ومة الواسع وخطة العمل ذات الصلة لعامي المنظمات في إنفاذ المعايير هذه ومراجعة مشروع المنظ

تنظيم تدريب لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ومناقشة آخر التطورات في المحادثات الثنائية مع المدققين الخارجيين 
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لمية عبر الصوت والصورة،في إلى جانب ما ذآر، شارآت منظمة السياحة العا  . ومسألة تنوع السياسات في إدارة المحاسبة
للجنة  التابعةمجموعة العمل المعنية بتكاليف األمن / شبكة التمويل والميزانيةيوليو، في مؤتمر فيديو ل/األول من تموز

وتم مناقشة مراجعة التقدم والمواد  . اإلدارية الرفيعة المستوى الخاصة برئيس اللجنة التنفيذية ضمن منظومة األمم المتحدة
ذلك واتخذ قرار تنظيم تمرين لتحديد الكلفة وتطوير المنهجيات لتخصيص الميزانية بالتعاون  ..ورة المتعلقة بتكاليف األمنالمط

  . مع إدارة السالمة واألمن المعنية بتكاليف خدمات األمن 
 
ة بالتمويل المشترك فريق عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية المعنيفي إطار -حضرت منظمة السياحة العالمية  3.ج

  .2010أبريل / اجتماعا عن بعد  لفريق العمل المعني بالتمويل المشترك في نيسان-والمسائل المالية والخاصة بالمحاسبة
وتناول النقاش بشكل أساسي العالقة بين المدير العام لألمم المتحدة والجهات المانحة في إطار توحيد الصناديق االستئمانية 

على غرار تطوير التوجيه واإلتفاقية (انحين لمختلف المواثيق والمستندات المعيارية وغيرها من مسائل التقدم المتعددة الم
في الوقت  ). اإلطارية المالية واإلدارية الخاصة بالمفوضية األوروبية وتحديد عتبة للصندوق الستئماني المتعدد المانحين

  . لتوقيع اإلتفاقية اإلطارية المالية واإلداريةالحالي، يتهّيأ مجلس منظمة السياحة العالمية
 


