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 أنشطة منظومة األمم المتحدة
 
 

(المشار إليھا في ما يلي بالمنظمة) مشاركتھا في مختلف اآلليات والشبكات المشتركة بين  منظمة السياحة العالميةواصلت 
ة ذات الصلة بقطاع الوكاالت التي وضعتھا األمم المتحدة وفي االجتماعات واألحداث التي تنظمھا كيانات األمم المتحد

وتكمن األھداف الرئيسية في ضمان اإلقرار التام بإمكانات السياحة على المستوى الدولي بمثابة قطاع متعدد  السياحة.
كما أن المشاركة في أنشطة األمم  التخصصات قادر على المساھمة في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة والحد من الفقر.

تفادي ازدواجية الجھود مع الضمان في نفس الوقت االستخدام األمثل للموارد في إطار منظومة األمم المتحدة تساعد على 
  المتحدة وتتيح الحصول على الدعم من الوكاالت األخرى في مجاالت مسؤولياتھا الخاصة.

  
 المشاركة في قضايا األمم المتحدة وأنشطتھا الكبرى  - ألف

  
بمثابة وسيلة لتنمية أقل البلدان نمواً، بدأت المنظمة عدداً من المشاورات الثنائية والمتعددة وإدراكاً ألھمية السياحة  1- ألف

 األطراف مع منظمات أخرى من منظمات األمم المتحدة، وذلك بھدف تعزيز جوانب التآزر والتعاون لدعم ھذه البلدان.
ليل لتصبح مبادرة من األمين العام للمنظمة لوضع وتطورت بعد ذلك بق 2010وبدأت المشاورات األولية في أيلول/سبتمبر 

وفي  الھادفة إلى النھوض بالسياحة بغرض التنمية في  أقل البلدان نمواً.  لجنة توجيھية معنية بالسياحة من أجل التنمية
من األمم  كانت اللجنة التوجيھية المعنية بالسياحة من أجل التنمية تتشكل من ثمانية شركاء آخرين 2011نيسان/أبريل 

ومؤتمر  ومركز التجارة الدولية، منظمة العمل الدوليةالمتحدة إلى جانب منظمة السياحة العالمية؛ والشركاء الثمانية ھم 
ومنظمة األمم المتحدة ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، األمم المتحدة للتعاون والتنمية

وبمثابة أول النتائج العملية،  .منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة التجارة العالميةو، علومللتربية والثقافة وال
حدث خاص مشترك بعنوان  ضِمن الفريق تنظيم حدثين في إطار مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً:.

الفقر" بالدعم السخي من وزارة الثقافة والسياحة (جمھورية تركيا)  "النھوض بالسياحة من أجل التنمية المستدامة والحد من
والمنتدى العالمي لتنمية الصادرات بالتركيز على السياحة بتوجيه من مركز التجارة الدولية بالتعاون مع منظمة السياحة 

 العالمية.
 

مم المتحدة الموجود مقره في شاركت المنظمة بفضل المساھمة المباشرة لمكتب المنظمة لالتصال لدى األ 2- ألف
نيويورك، في مجموعة اجتماعات تعاون واسعة ُعقدت في مقر األمم المتحدة في نيويورك شملت ما يلي من جملة أمور 

فريق األمم المتحدة والخامسة والستين  ألمم المتحدةالعامة لجمعية الالمناقشات والمفاوضات العامة الجتماعات  أخرى:
، إلخ. وقد أسھمت المشاركة النشطة وااللتزام الكبير من قبل المنظمة في لجنة الخدمة المدنية الدوليةو ،المعني بالتنمية

االجتماعات السابقة للجمعية العامة في اعتماد ثالثة قرارات لم يسبق لھا مثيل (دورة واحدة للجمعية العامة) تتصل كلھا 
وك العالمية الخاصة بالسياحة، و(ب) الترويج للسياحة اإليكولوجية، و(ج) (أ) العمل بمدونة السل بالسياحة، وتتعلق بما يلي:

أھمية السياحة المستدامة للدول الجزرية الصغيرة، وھي أحكام تركز جميعھا على أھمية القطاع لجدول أعمال التنمية فيما 
 يتعلق باالستدامة والعمالة والقضاء على الفقر.

 
ية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فصالً مشتركاً من تقرير االقتصاد األخضر لبرنامج أعدت منظمة السياحة العالم 3- ألف

األمم المتحدة للبيئة والذي يدافع عن الطريقة التي يمكن من خاللھا أن يسھم االستثمار في الحلول الخاصة بالسياحة 
التحليل االستثمار في السياحة مع التحديات ويتناول الفصل ب المستدامة في التنمية المستدامة وفي االقتصاد األخضر.

ويھدف أيضا إلى البرھنة على أن زيادة االستثمارات والسياسات  المطروحة والوضع الحالي لمثل ھذه االستثمارات.
 "الخضراء" المتفق عليھا يمكنھا أن تعزز نمو القطاع في اتجاه أكثر قابلية لالستدامة يؤدي إلى مزايا اقتصادية ويسھم في
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وصدرت النسخة اإللكترونية من  خلق مناصب العمل والحد من الفقر، بينما يتصدى بفعالية للتحديات البيئية في نفس الوقت.
  .2011التقرير في شباط/فبراير 

 
للمعرض التجاري (برلين) الذي يُحتفَل به سنوياً في آذار/مارس صدر التقرير العالمي بشأن دور  2011وفي دورة  4- ألف

ويعد التقرير العالمي محاولة أولى لإلحاطة بمشاركة النساء في قطاع السياحة على النطاق  ..2010في السياحة لعام  المرأة
والذي بدأ في ھيئة األمم المتحدة للمرأة والتقرير ھو أول نتيجة عملية ھامة للتعاون بين منظمة السياحة العالمية و العالمي.
وخالل ھذه الفترة تعاونت المنظمتان من أجل تعزيز المساواة بين  مائي للمرأة السابق. مع صندوق األمم المتحدة اإلن 2008

وتتضمن األنشطة المشتركة المستقبلية برنامَج تمكين النساء في السياحة والبوابة  الجنسين وتمكين المرأة في مجال السياحة.
 الخاصة بالسياحة والجنسين.

 
تمثل في مشاركة منظمة السياحة  القتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدةإدارة الشؤون اوالتعاون بين  5- ألف

ً غير حكومي يتضمن نماذج اقتصادية قياسية في نموذج  ً دوليا ً تعاونيا ً بحثيا العالمية في مشروع "لينك" الذي يعد نشاطا
بشأن االقتصاد   ية التابعة لألمم المتحدةوقدم المشاركون في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع اقتصادي قياسي عالمي.

العالمي الذين يوجھون المشروع، عدة عروض من بينھا عرض بعنوان "توقعات تخص السياحة العالمية"إمكانات السياحة 
كما ساھمت منظمة السياحة العالمية في التحضير للحالة والتوقعات االقتصادية في العالم بتوجيه من إدارة  العالمية".

وتقدم الحالة والتوقعات  ؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.الش
االقتصادية في العالم نظرة عامة عن األداء االقتصادي العالمي والتوقعات القصيرة المدى بشأن االقتصاد العالمي وبعض 

وفيما يتعلق بالحالة والتوقعات االقتصادية للعام  العالمية المتبعة والمسائل اإلنمائية.المسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة 
كانت المرة األولى التي تشارك فيھا منظمة السياحة العالمية والمرة األولى التي أُدرَجت فيھا السياحة تحديًدُ◌ (أنظر  2011

لقد بدأ العمل فعالً بخصوص تحيين  علق بالتجارة العالمية).من الفصل الثاني المت 64- 63على الصفحات  2- الخانة الثانية 
 فيما يخص الحالة والتوقعات االقتصادية. 2011منتصف 

 
ً في اللجنة التوجيھية  6- ألف ، شاركت المنظمة في للشراكة العالمية من أجل سياحة مستدامةوبصفتھا عضواً دائما

سياحة مستدامة التي ُعقدت على التوالي في كوستاريكا في كانون الجمعية السنوية األولى للشراكة العالمية من أجل 
.  وتقوم الشراكة العالمية ھذه على العمل الذي أنجزته فرقة عمل مراكش من أجل السياحة المستدامة 2011الثاني/يناير 

وتبادل المعلومات ومحاكاة ويُتوقَّع أن تيسر الشراكة التعاوَن  وتھدف إلى وضع سياسات ودعم مشاريع السياحة المستدامة. 
وتتمثل مجاالت التركيز الرئيسية في اإلطارات السياسية وتغير المناخ، والبيئة  وزيادة مبادرات السياحة المستدامة الناجحة.

والتنوع الحيوي، والتخفيف من شدة الفقر، والتراث الثقافي والطبيعي، وممارسات القطاع الخاص فيما يتعلق باالستدامة، 
 تثمار والتمويل.واالس

 
في ناغويا باليابان من  اتفاقية التنوع الحيويشاركت المنظمة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العشرة في  7- ألف
ُ على ھامش المؤتمر تحت عنوان "السياحة والتنوع 2010أكتوبر "تشرين األول"  19إلى  18 . ونظمت المنظمة حدثا

شتركة لتحقيق االستدامة" حيث ُعرَضت بصفة رسمية نتائج الحوار الرفيع المستوى كيف يمكن إنجاز أھداف م الحيوي:
في إطار يوم السياحة  2010بشأن السياحة والتنوع الحيوي والتنمية المستدامة الذي نظم في الصين في أيلول/سبتمبر 

اص والمنظمات الحكومية الدولية العالمي. وتضمنت االستنتاجات حاجة قطاع السياحة، بما فيه الحكومات، والقطاع الخ
 والمجتمع المدني، إلى لتحمل المسؤولية جماعياً للحفاظ عن التنوع الحيوي وتحقيق أھداف عالمية.

 
لالتفاقية اإلطارية ونظمت المنظمة بالتعاون مع أمانة السياحة المكسيكية على ھامش مؤتمر األطراف السادس عشر  8- ألف

ديسمبر "كانون  10نوفمبر "تشرين الثاني" إلى  29في "كانكون" في المكسيك من  مناخلألمم المتحدة بشأن تغير ال
ً جانبياً. وُعرضت في االجتماع الجانبي مبادرات اتخذت إلى حد اآلن للحد من انبعاثات غازات  2010األول"  اجتماعا

ر في تكنولوجيات جديدة وتقديم الدعم للبلدان الدفيئة، والنھوض بالتكيف فيما يتعلق باألعمال والمقاصد السياحية، واالستثما
النامية من خالل التمويل، فضال عن مشروع المنظمة المتعلق بحلول لتحقيق كفاءة الطاقة في الفنادق والھادف إلى زيادة 

  وروبي.فعالية الطاقة واستعمال تكنولوجيات الطاقة المتجددة من قبل شركات الفنادق الصغيرة والمتوسطة في االتحاد األ
  

يتعلق  مرفق البيئة العالميفي إطار مشروع يموله  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةتتعاون المنظمة مع  9- ألف
ويكمن الھدف الرئيسي من المشروع في إبراز أفضل  بلدان من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. 9بالسياحة الساحلية في 

ية سياحية مستدامة، وذلك بھدف الحد من سوء حالة البيئتين البحرية والساحلية الممارسات واالستراتيجيات الخاصة بتنم
وفي إطار المشروع، تتحمل منظمة السياحة العالمية المسؤولية عن مكونات "تنمية  اللتين تكتسيان أھمية فيما عبر الحدود.

، 2010مة". وفي نھاية الربع األخير من العام السياحة اإليكولوجية في المناطق الساحلية" و"حوكمة وإدارة السياحة المستدا
نظمت منظمة السياحة العالمية دورات تدريبية لبناء قدرات الجھات المعنية بالمشروع، وذلك في البلدان المشاركة بھدف 

عطت صياغة مشاريع سياحية إيكولوجية للقضاء على الفقر وإدارتھا تتعلق بالسياحة المستدامة في المقاصد الساحلية، وأ
 المنظمة تفويضا بإجراء بحث خاص بآليات حوكمة وإدارة السياحة المستدامة في المناطق الساحلية.
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عقدت  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيالتي تعمل بھا  2011آلية التنسيق اإلقليمي  10ألف 
تمثلت إحدى نقاط  بحضور منظمة السياحة العالمية.  2011فبراير "شباط"  9و 8اجتماعا في سانتياغو دي شيلي في 

، 20النقاش في االتفاق الخاص باستراتيجية بين الوكاالت لتعزيز المشاركة اإلقليمية في عملية التحضير لمؤتمر ريو+
ولھذا الغرض  )2012المعروفة أيضا باسم مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

ستساھم المنظمة في إعداد تقرير مشترك بين الوكاالت بتنسيق من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي لمعالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك اإلنتاج والتجارة واالستثمار ومحركات األنشطة 

(أ) بذل المزيد من الجھود لجلب اھتمام الجھات المعنية المختلفة ذات  ثلت باقي النقاط ذات االھتمام في: وتم االقتصادية.
" في األحداث والمؤتمرات ذات الصلة؛ (ب) تبادل أعضاء آلية التنسيق 20الصلة في المنطقة بالحديث عن "ريو + 

التي يمكن للوكاالت المشاركة في اآللية أن يكون لھا دور  اإلقليمي معلومات عن األحداث والمؤتمرات والحلقات الدراسية
"؛ (ج) انخراط 20إلى مؤتمرات ال تقتصر فقط على "ريو+ 20ملحوظ فيھا، وذلك بھدف االنتقال بمؤتمرات ريو+

ة في البرازيل أيضا بصفته مستضيفاً لھذا الحدث في ھذه الجھود ويمكن أن يدعو الوكاالت للمساعدة على طرح ھذه المسأل
المنتديات ذات الصلة من قبيل اجتماعات وزراء العمل والمالية والتجارة والسياحة وغيرھا من المنتديات؛ (د) مساعدة 

"؛ 20التابع لألمين العام على تنظيم حوار إقليمي بخصوص "ريو+الفريق الرفيع المستوى المعني باالستدامة العالمية 
إلعالن ريو في اإلقليم، ومن بين ھذه الطرق (و) تعزيز التماسك  10في تنفيذ المبدأ (ھـ) الترويج لمناقشة طرق إحراز تقدم 

اإلقليمي على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية من خالل التعاون مع ھيئة األمم المتحدة للمرأة ودعم دورھا 
عمال المتعلق بالمسائل الجنسانية في إطار منظومة الريادي في ترشيد نھج المساواة بين الجنسين وتحديد أولويات جدول األ

 األمم المتحدة.
 

االجتماع التقني المشترك بين الوكاالت بشأن إدراج العمالة والعمل الالئق للجميع في اإلنعاش والتنمية المستدامة:  11- ألف
في تورين بإيطاليا  2010ل/ديسمبر تشرين األول/نوفمبر إلى األول من كانون األو 29المنعقد من مساھمة األمم المتحدة، 

وتمثلت أھداف االجتماع في (أ) عرض أفضل  بمركز التدريب المشترك بين مركز التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
الممارسات ومقارنة المالحظات بشأن النھج االبتكارية في مجاالت السياسيات الحاسمة و(ب) استعراض المسائل 

ة أمام تحقيق النتائج على مستوى البلد و(ج) تحديد فرص التعاون فيما بين الوكاالت وتبادل المعارف والتحديات المطروح
ً تتصل بالعمالة  ومناقشة السياسات. وشاركت منظمة السياحة العالمية إلبراز دور المنظمة ومبادراتھا، وحددت فرصا

 والتنمية تساھم في تحقيق ھذه األھداف.
 

والذي  2010تشرين األول/أكتوبر  20الذي بدأ في  باليوم العالمي لإلحصاءالة في أول احتفال المشاركة الفع 12- ألف
نظمته شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة وحذت المنظمة حذوھا من بين وكاالت مثيلة من وكاالت األمم المتحدة ومنظمات 

نجازات العديدة لمكاتب اإلحصاءات الرسمية التي دولية وإقليمية ومكاتب اإلحصاءات الوطنية، وذلك بھدف التوعية باإل
وساھمت المنظمة بما يلي: (أ) بيان صحفي عن يوم  تضع القيم األساسية للخدمة والمراس المھني والنزاھة في المقدمة.

ة الحدث؛ (ب) بالغ رسمي من األمين العام يبرز التقدم الذي أحرزته المنظمة في مجال اإلحصاء ومبادراتھا اإلحصائي
موجه إلى السلطات السياحية الوطنية وآخر موجه إلى اإلحصائيين الوطنيين؛ (ج) إصدار صحيفة وقائع عن اإلحصاءات 

 السياحية وحساب السياحة الفرعي و(د) إصدار مسرد أساسي باللغات الخمس الرسمية في المنظمة.
 
 المشاركة في اجتماعات األمم المتحدة -باء

 
 لمنظمة الصحة العالميةالتابعة  في حلقة العملمحاور شاركت المنظمة بصفة  2010كتوبر في تشرين األول/أ 1-باء

في  A(H1N1)بخصوص تدابير المجتمع السكاني الخاصة بالصحة العامة المتبعة خالل وباء اإلصابة بإنفلوانزا الطيور 
اء ووكاالت األمم المتحدة في مواجھة ، حيث شاطرت المنظمة تجربتھا فيما يتعلق بالعمل والتنسيق مع أعض2009العام 

 .2009في  A(H1N1)وباء اإلنفلوانزا 
 
، مع الفريق التقني العامل المعني باألنفلوانزا المشترك بين وكاالت منظومة األمم المتحدةتواصل التعاون مع ي 2-باء

 .2010تشرين األول/نوفمبر  23مشاركة المنظمة في االجتماعات عن بعد المنتظمة والتي ُعقد آخرھا في 
 
) واستخدام ھذه H1N1( 2009وفي إطار مبادرة األمم المتحدة الستخالص الدروس من التأھب لمواجھة وباء  3-باء

وذلك لتجميع التجارب ومناقشتھا واستعراضھا مع  2009الدروس، نظمت المنظمة حلقة عمل عن السفر والسياحة ووباء 
. ونتائج ھذا الحدث جزء من 2009في العام  (H1N1)كبرى الجھات المعنية بالسفر والسياحة والتي عاشتھا خالل وباء 

ام. التقرير الشامل الذي تعده منظومة األمم المتحدة بھدف تعزيز الجھود اإلقليمية والعالمية للتأھب للكوارث بوجه ع
، وعدة والمنظمة العالمية للھجرة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، برنامج الغذاء العالميوحضر االجتماع أيضا كل من 

 جھات دولية فاعلة من القطاع الخاص.
 



CE/90/9 
 

 4 

الھادف إلى تنسيق التواصل والترويج  تصاالتفريق األمم المتحدة لإلمنظمة السياحة العالمية عضو نشط في  4-باء
فخالل الفترة المشمولة بالتقرير، كانت المنظمة تشارك مشاركة مكثفة في فرقة العمل المعنية  ف األمم المتحدة وعملھا.ألھدا

باألخطار على الصحة والتي ساعدت فريق األمم المتحدة لالتصاالت على فھم عميق لالتصاالت العامة خالل حالة 
وعقب  تخالص العبر من جوانب االتصاالت المشتركة بين الوكاالت.الطوارئ مع ما لذلك من آثار إقليمية وعالمية واس

بشأن التطورات التي  2011آذار/مارس  31حادث اإلشعاع النووي في اليابان، ُدعي الفريق إلى عقد اجتماعه عن بعد في 
ما أن المنظمة ك أتاحت للمنظمة إصدار بيان صحفي مشترك دقيق من الناحية التقنية بخصوص السفر من وإلى اليابان.

التابعة لفريق األمم المتحدة لالتصاالت، وھو الفريق الذي ُشكِّل مؤخراً لصياغة  20عضو في فرقة العمل المعنية بريو+
 .2012الذي سينظم في العام  20استراتيجية وخطة االتصال استعداداً لمؤتمر ريو+

 
فرقة العمل المعنية بمراقبة اإلشعاع والسفر التي  منظمة السياحة العالمية ھي إحدى الوكاالت المشاركة في 5-باء

توجھھا منظمة الطيران المدني الدولي التابعة لمنظمة األمم المتحدة والمشاركة في عملية مراقية مستويات اإلشعاع في 
ألمم المتحدة . ووكاالت ا2010اليابان وتقديم المشورة فيما يتعلق بالسفر والتي عقدت أو محادثات في أوائل نيسان/أبريل 

ومنظمة الصحة  منظمة األرصاد الجويةو المنظمة البحرية الدوليةو الوكالة الدولية للطاقة الذريةاألخرى المعنية ھي: 
 العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

 
 25إلى  22الذي ُعقِد في نيويورك من  لجنة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدةُمثِّلت المنظمة في اجتماع  6-باء

ً لطلب للجنة اإلحصاء في دورتھا الواحدة واألربعين، عرضت منظمة 2011شباط/فبراير  . وفي ھذا االجتماع ووفقا
السياحة العالمية تقريرھا عن اإلحصاءات السياحية (مذكرة من األمين العام التي ترفع تقرير منظمة السياحة العالمية عن 

ويقدم التقرير نظرة عامة عن العمل الذي قامت به المنظمة لدعم الجھود  ).E/CN.3/2011/26اإلحصاءات السياحية 
الوطنية لبناء القدرات اإلحصائية الوطنية وتعزيزھا وبرنامج العمل باإلحصاءات السياحية، وھو ما يشمل برامج إقليمية 

ويتناول التقرير أيضا الجدول  لبناء القدرات وحلقات عمل إقليمية وطرق أخرى للمساعدة التقنية على المستوى الوطني.
 .2012والذي سيصدر في العام  2008الزمني إلعداد التوصيات الدولية الخاصة بدليل تجميع اإلحصاءات السياحية للعام 

 
في مدريد  للجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي التابعة لمنظمة السياحة العالميةُعقِد االجتماع الثاني عشر  7-باء

. وھذه اللجنة ھيئة استشارية فرعية تابعة لمجلس المنظمة التنفيذي تعالج مسائل 2011كانون الثاني/يناير  28و 27يومي 
أ) اقتراح مبادرات ذات صلة بتصميم معايير اإلحصاءات الدولية السياحية، ب) الترويج لقابلية مقارنة  من قبيل:

ة البيانات ونشرھا، ج) مساعدة البلدان األعضاء في مبادراتھا اإلحصاءات السياحة باقتراح مبادرات لتجميع وتوحيد ومعالج
الھادفة لتحسين أنظمتھا الوطنية الخاصة باإلحصاءات السياحية وعلى وضع حساب السياحة الفرعي، د) التنسيق مع 

صلة ومعاييرھا الھيئات الدولية األخرى الُمفوضة بمسؤوليات بھدف القيادة والتنسيق في مجال اإلحصاءات الدولية ذات ال
 في إطار منظومة األمم المتحدة.

 
 29و 28في لكسمبرغ في  فرقة العمل المعنية بإحصاءات خدمات التجارة الدوليةشاركت المنظمة في  8-باء

، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وكان قد دعيت فرقة العمل إلى االجتماع من قبل 2011آذار/مارس 
شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم و، صندوق النقد الدوليو Eurostat مكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةالوتتكون من 

ويكمن ھدف فرقة العمل في وضع المتطلبات  العالمية. ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة السياحة األونكتادو المتحدة
"معالجة تعامالت يقتان خالل ھذا االجتماع تحت عنوان: وُعرَضت وث اإلحصائية لالتفاق العام الخاص بتجارة الخدمات. 

المقيمين خارج اإلقليم االقتصادي لبلد إقامتھم في نظام الحسابات الوطنية؛ استعراض من منظور اإلحصاءات واالقتراح 
 حية".السياحيين" و"الرزم السياحية وأھميتھا للسياحة والمسائل األساسية المتصلة بقياسھا في اإلحصاءات السيا

 
في  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوبما أن منظمة السياحة العالمية منظمة غير مقيمة فقد ُدعيَت من قبل منسقي  9-باء

) مع وكاالت أخرى من وكاالت األمم المتحدة في إعداد 2010الجبل األسود وصربيا إلى المشاركة (تشرين الثاني/نوفمبر 
ويتعين أن تؤدي مواصلة المتابعة إلى زيادة الموارد  مائية لصالح كل بلد على حدة.خطة األمم المتحدة للمساعدة اإلن

إيجاد مصادر التمويل مھمة يقوم بھا  الضرورية للتنفيذ وجھود التعاون بين الوكاالت، فضال عن زيادة مسؤوليات كل بلد.
 أساساً منسقو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقيمون.

 
منظمة في االجتماع السنوي لجھات التنسيق لما بين القطاع الخاص واالتفاق العالمي الذي ُعقِد في شاركت ال 10-اءب

. وكانت جميع برامج ووكاالت األمم المتحدة ممثلة في االجتماع، فضال 2011باريس بمقر اليونيسكو في أبريل "نيسان" 
ودعا االجتماع إلى تقديم مساھمات بھدف توطيد اتصاالت  عن المؤسسات التجارية الكبرى الموقِّعة على االتفاق العالمي.

األمين العام لألمم المتحدة المتعلقة بالجمعية العامة المقبلة للمنظمة، فضال عن استعراض إطار مؤسساتي جديد للتنمية 
وكاالت األمم والعنصر األھم ھو دور القطاع الخاص مع  (مسار القطاع الخاص). 20المستدامة لمناقشته في مؤتمر ريو+

المتحدة من أجل ربط عالقات شراكة للتغيير دافعھا األھداف الواضحة وتعني عدة مؤسسات تجارية وكيانات من كيانات 
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ومثلت المنظمة اللجنة التوجيھية المعنية بالسياحة من أجل التنمية كآلية ابتكار تتوافر على إمكانات ھائلة في  األمم المتحدة.
 ھذا االتجاه.

 
 المشاركة في المسائل اإلدارية لألمم المتحدة -جيم

 
اللجنة مدعوما من قبل  مجلس الرؤساء التنفيذيينتشارك المنظمة بانتظام في آلية التنسيق التي وضعھا  1-جيم

 ). (المذكور أعاله فريق األمم المتحدة المعني بالتنميةو، اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، والبرنامجية الرفيعة المستوى
 وتعمل اللجنتان أيضا بشكل وثيق مع عدد من الشبكات الكبرى وأفرقة العمل في إطار وظيفتھما التنظيمية والتنفيذية.

 
 2010فيما يتعلق بحضور اجتماع مجلس الرؤسات التنفيذيين، شاركة المنظمة في دورة المجلس في خريف  1-1-جيم

، حيث تضمن جدول األعمال استعراض وضع 2010لثاني/نوفمبر تشرين ا 6و 5بمقر األمم المتحدة بنيويورك يومي 
القتصاد العالمي (بالتركيز على ضعف الوضع االجتماعي للفقراء وعلى التشجيع على التمويل االستباقي لمواجھة آثار 

نيروبي للمجلس، وذلك بمقر البرنامج في  2011تغير المناخ). واستضاف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جلسة ربيع 
الحد من مخاطر  . وعالجت ھذه الدورة المسائل التالية من بين مسائل أخرى: 2011نيسان/أبريل  2و1يومي 

الكوارث، والتنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فقد أشار عدة متكلمين إلى أھمية 
% أو أكثر؛ كما 15اح من تحويل العمالت المتعلقة بالسياحة نسبة السياحة بالنسبة لبلدان المنطقة حيث تمثل األرب

عالجت الوضع االقتصادي الدولي، ومسألة الكوارث الطبيعية، مع التركيز خاصة على اإلشارة إلى األزمة التي سببھا 
األساسية تسونامي في المفاعل النووي في منطقة "فوكوشيما داييشي" في اليابان وأثرھا على الحياة والھياكل 

" ولما بعد 20واالقتصاد، وكيفية إنجاز الكثير بالقليل (لزيادة الفعالية في األمم المتحدة)، واالستعدادات لمؤتمر "ريو+
 الموتمر.

 
 للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى 2011ودورة الربيع  2010ُمثِّلت المنظمة في كل من دورة الخريف  2-1-يمج
. وتضمنت بعض المواضيع التي خضعت للنقاش المتصلة بكل لجنة على حدة ما المستوى اللجنة البرامجية الرفيعةو

البرمجة لتحقيق التناسق على مستوى البلد، والمسائل المتصلة بالمناخ، بما فيھا المناخ والماء إلخ.؛ واألزمة  يلي:
 رة المشتركين؛ ومعايير المحاسبة؛ إلخ. االقتصادية، وأمن الشبكة العالمية للمعلومات واألمن الشخصي؛ والتمويل واإلدا

 
التي ُعقِدت في مدينة واشنطن بالواليات المتحدة  لشبكة الموارد البشريةشاركت المنظمة في الدورة العشرين  2-جيم

، كما شاركت في االجتماع االستراتيجي لمديري الموارد البشرية التابعين 2010يوليو "تموز"  22إلى  20األمريكية من 
 .2011كانون الثاني/يناير  28إلى  26لس الرؤسات التنفيذيين التنفيذيين، وذلك في عمان باألردن من لمج

 
في جنيف من لشبكة المشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى وشاركت المنظمة في الدورة الخريفية  3-جيم
لنقاش استعراض وحدة التفتيش المشتركة لمسألة . وتضمنت المواضيع التي خضعت ل2010أيلول/سبتمبر  24إلى  22

المشتريات في منظومة األمم المتحدة وإضفاء االتساق على الشروط التعاقدية في عقود المشتريات وإحراز التقدم في 
ك واستضافت المنظمة دورة الربيع لشبكة المشتريات التابعة للجنة اإلدارية رفيعة المستوى، وذل مشروع أھلية الموردين.

. وتضمنت المسائل التي خضعت للنقاش استكشاف إمكانات 2011نيسان/أبريل  1آذار/مارس إلى  29في مدريد من 
التعاون في مجال المشتريات بين وكاالت األمم المتحدة، وتبادل أفضل الممارسات من أجل الفعالية في تكاليف المشتريات 

اخل منظومة األمم المتحدة والموافقة على نظام أھلية الموردين والتقدم وإضفاء االنسجام على القواعد الخاصة بالمشتريات د
 المحرز فيما يتعلق بإدراج مفھوم استدامة المشتريات في ممارسات وكاالت األمم المتحدة.

 
 التابعة للجنة البرنامجية الرفيعة المستوى فقد شاركت في شبكة المالية والميزانيةوبما أن المنظمة جزء من  4-جيم

 األنشطة التالية:
 

بمقر منظمة الصحة للبلدان األمريكية بواشنطن. تضمنت  2010في األول وثاني أيلول/سبتمبر  أ)(
المناقشات تقارير المتابعة والتقدم المحرز التي أعدتھا فرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة ومختلف أفرقة العمل 

جروح والمرض (التذييل "دال"، وخدمات خزانة موحدة، واإلبالغ (التعويض عن الخدمة المتسببة في الوفاة، وال
المالي، وتكاليف السالمة واألمن وتناسق القواعد المالية والتنظيمية)، فضال عن برامج التصريح باألموال 

 2010الشخصية، وأسعار الصرف التشغيلية لألمم المتحدة، ومراكز الخدمات المشتركة، واإلحصاءات المالية 
 مة األمم المتحدة وتدابير استرداد ضريبة الدخل األمريكية.لمنظو

 
شباط/فبراير  7و 2010تشرين الثاني/نوفمبر  22وشملت مناقشات االجتماعين عن بعد اللذين عقدا في  ب) (

الدولي، وتنظيم اجتماعات لشبكة المالية  العام القطاع في المطبقة المحاسبة مناقشات إجراءات ومشروع معايير 
لميزانية، إلخ. وتضمن االجتماع األخير خطة العمل إلضفاء االتساق على الممارسات التجارية (خدمات خزانة وا
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موحدة، وبيانات اإلحصاءات المالية)، مديرية السالمة واألمن، واقتراحات وحدة التفتيش المشتركة وأمانة لجنة 
، واإلطالع 2013- 2012التنفيذيين المتعلقة بميزانية الخدمة المدنية الدولية ومجلس رؤساء منظومة األمم المتحدة 

 على آخر مستجدات الفريق العامل المعني بتكاليف السالمة واألمن وفرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة.
 

 ،فرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة التابع لشبكة المالية والميزانيةمنظمة السياحة العالمية عضو نشط في  5-جيم
 والتي شملت أنشطتھا:

 
في مقر منظمة الصحة للبلدان األمريكية، في واشنطن. ناقش  2010آب/أغسطس  31و 30اجتماع في  (أ)

بعنوان "األصول غير المادية، معايير المحاسبة المطبقة في القطاع العام الدولي االجتماع التقرير الصادر عن 
ضا تقدم األعمال فيما يتعلق بتنفيذ معايير المحاسبة المطبقة على . كما نوقِش أي2010األوراق المالية في العام 

القطاع العام الدولي وبالتدريب الخاص بھا و"مسك" أوراق المحاسبة، ومراجعة المشروع على نطاق المنظومة 
 من قبل جھة خارجية ومسائل أخرى.

 
، ومدى 2010لمعايير في الجھات التي تنفذ ا 2011آذار/مارس  23وناقش االجتماع عن بعد في   (ب)

 مشاركة مجلس المعايير، ودراسة لسياسة المحاسبة، ومشروع النظام األساسي لفرقة العمل.
 

 للفريق العامل المعني بالتكاليف األمنية التابع لشبكة المالية والميزانيةُمثِّلت المنظمة في االجتماع عن بعد  6-جيم
والذي تناولت مناقشاته مراجعة لمفاھيم واقتراح  2010تشرين األول/أكتوبر  14و 2010أيلول/سبتمبر  23والذي ُعقِد في 

 اإلجراء الخاص بمراجعة الميزانية وأنماط مقترحة للميزانية.
 

والذي نظم  الفريق المعني بخدمات الخزانة التابع لشبكة المالية والميزانيةتشارك المنظمة في اجتماعات   7 -جيم
تشرين الثاني/نوفمبر الستعراض دراسة الجدوى، والدروس المستخلصة  9ين األول/أكتوبر وتشر 4اجتماعات عن بعد في 
السيولة، والتقدير االئتماني، والمكاتب الميدانية لإلدارة النقدية واالعتبارات المتعلقة بالخزانة بسبب  –من األزمة المصرفية 

 الدولي.  مالعا القطاع في المطبقة متطلبات المحاسبة لمعايير المحاسبة
 

فرقة و للفريق العامل المعني بمسائل التمويل المشترك والمالية والتدقيقشاركت المنظمة في اجتماع عند بعد  8-جيم
بھدف مراجعة الدخول مع االتحاد األوروبي في  2010أيلول/سبتمبر  13، وذلك في العمل المعنية بالتمويل المشترك

ياكل الجديدة لفريق األمم المتحدة المعني بالتنمية ومذكرة توجيه الصناديق صندوق استئماني متعدد المانحين، والھ
 مشروع رزمة للمراجعة والتدريب بشأن آليات التمويل المشترك.  -االستئمانية متعددة المانحين لتتضمن اإلدارة واإلغالق 

 
 1 -آب/أغسطس  31ع فقد شاركت في اجتما شبكة المعلومات واالتصاالتبما أن المنظمة طرف في  9-جيم

 في روما بإيطاليا لمناقشة إضفاء االتساق على الممارسات التجارية واألمنية وقضايا أخرى.  2010أيلول/سبتمبر 
 

االجتماع السابع للشبكة الذي في في مشاركتھا  شبكة السفر المشتركة بين الوكاالتلمنظمة في تمثلت مساھمة ا 10-جيم 
وتضمنت المناقشات التعاون بين ھيئات األمم المتحدة  في لندن بالمملكة المتحدة. 2010بتمبر أيلول/س 23إلى  21انعقد من 

والمؤسسات ذات الصلة المعنية بإدارة األسفار؛ وتحديد المبلغ الجزافي الخاص باألسفار، والتوجه نحو إصدار جواز سفر 
  .2012مأمون إلكترونيا عن ألمم المتحدة في العام 


