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  الدورة الرابعة والثمانون

  2008أكتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

   من جدول األعمال المؤقت6البند 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المشاركة في آليات منظومة األمم المتحدة للتنسيق
  
 
 
 
 
 
  

  مذكرة من األمين العام

  

 يتقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي بتقرير عن مشاركة منظمة السياحة العالمية في آليات التنسيق وثيقة،في هذه ال

م المتحدة ومع برامجها الرئيسية لمنظومة األمم المتحدة، وعن األنشطة المشتركة مع الوكاالت المتخصصة لألم

  .خصصة وحصاناتهاوصناديقها، وعن القبول باتفاقية امتيازات الوكاالت المت
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  المشاركة في آليات منظومة األمم المتحدة للتنسيق
  

  

واصلت منظمة السياحة العالمية تعزيز مشاركتها في مختلف اآلليات والشبكات المشتركة بين الوكاالت التي  )1

لك هو كفالة والهدف من ذ. وضعتها األمم المتحدة، وفي اإلجتماعات والوقائع التي نظمتها كيانات األمم المتحدة

اإلعتراف كليا على الصعيد الدولي بإمكانات السياحة كقطاع متعدد اإلختصاصات قادر على توطيد مساهمته في النمو 

وتساعد المشاركة في أنشطة األمم المتحدة أيضا على تجنب ازدواجية . اإلقتصادي، والتنمية المستدامة، والحد من الفقر

 .للموارد داخل منظومة األمم المتحدةالجهود وعلى كفالة أفضل استخدام 
 
 

  المشاركة في اإلجتماعات    -أوال 
  

  اإلجتماع الرفيع المستوى لمجلس األمم المتحدة اإلقتصادي واإلجتماعي
 
 20عقد اإلجتماع الرفيع المستوى لمجلس األمم المتحدة اإلقتصادي واإلجتماعي في نيويورك في الفترة من  )2

تمثلت منظمة السياحة العالمية في هذه المناسبة بالممثل الخاص للمنظمة لدى . 2008وليو ي/ تموز3يونيو إلى /حزيران

ومن بين البنود ذات األهمية الخاصة المدرجة على جدول األعمال كانت . ، وبنائبه، وبمدير شؤون اإلدارةاألمم المتحدة

نحو اتفاق عالمي بشأن تغير "قتراح بعنوان ، حيث ورد ا"تحقيق التنمية المستدامة"هناك بيانات رئيسية حول موضوع 

 .الذي أعد لتقديم رؤية جديدة للتعاون اإلنمائي في القرن الحادي والعشرين" منتدى التعاون اإلنمائي"، فضال عن "المناخ

  

  لفريق العمل الدولي المعني بقيود السفر ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشريةاإلجتماع الثالث 
 
ثالث لفريق العمل الدولي المعني بقيود السفر ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية عقد في مقر اإلجتماع ال )3

للتمييز الذي ال يزال يؤثر على سفر   للوضع العام حيث أجري تقييم، 2008يونيو / حزيران26- 24المنظمة في الفترة 

 .عدد كبير من البلداناألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وعلى إقامتهم في 
 
التقرير النهائي لفريق العمل، بما فيه وثيقة تعرض فيها خرائط البلدان التي تطبق قيود السفر أو التمييز في  )4

سياسات إعطاء تأشيرة الدخول، مع سلسلة من توصيات محددة، سوف يقدم إلى مجلس الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز 

، اإليدز/األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةلس تنسيق برنامج سل والمالريا، وكذلك إلى مجلوا

 .في وقت الحق من هذه السنة
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  فرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة

  

. 2008يوليو / تموز1يونيو و/ حزيران30حضر مدير شؤون اإلدارة هذا اإلجتماع الذي عقد في نيويورك في  )5

 على مشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في كل المنظومة الذي يتوقع ي اجتماعها ف فرقة العملتركز

 ومراجعي الحسابات قد أوصوا إلى المنظمة وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة الميزانية والمالية. 2010إنجازه بحلول 

 .باعتماد هذه المبادئ الجديدة للتقارير المالية

  

  إجتماع شبكة مجلس الرؤساء التنفيذيين للمالية والميزانية
 
شبكة المالية والميزانية، وهي هيئة متفرعة عن لجنة منظومة األمم المتحدة اإلدارية الرفيعة المستوى، عقدت  )6

من وكان . ، حيث تمثلت منظمة السياحة العالمية بمدير شؤون اإلدارة2008 تموز 3 و2اجتماعها في نيويورك يومي 

سياسات استعادة التكاليف، ومواءمة النظم والقواعد المالية، ومواءمة تقارير الجهات : بين البنود على جدول األعمال

 .المانحة، واإلجراءات لمواجهة أثر ضعف الدوالر على المعاشات التقاعدية في األمم المتحدة

  

  للموارد البشرية  التنفيذيين األمم المتحدةرؤساءشبكة مجلس 
 
جمع شبكة الموارد البشرية كبار مديري الموارد البشرية في المنظومة المشتركة لألمم المتحدة، وذلك من أجل ت )7

 حول تطورات إدارة الموارد البشرية، مع الحرص على أفضل تقديم المشورة اإلستراتيجية إلى الرؤساء التنفيذيين

اء التنفيذيين بإعداد المساهمات وتبادل اآلراء مع لجنة الممارسات عبر المنظومة، وللقيام بالنيابة عن مجلس الرؤس

 .الخدمة المدنية الدولية المسؤولة عن تنسيق ظروف الخدمة في منظمات منظومة األمم المتحدة
 
بصفتها عضو في شبكة الموارد البشرية لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة لألمم المتحدة، شاركت رئيسة  )8

مة السياحة العالمية في الدورة الصيفية لشبكة الموارد البشرية التي عقدت في نيويورك في الفترة الموارد البشرية بمنظ

والشبكة تجتمع مرتين بالسنة، عادة مع اجتماعات لجنة الخدمة المدنية الدولية، وتقدم . 2008يوليو / تموز8-10

 اجتماعاتها مسائل تتعلق بتطورات إدارة الموارد  وتتناول الشبكة في.تقاريرها إلى اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى

 .البشرية، وظروف الخدمة، وأفضل الممارسات عبر المنظومة المشتركة

  

  دورة إحاطة إعالمية لمنسقي األمم المتحدة المقيمين الجدد



CE/84/6 
 

4

  

 بدورة إحاطة سبتمبر،/ممثل منظمة السياحة العالمية لدى األمم المتحدة المقيم في نيويورك يشارك، في أيلول    )9

باربادوس، بيالروس، بوليفيا، :  منسقا مقيما جديدا لألمم المتحدة تولوا مناصبهم مؤخرا في البلدان اآلتية19إعالمية لـ 

ليا، الجبل بوتسوانا، بوركينا فاسو، كمبوديا، كونغو، ليسوتو، الجماهيرية العربية الليبية، ماليزيا، موريتانيا، منغو

المملكة العربية السعودية، الصومال، سوازيالند، والجمهورية العربية  تومي وبرينسيبي، اناألسود، باراغواي، س

 في دعم خالل اإلحاطة اإلعالمية، قام ممثل منظمة السياحة العالمية باإلعالم عن الدور الذي تؤديه المنظمة. السورية

 مؤخرا على مراعاة السياحة ودعمها في أنشطة التنمية السياحية، وبتشجيع منسقي األمم المتحدة المقيمين المعينين

 .المساعدة اإلنمائية التي تقوم بها األمم المتحدة في البلدان التي تقع ضمن مسؤولياتهم
 

وفي هذا الصدد، يوصى إلى وزراء السياحة ورؤساء إدارات السياحة الوطنية بأن يتصلوا بممثلي األمم المتحدة  )10

 . والتماس المزيد من الدعم للسياحة من منظومة األمم المتحدةي بالدهمالمقيمين، من أجل الترحيب بهم ف

  

  القبول باتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها    -ثانيا 
  

، قام األمين العام بإعالم األمين العام لألمم المتحدة بالقبول بمرفق [CE/DEC/9(LXXXIII)]بموجب المقرر  )11

 .اإلتفاقية المذكورة أعاله
 

 بتعميم نسخة مصدقة من هذا المرفق على حالما تنتهي هذه العملية، سوف يقوم األمين العام لألمم المتحدة )12

  .أعضاء األمم المتحدة وعلى أعضاء الوكاالت المتخصصة


