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  الدورة الرابعة والثمانون

  2008أكتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت) أ(7البند 

  

  

  تقرير لجنة البرنامج

  

  

  

  مذكرة من األمين العام

  

  

سبتمبر / أيلول3 و2س والثالثين للجنة البرنامج الذي عقد في المقر يومي تحتوي هذه الوثيقة على تقرير اإلجتماع الخام

2008.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CE/84/7(a) 
 

2

  

  تقرير لجنة البرنامج

  

ترأس . 2008 سبتمبر/ أيلول3 و2يومي  والثالثين بمقر المنظمة الخامسعقدت لجنة البرنامج اجتماعها  )1

 . قائمة بالمشاركين3ي المرفق طيه ف. جتماع رئيس لجنة البرنامج، داتوك دكتور فيكتور وياإل

  

  مالحظات تمهيدية  -ألف
 
 وشدد . لجودة مستوى المشاركة، وألن كل األقاليم كانت متمثلة في اجتماع اللجنةعن سروره الرئيس أعرب )2

 للتحديات العالمية ولألزمة مراعاةًً وإلعادة مواءمته أيضا،على أهمية هذا اإلجتماع إلعداد برنامج العمل القادم، 

 .إلقتصادية الراهنةا

  

 .وانتخبت اللجنة السيد ستانيسالف نوفاكوف، من بلغاريا، نائبا لرئيسها )3

  

وأشار . وكرر أهمية مداوالتهم بشأن برنامج العمل الراهن والبرنامج القادمرحب األمين العام بأعضاء اللجنة  )4

 .وإلى أنشطة المنظمة الرئيسية لهذا العام، 2008باختصار إلى األداء السليم للسياحة العالمية في النصف األول من 

  

وعرض ملخصا . أشار األمين العام أيضا إلى ضرورة القيام بمتابعة متأنية للتطورات الراهنة لإلقتصاد العالمي )5

، كما تقدم لوضع اإلقتصادي الدولي وآثاره المرجحة على قطاع السياحةفيه تحليل ل ، بتكليف من المنظمة وضعلتقرير

 .قتراحات التخاذ إجراءات عاجلة في جدول أعمال المنظمةببعض اإل

  

 –أجرت لجنة البرنامج مناقشات بهذا الشأن، واعتبرت أنه من المناسب القيام ببعض األنشطة الجديدة على الفور  )6

 من أجل مساعدة أعضاء المنظمة على إجراء تقييم – 2009-2008أي أنشطة غير مدرجة أصال في برنامج عمل 

 وسلمت اللجنة أيضا بضرورة .لك اآلثار، ولكي يقوموا خصوصا باتخاذ التدابير الالزمة في قطاع السياحةأفضل لت

 .القيام باستعراضات دورية للمسائل اإلقتصادية العالمية والنعكاساتها على السفر والسياحة، كما وحين يلزم األمر

  

7( آثار الوضع اإلقتصادي العالمي على اآلتي بها تشير، أساسا، إلى لمحة عن تحليل األنشطة التي أوصي: 

  

مقاصد األسواق الكبرى المولدة للسياحة وفي األنواع الرئيسية للمقاصد، مع التشديد بصورة خاصة على   )أ 

 السفر الطويل؛
 
، بما في ذلك شركات الطيران بتكلفة منخفضة، )الجوي والبري بصورة أساسية(أنماط وشركات النقل   )ب 

 الطويل والسفر القصير؛والتمييز بين السفر 
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الرابحين والخاسرين المحتملين على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، وتحديد العوامل الرئيسية، في كل   )ج 

  .التي سوف يتعين على الحكومات والقطاع الخاص أن تأخذها في الحسبان للتصدي لألزمة الراهنةحالة، 

  

 على الدول األعضاء  وتوصياتها العملية وتعميم نتائجهاراساتاء هذه الدوأوصت اللجنة إلى األمين العام بإجر )8

وباإلضافة، طلبت من األمين العام أن يقدم هذه اإلقتراحات . بالسرعة الممكنة، من أجل تزويدها بالتوجيهات المناسبة

وإلى تطور الوضع  وغيرها من اقتراحات المتابعة المحتملة إلى المجلس التنفيذي، استنادا إلى مداوالت لجنة البرنامج

 .2009-2008اإلقتصادي؛ وأن يقوم، بناء على ذلك، بإجراء ما يلزم من تعديالت على الميزانية في برنامج عمل 

  

  2009-2008تنفيذ وتقييم برنامج العمل العام للفترة   - باء 
 
لكبير لألنشطة ، أحاطت اللجنة علما مع اإلرتياح بالعدد ا)PC/35/5 Add.1و PC/35/5( الوثيقتين بحثبعد  )9

، وأعربت عن تقديرها للتقدم المحرز وللنتائج التي تحققت حتى 2008التي قامت بها األمانة خالل النصف األول من 

 .ذلك الحين
 

منظمة السياحة العالمية، تنظمها إما  وقائع  غير وقائعوالحظت اللجنة تواتر مشاركة موظفي المنظمة في )10

هذا الحضور للمنظمة ساهم في .  لألمم المتحدة، أو أطراف أخرى أخرى تابعةحكومات الدول األعضاء، أو وكاالت

إبراز أهمية السياحة في محافل أوسع، أو في تعزيز دور المنظمة والحصول على دعم ألنشطتها، أو أيضا لتوطيد 

شاط يستهلك لكن هذا الن. الجهود السياسية التي تبذلها وزارات السياحة أو إدارات السياحة الوطنية في سياقها الوطني

، وتكاليف مباشرة، في بعض الحاالت، )ساعات عمل لموظفي المنظمة(، وتترتب عليه تكلفة هامة الكثير من الوقت

  فأوصت اللجنة، بالتالي، بمحاولة الحد من المشاركة في الوقائع الخارجية. تتحملها المنظمة) تذاكر طيران، سكن، ألخ(

وينبغي . سألة معقدة حيث غالبا ما تتقدم اإلعتبارات السياسية على الجوانب التقنيةكلما أمكن، مع أنها سلمت بأن هذه الم

 .إعداد توجيهات لمساعدة األمين العام على اتخاذ القرار الصائب في كل حالة

  

في ما يتعلق بتقييم الوقائع، هنأت اللجنة األمانة على المعلومات المنسقة التي تم تجميعها حول هذه المسألة، ما  )11

وبدا . جعل من الممكن، للمرة األولى، تحديد مواطن القوة والضعف، عالميا، لهذا النشاط الكبير الذي تقوم بها المنظمة

للجنة أنه يمكن للنتائج الجيدة التي تحققت بواسطة عملية التقييم هذه أن تتحسن أكثر، من أجل التوصل إلى مستويات 

وينبغي .  بصياغة توجيهات عامة حول تنظيم الوقائع التقنية وهيكلها وأهدافها وبالتالي، أوصت اللجنة.أعلى من اإلمتياز

أي كبار الموظفين المسؤولين في منظمة السياحة العالمية (المنظمين ) أ: (لهذه التوجيهات أن توجه بصورة محددة إلى

 .للمنظمةية منسقي الوقائع التقن) ج(المتكلمين، ) ب(، )ونظرائهم الوطنيين في البلدان المضيفة

  

وأعرب أعضاء اللجنة أيضا عن تقديرهم للنتائج اإليجابية التي تحققت في تقييم البعثات التقنية، حيث الحظوا  )12

أيضا أنه يمكن إجراء تحسينات للتوصل ليس فقط إلى مستوى أعلى من اإلمتياز في نتائج هذه البعثات، بل أيضا إلى 

 ينبغي تطبيق ممارسة تكفل أن يتم اإلتفاق رسميا، وعلى سبيل المثال،. ييمهاالتزام أكبر من قبل األعضاء في عملية تق

وبصورة مسبقة، بين الدولة الطالبة وأمانة المنظمة، على مهام وصالحيات كل بعثة؛ وأن تبلغ أحكام هذا اإلتفاق 

 .بالمهمةبوضوح إلى المستشار الذي سوف يقوم 
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، بما في ذلك دراسات البحوث، في تقييم أنشطة المنظمةوشجعت اللجنة األمانة على مواصلة جهودها  )13

والمنشورات، ومشاريع التعاون التقني؛ وعلى القيام، في المستقبل، بربط عملية التقييم هذه بأداء موظفي المنظمة 

 .المكلفين باألنشطة ذات الصلة

  

  2011- 2010إعداد برنامج العمل العام للفترة   -جيم 

  

 .CE/84/7(c) واردة في الوثيقة  القادم أعضاء اللجنة بشأن إعداد برنامج العمل العامالتوصيات التي عبر عنها )14

  

  التنسيق بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية  - دال
 

وافقت لجنة البرنامج، وهي تضم رئيس لجنة الميزانية والمالية، على أن إعداد ، PC/35/5بعد بحث الوثيقة  )15

سنتين ماليتين ينبغي أن يستند، على األقل جزئيا، إلى برنامج العمل المتفق عليه لنفس الفترة، وذلك ميزانية المنظمة لكل 

 .لكي تتجلى، أيضا في بنود الميزانية، أولويات الدول األعضاء
 

 إعداد برنامج العمل أوال ثم تنفيذه، وافقت اللجنة على اإلتجاه تدريجيا نحو العمل بالتالي، ومن أجل تسهيل )16

وعليه، قررت اللجنة أن تضم . ورة متكاملة مع لجنة الميزانية والمالية، على األقل بالنسبة لما يخص الميزانيةبص

اإلجتماع السادس  (2009 في أوائل مشتركا امالية، لكي تعقد اللجنتان اجتماعجهودها إلى جهود لجنة الميزانية وال

للجنتين أيضا أن يسهل اعتماد نظام اإلدارة على أساس النتائج ومن شأن العمل المنسق ). والثالثين للجنة البرنامج

 .، تماشيا مع الممارسات التي توصي بها األمم المتحدة)والميزانية على أساس النتائج

  

   والثالثين للجنة البرنامجالسادسمكان وتاريخ اإلجتماع   -هاء 
 

 وإذ يؤخذ في الحسبان البند .2009براير ف/ شباط25 و24قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بمدريد، يومي  )17

السابق الذي يتعلق بالتنسيق بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية، يمكن الجتماع لجنة الميزانية والمالية أن يعقد 

 .، في مدريد أيضا2009فبراير / شباط26 و25يومي 
 

م النشطة، وشاكرا األمانة أيضا على العمل  على مشاركتهأنهى الرئيس اإلجتماع شاكرا كافة أعضاء اللجنة )18

 .التحضيري وعلى الدعم اللوجستي الذي قدمته


