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  الدورة الرابعة والثمانون

  2008أكتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت) ت(7البند 

  

  

  :2011-2010توجيهات إلعداد برنامج العمل العام والميزانية للفترة 

  ينقاش توجيهي وإجراء تحضير
  

  

  مذكرة من األمين العام

  

  

التوصيات الصادرة عن اإلجتماع الخامس والثالثين للجنة البرنامج، بشأن برنامج العمل للفترة تحتوي هذه الوثيقة على 

2010-2011.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CE/84/7(c) 
 

2

  

  :2011-2010توجيهات إلعداد برنامج العمل العام والميزانية للفترة 

  نقاش توجيهي وإجراء تحضيري
  

  

تماع الخامس والثالثين للجنة البرنامج، ذكر مدير البرنامج والتنسيق باإلجراء المعتمد إلعداد برنامج في اإلج )1

-2010بين الدول األعضاء بشأن المجاالت ذات األولوية للفترة ثم عرض نتائج المسح الذي أجري . العمل القادم

ان اإلقليمية وفي الدورة الثالثة والثمانين للمجلس ، فضال عن استنتاجات المناقشات التي دارت في اجتماعات اللج2011

 .التنفيذي
 
وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول تفسير نتائج المسح، وحول الطريقة المثلى إلعطاء توجيهات واضحة  )2

 .إلى األمانة إلعداد برنامج العمل القادم

  

أنشطة عالمية، ) أ: (يد مستويين لألنشطةدوعمال بتوصية من اللجنة اإلقليمية ألوروبا، اتفقت اللجنة على تح )3

هذه . أنشطة محددة لألقاليم، ولألقاليم الفرعية كلما أمكن) ب(نتائجها تهم كل أنواع األعضاء وتعود بالنفع عليهم؛ 

. األنشطة اإلقليمية يقترحها األعضاء الفاعلون والمشاركون من كل إقليم، بمساعدة من ممثل المنظمة اإلقليمي ذي الصلة

، إذ 2008نوفمبر / في موعد أقصاه بداية تشرين الثانيويتعين تبليغ هذه األنشطة اإلقليمية إلى دائرة البرنامج والتنسيق

تضافر بين األهداف  الالعمل العام، مع اإلنتباه بصورة خاصة إلى كفالة التناسق وإحداث  يتعين إدراجها في برنامج 

 .ألنشطة ذات الطابع اإلقليمي، من جهة أخرىواألنشطة العالمية من جهة، واألهداف وا

  

4( التي جرى مسح تكميلي، في األسابيع القادمة، بين األعضاء المنتسبين، من أجل إثراء النتائج وباإلضافة، سوف ي

وينبغي . كافة احتياجات األعضاءتم الحصول عليها من األعضاء الفاعلين والمشاركين، ولكي تتجلى في برنامج العمل 

 .نوفمبر/أولويات األعضاء المنتسبين إلى دائرة البرنامج والتنسيق في موعد أقصاه أوائل تشرين الثانيتبليغ 

  

المكتسبة في إعداد وتنفيذ برنامج العمل الحالي، وبعد اإلستماع إلى آراء معظم أعضاء استنادا إلى التجربة  )5

 أن يتضمن هدفين 2011-2010نبغي لبرنامج عمل اللجنة وإلى اإلقتراحات التي تقدموا بها، تم اإلتفاق على أنه ي

كفالة أن تكون هذه التنمية ) باء(دعم الدول األعضاء في تنميتها المستمرة لقطاعها السياحي؛ ) ألف(: استراتيجيين فقط

 .مستدامة من المنظور اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي والثقافي

  

 :يةأن يشمل مجاالت األنشطة اآلت) ألف(ينبغي للهدف  )6
  

 ؛)في القطاع العام والخاص(إعالم وتدريب وبناء قدرات اليد العاملة السياحية : تنمية الموارد البشرية -
 
النهوض بالقدرة التنافسية واإلمتياز لدى المقاصد السياحية، بما في ذلك تكوين الصورة، واإلدارة  -

 السليمة، وتطوير المنتجات، ومواجهة األزمات؛
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  .ستشراف الطلبلسياحة الفرعي، واستطالع األسواق، واحساب ا -

 :ينبغي أن يشمل مجاالت األنشطة اآلتية) باء(الهدف  )7
  

 المسائل البيئية، بما فيها تغير المناخ؛ -
 
 تخفيف حدة الفقر؛ -

 
 .المسائل األخالقية واإلجتماعية والثقافية، بما فيها مدونة اآلداب -

 
 مثل اإلتصاالت، والمنشورات، وتعميم المعارف، والمعلومات، ركةت مشتوتم اإلتفاق أيضا على أن مجاال )8

 وهي تظهر في برنامج العمل الحالي –بهها اوالوثائق، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وما ش

طة  هي في الواقع صكوك وأدوات لعمل المنظمة، عوضا عن كونها أنش–) جيم ودال(كأهداف استراتيجية منفصلة 

 .وبالتالي، ينبغي تناولها على هذا األساس في البرنامج القادم واستخدامها في كل مجاالت األنشطة. استراتيجية للبرنامج
 
إضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة أنه يمكن لبعض األنشطة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية أن تمول بشكل مشترك مع  )9

نشطة األخرى، مثل مشاريع األويمكن مواصلة تمويل . إلقليمية ذات الصلةالدول األعضاء المعنية أو مع المنظمات ا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيره من ( من مصادر مالية أخرى التعاون التقني، من موارد خارجة عن الميزانية

 ).وكاالت األمم المتحدة، والمساهمات الطوعية من بعض الحكومات والمؤسسات، ألخ

  

ة األمانة على إعطاء المزيد من األولوية للبرامج واألنشطة حيث للمنظمة قوة مميزة بفضل وشجعت اللجن )10

نواتج عملية قابلة وينبغي لهذا الجهد أن يؤدي إلى . مكانتها الحكومية الدولية العالمية الفريدة، وبفضل خبرتها التاريخية

أو /مى ولمنفعتهم، مع مراعاة موقعهم الجغرافي وللتحديد بسهولة، ومعدة لإلستخدام من قبل غالبية األعضاء العظ

 .مستوى التنمية لقطاعهم السياحي

  

 ينبغي لبرنامج منظمة السياحة العالمية أن يركز وكما ذكر تكرارا من قبل المجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية، )11

ن إجراءات واضحة، سعيا  وأن يركز، في كل مجال، على عدد محدود ممجاالت حيث يمكن له أن يحدث فرقا؛على ال

القطاع الخاص، وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة، القطاع (إلى التضافر المالي والتقني مع شركاء خارجيين 

 ما ليس متوقعا من أحداث أو لمواجهةوينبغي لبرنامج العمل أيضا أن يتيح درجة ما من المرونة، ). األكاديمي، ألخ

 .ات يتطلبها األعضاء أثناء التنفيذلتلبية ما ال غنى عنه من احتياج

  

وأخيرا، عبر أعضاء لجنة البرنامج عن ارتياحهم للعمل الذي قامت به األمانة في هذا الصدد، وطلبوا من األمانة  )12

 من المساهمة في إعداد برنامج العمل القادم على تطور العمل، لكي يتمكن كل عضو من أعضاء اللجنة بمفردهإطالعهم 

  .لمناقشة في اإلجتماع القادم للجنة البرنامجقبل أن يعرض ل


