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 تحديث انموقغ اإلنكترووي نمىظمت انسياحت انؼانميت

 

 

 انخهفيت

 

بحضاًس  عىاٍ كابات ارنخشناج مناز سانًاث  عذِاذة. غّاش أ َّ  ،يمشااسِعىاببشامضىاا  ،حخمخَّع منظمت السّاحت العالمّت .4

عمىّات حطًِش المًقع يصّانخه، األمش الازَ أسا ش باذيسن عان حًصِاع الحضاًس ي المخضاِذ قذ أدٌَّ إلٍ حأخّش الطىب

 الخانًلًصّاث يالخصامّم يالمًاسد.ي خًادمالمضمًعت مخخى ت من  عىٍالخطًِش 

 

اإ فاُ إجاااس الضىاًد المبزيلات 1141فاُ نًفمبش/حشاشِن الزاانُ ماان العاام  .1 خحااذِذ ل، حامَّ اسااخحذاد بشناامش  مخخصِّ

اات مانااتاأل المحخًِاااث كاا   حضمااعيضااع بنّاات ححخّاات مشااخشكت البشنااامش  ماان ىااذا الشسّسااُالكااا  ي ىمنظماات.ل العامَّ

ساث يحعااش الحالّاات يالمسااخةبىّت،  اإللاخشينّاات ًا ٍَّ ماا إسااىاماثي لخطاا ن ، ين بااشامش األمانااتأ الخانًلًصّاااث حااؤمِّ

دةهِساوم فُ خىة لا  َمن   يحمنح مىاّت المحخًٌياألدياث المناسبت،   ،. يحشاِّ  وزن البنّت الخحخّت اإللاخشينّت المخضذِّ

إلٍ صانب قاعذة "بالحما"
4
ت باألعضاا  المنخسابّن فاُ منظمات الساّاحت العالمّات    سكناا   ،)الشبات اإللاخشينّت الخاصَّ

 آلّت الخًاص  الخُ حعخمذوا المنظمت عبش الشبات. فُ  ا  أساسَّّ 

 

 انبىيت انتحتيت

 

ل عىااٍ واازا الصااعّذ فااُ إنشااا  بنّاات ححخّاات إلاخشينّاات  .3 دةمًرًقاات حمزَّاا  اإلنضاااص األيَّ لخضمّااع يعااش  كاا   يمخضااذِّ

الخًاصذ فاُ مخخىاأ أنحاا  ب حسمحالسحابّت"، الخُ م خًاد"الالمحخًِاث. يقذ اخخاسث األمانت لىزا الغش  اسخخذام 

ع حذسِضّا  لخىبّت ارحخّاصاث المسخةبىّت،  ن يالعالم، يححم  إماانّت الخًسُّ كا  فُ وزا السّاق حُةذَّم ي. ك ا ة الخاى تحؤمِّ

  مالّات حُ اش  عبااأ مان كلاّ  ونااه المصذس، ما ِعناُ أنَّا تم خًح تإلاخشينّ بشمضّاثسخخذام الخذماث الضذِذة با

 لّانا " –نظاام الخشاغّ  "أيبًنخاً حعخماذ  الضذِذة أ َّ البنّت الخحخّت زكشُِ عىٍ كا  كى ت حشخّإ أي سسًم صّانت. 

(Ubuntu Linux)ل" ، ينظااام إداسة قًاعااذ البّاناااث "ماااَ أَ كّااً أ(MySQL)، اا ّت "بااُ. إِخب.بااُ" يالىغاات النصِّ

(PHP).إلخ ،  

 

 انبرامج اإلنكتروويت

 

 العالمّات األنظمت أحذ، يوً )http://drupal.org(إلداسة المحخًٌ  (Drupal)حعخمذ األمانت حالّا  نظام "دسيبال"  .1

م بىاا  النظاام، مان خاالل يِسامح وازاالم خًحت المصذس.  الشاسذة فُ مضال المنخضاث بنّخاه المشنات الخاُ ِماان الاخحاا

ماان كااشكاث اإلنخشنااج  كبّااشا  يحطًِشوااا بسااىًلت، بئنضاااص أَ مشااشيً حةشِبااا  عىااٍ كاابات اإلنخشنااج. يإ َّ عااذدا  

حسااخخذم نظااام "دسيبااال" )األماام المخحااذة، يمنظماات الع ااً الذيلّاات، يالبّااج  عالمّااا   يالمؤسَّساااث العاماات المعشيفاات

قاذ باحاج  يمباشمضّنأساشة "دسيباال" مان ُمساخخذمّن األبّض، يمضىت "رَ إِاًنًمسج"، إلخ. . يمن المعىاًم أ َّ 

                                            
4
 .A/19/8الًرّةت  المعشي  فُأنظش حةشِش سسّ  األعضا  المنخسبّن   
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ُا  حعذٌّ نحً العالمّات لام حعاذ  فُ منظمات الساّاحت الًِب مشاسِعِعنُ أ َّ  ما، حةشِبا  من حًل العالمنصأ مىًّ  مىن

  .معَّّن أي فشِق عم  محذَّدة سونا  بششكت

 

 انشكم  تصميم

 

ااشاث األساسااّت لمًاكباات المًاقااع  حاامَّ إدخااالِضااشَ العماا  حااذسِضّا  عىااٍ إعااادة حصاامّم المًقااع، يلااان   .5 بعااض الخغِّّّ

ات مًقعاا  مخناساق "الشاا  يالمظىاش" فاُ مخخىاأ أقساام  م األمانت العامَّ اإللاخشينّت المعاصشة. يفُ وزا السّاق، حةذِّ

 الًسااسطحاًافش فُ ك  ص حت. كما أ َّ  العالمّت بحذاليأدياث  (Menus)/األيامش اعخماد كشاسط الةًاسمالشبات، مع 

دة سمعّت البصاشِتال الخ ّ ات  باساخخذام أفاالم ال ّاذًِ يالصاًس ِسامح ،المحخاًٌ الغناُ إلاٍ صاناب ،األكااال المخعاذِّ

ات الخانًلًصّااثبشا   بسّط ر ِحخااس إلاٍ  (Lightweight)يالسشِعت الخحمّ   -Plug)اإلضاافّت  الخةنّااث أي الخاصَّ

ins)  " فال حاصت مزال  رساخخذام الاف"فال((Flash)  "َأي حةنّات الاف"دبىًّ. أم. أ(WMA) إلاخ.  الىاذا باا  بسااجت ،

 أي أَ صىاص. (browser)وً أ  ِسخطّع الضمّع الن ار إلٍ المًقع من أَ مخص ح لىًِب 

 

 هىدست انمؼهوماث

 

ل كاُ    .6 اذِاً  حصمّم الشا  عاادة  أيَّ اشن عناذما ِخعىَّاق األماش بخحاذِذ أي حعاذِ  كاا  اأصاحا  المً ِخةصَّ قاع حغِّّّ

ت أ َّ الخحذَِّ األكبش ِامن  ، فُ حالت منظمت السّاحت العالمّت، سشعا  ما أدسكج األمانت العامَّ مًقع  إلاخشينُ. يلان 

 المًقع. فُفُ ونذست المعىًماث 

 

ت أ  ِحمِّ  مباكاشة  المحخاًٌ  .7  مساؤيلالأصبح اْ  بئماا  ك  ُمسخخذم )ُمنسِّق أي مذِش بشنامش  داخ  األمانت العامَّ

ات باالمًقع  إلاٍ، إلاخ.  (PDF)" عنه )نإُّ ماخً ، صًس، مىأ "بُ.دَ.أا. أَ  باساخخذامقاعاذة البّانااث الخاصَّ

يوزا ما ِسمح بخحذِذ  فًسَ لىمًقع  إلاخشينُ مخخصِّإ .ت إلٍ بشنامش مخص ِّح عادَ لىًِب )أَ من دي  الحاص

يباإلضاافت إلاٍ رلااإ، فائ َّ النظاام الضذِاذ إلداسة المحخااًٌ يبخشااجش البّانااث يالمعىًمااث عباش عااذد  مان الباشامش. 

د الىغاث، حخٍ يإ    ٌ مخعذِّ  ً إلاٍ الىغاث حةخضُ الاخابات مان الّماّن كانج وزن ِسخطّع يبا  سىًلت الخعام  مع محخ

ات ًصاًد بالّساس، كالىغت العشبّت مزال . كازلإ، ِخمَّّاض المًقاع  كااث واُ خاصات " ضات فّاه حىةاسّاا  ُمذمَّ  بحزّاتخاصَّ محشِّ

صة  البحااذ المحخااًٌ الاازَ ر حاصاات لىمسااخخذمّن  لىخعاماا  مااع (Search Engine Optimization)" نخاااسشالالمعااضَّ

 إلجالً عىّه.با

 

 أوواع انمحتوى

 

ات لعاش  محخاًٌ  حًضع المعىًماث .8 ً فاُ عاذد  مان ال مااث المعخماذة عامَّ من قب  ُمسخخذمّن مًراًقّن، يواُ حُاًصَّ

يلاانَّ المًقاع ر ِخىاً أِضاا  مان فمااث  إلخ.  (Webforms)نمارس الًِب   الًِب مز : الص حاث، األخباس، األحذاد،

صاات ماان المعىًماااث الخااُ حًضااع رسااخعمارث ُمحااذَّدة أي لخىبّاات احخّاصاا اات مزاا : كااغًس الً اااسأ، مخخصِّ اث  خاصَّ

يالبّانااااث الصاااح ّت، يالنشاااشاث اإلخباسِااات، يمساااابةاث الصاااًس، يالمباااادساث، يالمنخضااااث الخةنّااات، يمةخشحااااث 

ت بذأث األمانتيلةذ المشاسِع، إلخ.  فاُ كا  بشناامشم رامَّ اكخشا ج  المطىًبات بااألمًس األساساّت فُ وازا اإلجااس العامَّ

 .ّىاالُمحذَّدة يحىبِّ حخّاصاث ار حخعام  معحذسِضّا  كّأ 

 

 نمىظمت انسياحت انؼانميت اندونيت اإلنكتروويتشبكت ان

 

يحااخما إداسحااه عبااش بااشامش مخخى اات ماان خااالل  .السااّاحت العالمّاات مضااارث  مخخى ااتِغطااُ بشنااامش العماا  فااُ منظماات  .9

ت ياإلكاشاا فّاه  عمىّات الخنساّق ، مع الحاش  عىاٍ أ  حااً األنشطت المنخظمت أي المشاسِع أي المبادساث الخاصَّ

 عمىّت مشكضِت. يقذ جُبِّق المنطق ن سه بالنسبت إلٍ حضًس المنظمت عىٍ كبات ارنخشنج.

 

. يلاانَّ األمانات العامات قاادسة عىاٍ إنشاا  http://unwto.orgحمىإ منظمت السّاحت العالمّت مًقعا  إلاخشينّا  عاما  واً  .41

دا . يالّاًم، مً اقع إلاخشينّت بةذس ما ححخاصه بشامضىا من أص  عش  محخًاوا الخا  الازَ ِااً  الن اار إلّاه ُمحاذَّ

صا موقؼما  لنكتروويما  مباامرا   71انشبكت انجديدة تتضممنه أصبحج   45لىباشامش أي المشااسِع، ماع العىام أ َّ  ا  مخصَّ

ات بمىاّات الخصامّم يالمحخاًٌ،  ِخمخاع. حالّاا   مًقعا  إضافّا  واُ فاُ جاًس اإلنشاا  ماع كا  بشناامش فاُ األمانات العامَّ

عااش  المحخااًٌ ن سااه بصااًسة  مخضامناات عىااٍ مًاقااع أخااشٌ ماان الشاابات. ُِسااخخذم فااُ واازن الحالاات نطاااق  إماانّاات

ج لىمنظمت، مع اإلبةا  عىٍ عنًا  اإلنخشنا األما الشابط بالمًقع اإللاخشينُ  إلبشاص (sub-domain)اإلنخشنج ال شعُ 

ً مناه كابات  كامىات  إرا   األمش أكبه. http://asiapacific.unwto.org، مزال : (URL)الخا   بالعمًد ال ةشَ الزَ حخ شَّ

 من الخطبّةاث أي المًاقع اإللاخشينّت المشحبطت صمّعا  فُ ما بّنىا.

 

http://unwto.org/
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 انُمستخدمون وانزوار

 

ماان أواامَّ الخغَّّااشاث الخااُ كااىذوا عااالم اإلنخشنااج خااالل الساانًاث العشااشة الماضااّت إكااشاك المسااخخذم فااُ المًاقااع  .44

اإللاخشينّت بصًسة  كخصّت. صحٌّح أنَّه ر ِضال وناك الازّش من الضياس المضىًلّن الزِن ِخصا حً  مًاقعناا، إرَّ 

باسااخخذام كىماات  (Login) ُِسااضِّ  دخًلااهي (Account) لخااا حسااابه ا ُِنشاا أنَّااه قااذ أصاابح اْ  بئماااا  أَ فااشد  أ  

ات بئمااا  األمانات بااثيوزا ُِحاذد فاسقاا  كبّاشا  ألنَّاه مان اْ  فصااعذا ،  .(Password) مشيس اأ   العامَّ لاٍ إ حخعاشَّ

ت. يالن ار مسخًِاث مخخى ت من الذخًل باعخماد، صياس مًاقعىا يحسمح لىم بالخ اع   بائجالقفُ وزا الصذد   نَّّت يرمَّ

ت ذ خاصَّ  يالحسا  الًاحذ لا ا مًاقع منظمت السّاحت العالمّت. (Single Sign-on) حسضّ  الذخًل المًحَّ

 

م  ياحاذةمن  .41 بالشسااس  اإللاخشينّات،  خّاساحاه المخصاىت: بضمىات  مان األماًس، ِساخطّع الُمساخخذم أ  ِاخحاَّم لًحت ححاُّ

يبّاناث مىأ الخعشِأ الشخصُ، ياإلكخشاك فُ النششاث اإلخباسِت، يحساضّ  المشااسكت فاُ ال عالّاث/األحاذاد، 

الخاُ ُِناًٌ إجالقىاا يالخصًِج فُ المسابةاث، يم   إسخماساث إسخطالً الاشأَ، يالازّاش مان الخّااساث األخاشٌ 

 يمنظمااث وّمااث مساؤيل فاُ ساخطّع كا ِا  صاذا  لىاذيل األعضاا ، حّاذ يِعخبش رلإ عنصشا  إِضابّ. فُ المسخةب 

د ي بااه الخااا ا  أ  ِخىااق مىااأ الخعشِااأ الشخصااُالسااّاحت الًجنّاات  جشِةاات اسااخخذام مًاقااع منظماات السااّاحت ِحااذِّ

 العالمّت )نظام الخنبّه الشخصُ بحسب المًاضّع، إلخ. 

 

 قاػدة يبياواث مركزيت نألاخاص وانمىظماث

 

لّت نُ ِّازث خاالل السانت الماضاّت يصاًد عاذد  مان قًاعاذ البّانااث المخخى ات الخاُ حخناايل  .43 مضمًعات أ ىشث دساست أيَّ

منظماات. يِشااّش رلااإ إلااٍ اسح اااً احخمااال الًقااًً فااُ الأماناات  الاازِن ِااخما العاماا  معىاام فااُ يالمنظماااث األكااخا 

قذِمت يبالّتم ناوّاإ عان أنَّاه قاذ ِاؤدَ إلاٍ ح ًِاج ال اش  فاُ ماا ِخعىَّاق  اصدياصّت المعىًماث يفُ إنخاس سضالث

تشساس  البنشش  ات اْ  فاُ  البشِذ عبش العامَّ اإللاخشينُ. بُزلج بعض الضىاًد فاُ وازا اإلجااس، يباحاج األمانات العامَّ

ل إلٍ أداة إلاخشينّت  صذِذة مخصىت  ًُّ   سّاحت العالمّت.بالشبات الضذِذة لمنظمت البشا   حام جًس الخح

 

اات ماان البّاناااث المشحبطاات  رلااإسّساامح  .41  الخعاماا  معىاام ِااخما باألكااخا  الاازِن لااا  بشنااامش بااأ  ِااذِش قاعذحااه الخاصَّ

(contacts)اات ، مااع حشاااسك، ياإلحخ ااا  بمىاّاات البّاناااث يإرا كااا  ألحااذ وااؤر  . فااُ الًقااج ن سااه السااضالث العامَّ

ات س عنذساز  إلاٍ سبطاه بالشاباتُِصااألكخا  حسابا  فُ المًقع اإلكخشينُ،  ان الُمساخخذم، ماا ِالعامَّ مان ححاذِذ  ماَّ

م بّاناحه   ِشغب فُ الخعام  معىم. نخّاساحه لناحّت األكخا  الزِب يالخحاُّ

 

 انرسائم وأاكال انتوالصم اإلكتروويت

 

إسسال بشِذ  إلاخشينُ لاه.  إ َّ الطشِةت المعخمذة عادة  لىخًاص  مع أحذوم بشا   مباكش عبش اإلنخشنج وُ من خالل .45

ِخمَّ إسسال عذد  واس  من الشساس  يالنششاث اإلخباسِت اإللاخشينّت ك  أسبًً من خالل قًاعاذ بّاناحناا، يباساخخذام 

 .اعُمَ لىبشِذ الضَ البشمضّاث اإلكخشينّت الُمعذَّة خصّصا  

 

اث، أجىةج األمانت .46 ت بعذ اخخباس عذد  من المنصَّ ت  العامَّ ، يواُ اعّاتالَضمَ الشساس  المىنّت بأخّشا  أداة  إلاخشينّت خاصَّ

خعم  األمانات عىاٍ مساخخذمُ اإلنخشناج. يسال يمناسابتُمذمضت بشا   مخاام  ماع قاعاذة البّانااث المشكضِات الضذِاذة 

ت يحطبّةىا حذسِضّا  فاُ األكاىش المةبىات. يوازا ِعناُ ماا ِىاُ: ر سساًم، مىاّات مط ىةات، ر حنضِا  إجالق وزن الخاصَّ

ت، سىًلت فُ ارسخعمال،   . ىمسخخذمل يحىةاسّت إداسة آلّتلبشمضّاث خاصَّ

 

 لني أيه وتجه؟

 

 حعضِض البنّت الخحخّت لىبّاناث عىٍ الًِب لضما  خذمت  صِّّذة مًاصىت 

 ُيصًدوا ضمن الشبات حُنضض نىاسّا   دعم يحذسِب البشامش المخبةّت لا 

  المشكضِت ينظام البشِذ الَضماعُ حذسِضّا  إجالق قاعذة البّاناث 

  اإلكخشاك فُ "حًِخش" أي "فّسبًك" أي "لّناذإ "اإلصخماعُ المىأ الخعشِ ُ ضمن كبااث الخًاص  عش : 

 حعضِض الخ اع  بّن الُمسخخذمّن يحماّنىم أكزش فأكزش 

   فىشست البّاناث ياإلحصا اث الُمخاحت لىمسخخذمّن بشا   أفض 

  اث ألصحا  المًاقع اإلحصاحأمّن اسخخذام 

  ق المعىًمااث ًا اعخماد الخعامالث اإللاخشينّت )الخضاسة اإللاخشينّت ، ير سَّّما بالنسبت إلٍ المنشًساث، يص حت حسا
(Infoshop) 

   تمخخى  بصًسة)المحخًٌ ن سه، يلان  الن ار إلٍ المًاقعاعخماد الخةنّاث الصذِةت لىىًاحأ الخىًِت من أص  



A/19/11 ann.4 

 

 
4 

 ات بىّمااث أي منظمااث الساّاحت الًجنّات الشسامّت لىاذيل ياإلحارث إلاٍ ط شيابحأمّن ال المًاقاع اإللاخشينّات الخاصَّ

 تاألعضا  فُ منظمت السّاحت العالمّ

 فخح المضال أمام الذيل األعضا  لخسىّط الضً  عىٍ مةاصذوا السّاحّت المخخى ت 

  حًفّش منخذٌ إلاخشينُ لىنةا  بّن األعضا 


