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 تقرير األمين العام

 واألنشطةتوجهات السياحة الجزء األول: 

 إدراج السياحة على األجندة العالمية)ب( 

  قدمةم .أوال

على األجندات الوطنية ال يزال إدراج إسهام السياحة في النمو اإلقتصادي والتنمية الشاملة واإلستدامة البيئية   3.

والدولية من األولويات الرئيسية بالنسبة للمنظمة بإعتباره شرطاً مسبقاً لوضع وتنفيذ السياسات التي من شأنها دعم نمو 

 .القطاع واستمراريته

ويلقي هذا التقرير الضوء على أبرز اإلجراءات المقّررة والمنفذة من قبل األمانة من أجل إدراج السياحة على   6.

 .األجندات العالمية والوطنية منذ التقرير الذي ُرفِع إلى الدورة الواحدة بعد المئة للمجلس التنفيذي

 إدراج السياحة على األجندة العالمية  .ثانيا

.1 والسياحة لمنظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة الكتاب المفتوح حول السفرتواصل حملة  

رئيس دولة وحكومة الكتاب المفتوح. وترمي هذه المبادرة  26، استلم ما مجموعه 6033تقّدمها. فمنذ إطالق الحملة عام 

إلى تعزيز دور القطاع على أعلى المستويات، واإلرتقاء بالتنسيق العابر للقطاعات على مستوى السياسات بشأن القضايا 

 .فوف صانعي القرار حول التحديات الملحة الماثلة أمام القطاعالسياحية، فضالً عن رفع مستوى الوعي في ص

. ووفقاً 6032أيلول/سبتمبر  10و 69في تركيا في  اإلجتماع السادس لوزراء السياحة في مجموعة العشرينُعقد   4.

نتعا  ألولويات الرئاسة التركية لمجموعة العشرين، ناقش اإلجتماع سبل مواجهة السياحة للتحديات المتأتية عن "اإل

وظائف"، ورّكز بصورٍة خاصة على السياسات التي تعّزز المساواة ما بين الجنسين، وتتطرق إلى بطالة اإلقتصادي بال 

الشباب وترتقي بكفاية المهارات وريادة األعمال واإلستثمار. وألجل هذه الغاية، عملت منظمة السياحة العالمية ومنظمة 

كمرفق إلعالن قادة دول مجموعة العشرين )أنظر الرابط  تم إدماجهوماٍت أساسية وبياٍن العمل الدولية على إعداد وثيقة معل

and-more-create-can-tourism-how-iscussd-tourism-of-ministers-http://g20.org.tr/g20- باإلنكليزية: التالي
jobs/-better).  

، في إطار 6032أيّار/مايو  60بيجين، الصين، في فسيُعقد في  اإلجتماع السابع لوزراء السياحة في مجموعة العشرينأما 

رئاسة الصين لمجموعة العشرين وتزامناً مع إنعقاد المؤتمر العالمي األول حول السياحة من أجل التنمية الذي يُنظّم 
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. وسيُرّكز اإلجتماع على الموضوع التالي: جمهورية الصين الشعبيةباإلشتراك ما بين منظمة السياحة العالمية وحكومة 

  .لة من أجل التنمية الشاملة للجميع"أداةٌ فاع –"السياحة المستدامة 

وتواصل األمانة العمل على اإلرتقاء بمكانة السياحة في أجندة منظومة األمم المتحدة وكذلك في أجندة المنظمات   2.

لمزيٍد من التفاصيل(. وفي هذا اإلطار،  CE/103/5)الرجاء اإلطّالع على الوثيقة الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة 

  إلشارة إلى ما يلي:تجدر ا

: إثر الجهود المتضافرة ألمانة منظمة السياحة العالمية والدول أهداف التنمية المستدامةإدماج السياحة في  (أ )

تعزيز النمو : 2األعضاء، تم إدماج السياحة كغايٍة ضمن ثالثة من أهداف التنمية المستدامة هي التالية: الهدف 

: 36والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع؛ الهدف اإلقتصادي المطّرد والشامل للجميع 

: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وإستخدامها 34ضمان وجود أنماط إستهالك وإنتاج مستدامة؛ والهدف 

 ي:على نحٍو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. أما الغايات المتصلة بالسياحة خصيصاً فه

: "وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفّر فرص العمل 9.8الغاية  -

 "؛ 6010وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 

وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر فرص العمل  ب: "ــ 21الغاية  -

 "؛ وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية المستدامة

: "زيادة الفوائد اإلقتصادية التي تتحقّق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان 3441الغاية  -

البحرية، بما في ذلك من خالل اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك،  نمواً من اإلستخدام المستدام للموارد

  ".6010وتربية األحياء المائية، والسياحة، بحول عام 

بيد أنّه من األهمية بمكان التشديد على أن السياحة، ونظراً لطابعها الشامل لعدة قطاعات، تحتل مكانةً تخّولها 

هدفاً )للمزيد من المعلومات حول السياحة  31مة البالغ عددها اإلسهام في كافة أهداف التنمية المستدا

and-http://icr.unwto.org/content/tourism-وأهداف التنمية المستدامة، الرجاء زيارة الموقع التالي: 
sdgs).  

فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف كما أن منظمة السياحة العالمية مراقٌب في 

الذي عمل على إقتراح مؤشراٍت لقياس غايات أهداف التنمية المستدامة )أنظر على الرابط  التنمية المستدامة

A.pdf-Rev1-SDGs-2-session/documents/2016-http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th).  

: أقّرت الجمعية العامة التنمية سبيل في المستدامة للسياحة الدولية كالسنة 7102بسنة لإلحتفال  التحضير (ب )

كانون  4التنمية. ويُسلّم القرار الذي إعتُمد في  سبيل في المستدامة سنةً دولية للسياحة 6031لألمم المتحدة سنة 

بأهمية السياحة الدولية، وخاصة اإلعالن عن سنة دولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل " 6032األول/ديسمبر 

راث الثري لمختلف الحضارات، التنمية، في إرساء تفاهم أفضل بين الشعوب في كل مكان، وإذكاء الوعي بالت

  ."وجعل القيم المتأصلة لمختلف الثقافات تحظى بتقدير أفضل، بما يسهم في تعزيز السالم في العالم

التنمية فرصةً  سبيل في المستدامة للسياحة الدولية كالسنة 6031 ويشّكل إعالن األمم المتحدة عن اإلحتفال بسنة

أي الركائز اإلقتصادية واإلجتماعية  –فريدة من أجل اإلرتقاء بإسهام القطاع السياحي في الركائز الثالث لإلستدامة 

مع العمل في الوقت عينه على إذكاء الوعي باألبعاد الحقيقية للقطاع والتي غالباً ما ال تُقّدر حّق تقدير.  –والبيئية 

لسياحة العالمية هي الوكالة األممية التي تقود هذه المبادرة، فهي سوف تعمل على تنظيم وعلى إعتبار أن منظمة ا

بالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة، والمنظمات هذه السنة الدولية وإحيائها، 

  .(CE/103/3 (d) الدولية واإلقليمية، وكافة أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة )أنظر الوثيقة

: يُنظم المؤتمر باإلشتراك ما بين منظمة السياحة المؤتمر العالمي األول حول السياحة من أجل التنمية (ج )

تحت عنوان "تسخير السياحة ألغراض السالم والتنمية"، وهو سيشّكل فرصةً  جمهورية الصين الشعبيةالعالمية و

لتي يمكن للسياحة من خاللها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية للدفع بالنقا  على أعلى المستويات بشأن السبل ا

 للسياحة الدولية السنة، باإلضافة إلى إطالق التحضيرات لإلحتفال ب6010 لعام المستدامة التنمية المستدامة وخطة

  .التي ستُقدَّم رسمياً خالل هذه المناسبة 6031التنمية  سبيل في المستدامة
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إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط تواصل منظمة السياحة العالمية التقّدم في العمل على صعيد  (د )

فالسياحة المستدامة هي أحد البرامج الخمس األولى المشمولة ضمن إطار السنوات . االستهالك واإلنتاج المستدامة

لمستدامة والتعليم، المشتريات العامة المستدامة، العشر، إلى جانب تقديم المعلومات للمستهلك، أنماط العيش ا

والمباني وأعمال البناء المستدامة. وتقود منظمة السياحة العالمية برنامج السياحة المستدامة باإلشتراك مع حكومات 

(، جمهورية كوريا )وزارة الثقافة والسياحة والرياضة( والمغرب طاقة والبحاركّل من فرنسا )وزارة البيئة وال

  .لبرنامج بالمشاركةاقائدة  ة هذه الحكومات)وزارة السياحة(، بصف

تواصل منظمة السياحة العالمية العمل مع منظومة األمم المتحدة، وتحديداً : تعزيز السفر اآلمن والسلس (ه )

اإلدماج ، من أجل التقريب ما بين أجندتْي السياحة واألمن وتعزيز مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

للسفر وينهض في الوقت عينه بأجندة تيسير أكثر أماناً  التام للسياحة في آليات الطوارئ واألمن بما يرتقي بإطارٍ 

  .(CE/103/9السفر )أنظر الوثيقة 

 الطيران ومنظمة العالمية السياحة منظمة، نظمت أجندتْي السياحة والطيرانسعياً إلى التقريب ما بين  (و )

التنمية، وذلك على هامش الدورة  ألغراض الجوي والنقل المستوى حول السياحة الرفيع المنتدىالدولي  المدني

: المنظمتين عبر الرابط التاليالبيان المشترك بين  أنظرالعالمية ) السياحة الحادية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_icao_m_statement_ar.pdf).  

واإلعالم" المنعقد في تونس في كانون  السياحة" حول العالمية السياحة لمنظمة الرابع الدولي المؤتمر ذّكر (ز )

لسياحة واإلعالم، والسيّما في أوقات األزمات. والجدير بأهمية رأب الصدع ما بين أجندتْي ا 6032األول/ديسمبر 

إعالء مرتبة السياحة ضمن أجندة بالذكر أن هذه السلسلة من مؤتمرات منظمة السياحة العالمية إنّما ترمي إلى 

  .، وبصورٍة خاصة اإلعالم العام واإلقتصادياإلعالم

: تدعم منظمة السياحة العالمية إقتراح الفريق السنة األوروبية للسياحة والتراث الثقافي 7102إعالن سنة  (ح )

 دي المشترك التابع للبرلمان األوروبي المعني بتنمية السياحة األوروبية والتراث الثقافي ودروب سانتياغو

 للسياحة األوروبية السنة 6032 سنة كومبوستيال وسواها من الدروب الثقافية، حيث يقضي هذا اإلقتراح بإعالن

في. وفي هذا الصدد، أبلغت منظمة السياحة العالمية دعمها رسمياً لرئيس المفوضية األوروبية، الثقا والتراث

الحجم،  والمتوسطة الصغيرة وللمفوض المعني بشؤون السوق الداخلية والصناعة وريادة األعمال والمؤسسات

  .وكذلك للمفوض المعني بشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة

 واجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذياإلجراءات ال .ثالثا

.2 أن:مدعّو إلى المجلس التنفيذي  

 ؛والوطنية يحيط علماً بعمل األمانة في سبيل إدراج السياحة على األجندات العالمية (أ )

ويشّجع الدول األعضاء على تبنّي تنفيذ العمليات الناشئة عن أهداف التنمية المستدامة على المستويين  (ب )

 ؛الوطني والدولي

 السنة 6032 سنة بإعالن ويشّجع الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي على دعم اإلقتراح القاضي (ج )

 الثقافي. والتراث للسياحة األوروبية
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