
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE/105/3(c) 
Madrid, 27 April 2017 
Original: English 

 

 

 المجلس التنفيذي
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 1052أيار/مايو  51-50 إسبانيا، ،مدريد
 من جدول األعمال المؤقت (ج)3البند 

 
 
 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 )ج( األولويات ورؤية اإلدارة

 .  المقدِّمة أوًلا

 للمجلس التنفيذي، على الشكل التالي:  503، كما أقرتها الدور 1052-1052أولويات اإلدارة للفترة  ُحدَِّدت .5

 دعم السفر اآلمن والسلس (أ )

 تعزيز دور التكنولوجيا في السياحة (ب )

 وضع مسألة االستدامة في صلب التنمية السياحية والترويج لدور السياحة المستدامة في التنمية. (ج )

 

م هذه الوثيقة  .1 ة عن األنشطة واإلجراءات الُمنفذة دعًما لهذه األولوياتتقدِّ  للمجلس التنفيذي. 501منذ الدورة  نبذة عامَّ

 6102-6102التقّدم في األولويات خالل الفترة  ثانياا. 

 دعم السفر اآلمن والسلس ألف. 

من أجل تعزيز المرونة في القطاع وبناء قدرته على التأقلم والصمود، يجب العمل على إعادة مواءمة النُظُم  .3

السياحية وتحقيق التكامل التام في ما بينها ضمن الهيكليات الوطنية والمحلية إلدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ. 

ع أصحاب المصلحة المعنيِّين على المستويات الوطنية والمحلية ويتطلب ذلك أيًضا تشاطًرا لهذه المسؤولية بين جمي

 والدولية.

على نحٍو مواٍز، يجب أالّ تؤدي التحديات األمنية الحالية إلى عكس مسار التقدم الذي ُسجلِّ مؤخًرا على مستوى  .1

ز قدرة السياحة على دعم النمّو  االقتصادي وخلق فرص العمل. في تسهيل السفر عالميًا، حيث ثَبَُت أنَّ تسهيل السفر يعزِّ

ة المشتركة.   المقابل، يمكن ال بل يجب أن يندرج تحسين األمن وتعزيز السفر السلس ضمن األهداف العامَّ

لسياحة واألمن وإدارة األزمات. على هذا المستوى، تعمل منظمة السياحة العالمية منذ فترٍة طويلة على قضايا ا .1

جهود المناصرة التي تبذلها في هذا المجال، مع العمل في الوقت نفسه على توفير المساعدة واصلت منظمة السياحة العالمية 

 للمجلس التنفيذي: 501التقنية وبناء القدرات للدول األعضاء. وقد ركزت الفعاليات التالية على هذا الموضوع منذ الدورة 

mailto:omt@unwto.org


CE/105/3(c) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

2 

حول "السياحة واألمن: دعم السفر  1052 القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العالمي (أ )

 (؛1052تشرين الثاني/نوفمبر  9اآلمن والسلس" )سوق السفر العالمي، لندن، المملكة المتحدة، 

البرنامج التدريبي التنفيذي اإلقليمي لمنظمة السياحة العالمية/مؤسَّسة تميس حول التواصل خالل األزمات  (ب )

 (؛1052تشرين الثاني/نوفمبر  51-51في أفريقيا )الخرطوم، السودان، 

حلقة دراسية رفيعة الشأن لمنظمة السياحة العالمية/اللجنة األوروبية للسياحة حول التواصل خالل األزمات  (ج )

 (.1052كانون األول/ديسمبر  51)مقّر منظمة السياحة العالمية، مدريد، إسبانيا، 

سياحة واألمن وإدارة األزمات. على هذا المستوى، تعمل منظمة السياحة العالمية منذ فترٍة طويلة على قضايا ال .2

واصلت منظمة السياحة العالمية جهود المناصرة التي تبذلها في هذا المجال، مع العمل في الوقت نفسه على توفير المساعدة 

 جلس التنفيذي:للم 501التقنية وبناء القدرات للدول األعضاء. وقد ركزت الفعاليات التالية على هذا الموضوع منذ الدورة 

االجتماع األول فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة السياحة العالمية بشأن السياحة واألمن قبيل انعقاد سيُعقد  .2

 .1052أيار/مايو  50المجلس التنفيذي في 

 تعزيز دور التكنولوجيا في السياحة باء. 

شباط/فبراير، بتنظيٍم مشترك بين  52-51مرسية، إسبانيا، في في الدولي األول حول المقاصد الذكية  المؤتمرُعقِد  .1

مرسية بهدف دعم وقولبة نموذٍج  ومنطقةمنظمة السياحة العالمية ووزارة الطاقة والسياحة واألجندة الرقمية في إسبانيا، 

 .سياحي للقرن الواحد والعشرين باالستناد إلى عناصر االبتكار والتكنولوجيا واالستدامة واإلتاحة

النتائج األولية لدراسٍة بحثية حول  1052عرضت األمانة خالل معرض البورصة الدولية للسياحة في برلين  .9

"منصة الخدمات السياحية الجديدة" )أو ما يُعرف باالقتصاد التشاركي( في خالل حفٍل شارك فيه ممثلون من المقاصد 

 (.www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_npts_itb_2017_jk2sc_rev.pdfالمحلية والوطنية )

مسألة اًلستدامة في صلب التنمية السياحية والترويج لدور ومساهمة السياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية وضع  جيم. 

 المستدامة: 

واصلت األمانة الدفع قُدًما بهذا االتجاه من خالل العمل على ثالثة محاور رئيسية )لمزيٍد من المعلومات، يُرَجى  .50

 (:CE/105/5(a)االطالع على الوثيقة 

 (؛INSTOالشبكة الدولية لمراصد السياحة المستدامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية ) (أ )

العشري للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج  العمل ن إطاربرنامج السياحة المستدامة المندرج ضم (ب )

 المستدامة؛

(، من أجل UNSDبدعٍم من شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )، (MSTقياس السياحة المستدامة ) مبادرة (ج )

 تطوير إطار إحصائي دولي على مستوى المنظومة من أجل قياس دور السياحة في التنمية المستدامة.

، انظر الوثيقة لالطالع على معلومات تفصيلية: للسياحة المستدامة في سبيل التنمية 6102السنة الدولية  .55

CE/105/3(d). 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي ثالثاا. 

 المجلس التنفيذي مدعو إلى أن: .51

 ؛للمجلس التنفيذي 501منذ الدورة  أولويات المنظمة فييحيط علًما بالتقّدم الُمحَرز  (أ )

الدول األعضاء على المشاركة بفعالية في عضوية فرقة العمل الرفيعة المستوى حول السياحة  ويشّجع (ب )

 واألمن.
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