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 تقرير األمين العام

 الجزء األول: توجهات السياحة واألنشطة 

 )ج( األولويات ورؤية اإلدارة

 مقّدمة أوال. 

َدت األولويات ورؤية اإلدارة للعام  .3 -6102ينسجم مع برنامج العمل العام للفترة  بشكل  المقترحة أدناه  6102ُحدِّ
(، وذلك انطالًقا من االعتبارات A/21/8(I)(a)، الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها الحادية والعشرين في مديين )6102
 التالية: 

التحوالت التكنولوجية ونماذج األعمال  –االتجاهات العالمية الحالية التي تؤثر على قطاع السياحة  (أ )
ئ لمتغيرة، والمخاوف المتزايدة على مستوى األمن والسالمة، والنمو االقتصادي المتباطئ، واالنتعاش غير الُمنش  ا

 للعمالة؛

، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق 6101لتنمية المستدامة لعام اإطار العمل الدولي الذي حددته خطة  (ب )
السنة الدولية لتسخير السياحية المستدامة  6102لألمم المتحدة باريس بشأن تغير المناخ، وإعالن الجمعية العامة 

 من أجل التنمية.

 6102-6102األولويات للعامين  ثانيا. 

بالشواغل والمخاطر على مستوى األمن يتأثر القطاع السياحي أكثر فأكثر  دعم وتعزيز السفر اآلمن والسلس: .6
المقاصد في مواجهة آثار األزمات الطبيعية واألزمات البشرية التي والسالمة، في الوقت الذي يقف فيه عدٌد متزايٌد من 

لت لجهة  د القطاع وفوائده. أضف إلى ذلك أنَّ الشواغل األمنية قد تؤثر في المقابل على التطورات األخيرة التي ُسجِّ تتهدَّ
الرامية إلى إدخال السياحة كمكون  تسهيل إجراءات السفر من حول العالم. بالتالي، يجب أن تتحول األولويات إلى األنشطة 

رئيسي في أجندات األمن والسالمة الوطنية واإلقليمية والدولية، وفي خطط االستعداد والجهوزية لألزمات وإدارتها بما في 
ذلك عمليات التواصل بشأن األزمات، مع ضمان سهولة السفر لناحيَتْي تسهيل تأشيرات الدخول وتعزيز الربط 

 والموصولية.

 في تغيير سلوك المستهلكين ونماذج األعمالالتطورات التكنولوجية  تساهم زيز دور التكنولوجيا في السياحة:تع .1
وإدارة المقاصد. بالتالي، يجب تحويل األولوية إلى الخطوات الرامية إلى تطوير ودعم تشاطر المعارف حول تأثير 

 ولوجيا لتعزيز استدامة المقاصد وتنافسيتها.لتكنخدام االتكنولوجيا على هذه القطاعات، وتلك الرامية إلى دعم است
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تلعب السياحة وضع االستدامة في صلب عملية التنمية السياحية وتعزيز دور السياحة المستدامة في التنمية:  .4
البرنامج كون أنشطة مراصد السياحة وأنشطة ة المستدامة. بالتالي، ينبغي أن تدوًرا أساسًيا في الدفع قدًما بأهداف التنمي

نحو دعم سياسات وممارسات السياحة المستدامة، مع المناداة بالمبدأ القائل بأنَّ "النمو  موجهة اإلطاري العشري
السنة الدولية لتسخير السياحة من أجل التنمية، يجب تحويل األولوية  6102واالستدامة ال يتعارضان". كذلك، بعد إعالن 

م في رفع مستوى المعرفة بالروابط بين السياحة والتنمية، والترويج لدور السياحة إلى الخطوات التي من شأنها أن تساه
 المستدامة في تعزيز التنمية والدمج في البلدان كافة.

 إلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذيا ثالثا. 

 .6032-6032للفترة المجلس التنفيذي مدعو إلى دعم أولويات اإلدارة ورؤيتها وفقًا لبرنامج العمل  .5
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