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  نقاش مواضيعي حول 

 "السياحة واألمن: نحو إطاٍر لسفر سليم وآمن دون عقبات"

 الخلفية .أوال

تُعّد السياحة اليوم من أسرع األنشطة اإلقتصادية نمّواً وأكثرها قدرةً على الصمود. وعلى مدى العقود الفائتة، إزداد   3.

 .6038مليون عام  38351إلى  3998مليون سائح عام  865عدد السيّاح الدوليين الوافدين بأكثر من الضعف، فإرتفع من 

ّد من الفقر وخلق الوظائف والدفع بعجلة التغيير نحو أنماط إنتاج أما قدرة السياحة على توزيع الثروات والح  6.

وإستهالك أكثر إستدامة، فلقد كانت موضع إعتراف حيث تم إدماج القطاع كغاية في ثالثة أهداف من أهداف التنمية 

 .31، و36، 5المستدامة السبعة عشر، أال وهي األهداف 

اإلجمالي أنّها تملك قدرةً ال يستهان بها على الصمود وتنمو بشكٍل مطّرد؛ بيد وأثبتت السياحة على الصعيد العالمي   1.

أن القطاع يواجه بانتظام تحديات ناجمة عن المخاطر واألزمات الطبيعية منها أو تلك التي هي من صنع اإلنسان. ولهذه 

جتماعية للمقاصد المتضّررة. وإذا ما سلّمنا األزمات أثٌر كبير على مستوى المقصد، بما يهّدد بتدمير البنى اإلقتصادية واإل

بالتالي القطاع يتأثر ات والتصورات، أن المنتج السياحي هو بصورٍة أساسية منتٌج غير مادي وغالباً ما يعتمد على المدرك

 .بشّدة بالمخاطر الموضوعية والذاتية على حّد سواء

الحاجة إلى تصميم الهياكل والعمليات ذات الصلة بشكٍل وحرصاً على إدارة هذه التحديات على نحٍو مناسب، تدعو   1.

أكثر متانةً وقدرةً على الصمود، ولكن أيضاً بطريقٍة مرنة وتشتمل على فهٍم واضح إلحتياجات القطاع السياحي وهواجسه، 

 .مع الحفاظ في الوقت عينه على التوازن بين تعزيز األمن وتيسير السفر السلس

، A/RES/578(XVIII)وبموجب القرار  6009ة لمنظمة السياحة العالمية، في دورتها عام ولقد قامت الجمعية العام  8.

بإعتماد إعالن حول تيسير السفر السياحي، وعهدت إلى األمين العام الترويج للمبادئ المنصوص عليها في اإلعالن، بما في 

ات السفر وتسهيل الحصول على التأشيرات. إلى ذلك إستخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واإلتصاالت بالنسبة إلرشاد

ذلك، إن تطوير تكنولوجيات أكثر إبتكاراً من أجل تيسير السفر السلس وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الصمود مسؤوليةٌ 

 .مشتركة ما بين القطاع السياحي والهياكل األمنية

حّق تقدير، كما أن إدماجه في الهياكل واإلجراءات وفي الوقت الراهن، ال يزال دور القطاع السياحي غير مقّدٍر   2.

ة كبيرالوطنية الخاصة بحاالت الطوارئ غالباً ما يحصل كمجّرد نتيجٍة لحوادث كبرى تؤثّر على البالد وتتسبّب في خسائر 

 .تترتب على القطاع وعلى اإلقتصاد الوطني

السياحية وإدماجها إدماجاً تاماً ضمن الهياكل الوطنية ويستدعي بناء قدرة القطاع على الصمود إعادة ترتيب النظم   7.

 بوالمحلية إلدارة مخاطر الكوارث وحاالت الطوائ. كما يقتضي أن يُصار إلى تشارك هذه المسؤولية بين كافة أصحا
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 .المصلحة المعنيين

ية تيسير السفر وتعزيز السفر وفي الوقت عينه، تهّدد المخاوف األمنية الراهنة التقّدم المحرز في اآلونة األخيرة لناح  5.

التأشيرات، إن نسبة السيّاح  منح في اإلنفتاح األخير حول العالمية السياحة منظمة السلس في كافة أنحاء العالم. ووفقاً لتقرير

عام  الذين يحتاجون إلى اإلستحصال على تأشيرة تقليدية قبيل السفر آخذةٌ في التراجع، وهي حالياً في أدنى مستوياتها. ففي

 61تأشيرة تقليدية قبل المغادرة، مقارنةً بنسبة في المئة من سكان العالم السفر دون الحصول على  19، كان بإمكان 6038

 .6005في المئة فقط عام 

على ضوء ما تقّدم، إقترحت اإلدارة العليا لمنظمة السياحة العالمية على المجلس التنفيذي إدراج تعزيز السفر اآلمن   9.

 .(A/21/8(I)(b))أنظر الوثيقة  6037-6032والسلس من ضمن األولويات في برنامج العمل للفترة 

.30 إطالق 5102 نوفمبر/الثاني تشرين شهر في تم والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب مع وبالتعاون 

 الوسطى أمريكا في واألمن للسياحة خطةٍ  وضع بهدف السلفادور في العالمية السياحة ومنظمة المكتب بين مشتركة مبادرةٍ 
 يؤثر التي السبل يعالج أن شأنه من وهو العالم، من أخرى أماكن في النموذج هذا تكرار وباإلمكان. الدومينيكية والجمهورية

سليم وآمن دون  سفرٍ  نحو التقّدم استمرار ضمان بغية به القيام يمكن ما إلى باإلضافة السياحي، القطاع على خاللها من األمن

 إطار في واألمن بالسياحة المعني المستوى الرفيع اإلجتماع خالل العالمية السياحة منظمة عام أمين أشار وكما. عقبات
 األمم مكتب مع وثيق نحوٍ  على المنظمة تعمل ،5102 يناير/الثاني كانون في مدريد في للسياحة، الدولي" فيتور" معرض
 .عقباتٍندوو آمنةسليمةٍ سفر بيئة تعزيز قوامه مشترك هدفٍ  وراء سعيا ٍ والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة

.33 إلى ما يلي:وفي هذا اإلطار، خلص اإلجتماع الرفيع المستوى المعني بالسياحة واألمن  

 ؛يمثّل الوضع الحالي بالنسبة للسالمة واألمن مشكلةً عالمية، وهو بالتالي يستدعي إستجابةً عالميةٍ(أ )

 ؛والتعافي تحتاج الدول المستهدفة إلى دعٍم جماعي لتخطي الصعاب والمضي نحو اإلنتعاشٍ(ب )

 اإلعالم؛يكتسي التواصل الواضح أهميةً بالغة، بما في ذلك اإلدارة المناسبة لوسائل ٍ(ج )

 يتعيّن على القطاعين العام والخاص التخطيط والعمل والتواصل واإلستجابة يداً بيد؛ٍ(د )

 تكتسي إرشادات السفر الدقيقة والمحيّنة باستمرار أهميةً بالغة؛ٍ(ه )

 ال بّد من تشاطر التجارب والممارسات الفضلى بحيث تتمكن الدول من إستفادة الدروس من بعضها بعضاً؛ٍ(و )

السياحة العالمية تشكيل فرقة عمل يُناط بها الدفع بهذه النقاشات على المستوى العالمي، بما يُطلب من منظمة ٍ(ز )

 .مة للقطاع السياحيقد يفضي في نهاية المطاف إلى وضع ميثاٍق لألمن والسال

 دهاا األ .ثانيا

.36 النقاش المواضيعي إلى:لمناسبة إنعقاد الدورة الثالثة بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، يرمي هذا  

تعزيز النهج المبتكرة على مستوى اإلرشادات وتيسير السفر بهدف إدماج السياحة واألمن وتطوير قطاٍع ٍ(أ )

 .سياحي قادٍر على الصمود من خالل اآلليات والموارد والمهارات الفنية المناسبة

غرض تعزيز التنسيق الفّعال وتبادل اإلرتقاء بالحوار والتفاهم ما بين القطاع السياحي واألجهزة األمنية بٍ(ب )

الوظائف الحيوية قبل وقوع األزمة وإلستعياب األزمات والتعافي والنهوض  جهوزيةضمان لالمعلومات والتواصل 

 .منها على نحٍو أفضل

ي أوقات األزمات البالغة مناقشة دور خطط وبروتوكوالت إدارة األزمات، باإلضافة إلى مسألة التواصل فٍ(ج )

  .األهمية
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  مبادئ توجيهية للنقاش .ثالثا

المجاالت حرصاً على تحقيق مشاركٍة مثمرة وحيوية في النقاش، تدعو األمانة الوفود إلى التركيز بشكٍل خاص على   31.

  :التالية

 .تشارك النهج المبتكرة اآليلة إلى إدماج السياحة واألمنٍ(أ )

 .التصدي لهاات الوطنية الرامية إلى ل المعلومات حول التحديات الراهنة والسياستبادٍ(ب )

تشاطر الممارسات الفضلى بشأن إستخدام التكنولوجيا في مجال السالمة واألمن والسفر السلس بما يضمن ٍ(ج )

 .التكامل ما بين تعزيز األمن وتيسير السفر

تحديد مجاالت عمل ممكنة بالنسبة لألمانة وكذلك من أجل تعزيز التعاون بين أعضاء منظمة السياحة ٍ(د )

 .المسألة الهامةلعالمية بشأن هذه ا

  .دقائق 8على كل مداخلة أالّ تتخطى مهلة وختاماً، 

 اإلجراءات الواجب اتخاذدها من قبل المجلس التنفيذي .رابعا

.31 أن:إلى  مدعو  المجلس التنفيذي  

من دون اآلسليم والية من أجل ضمان السفر جوهريقّر بأن التكامل بين قطاعْي السياحة واألمن يكتسي أهمية ٍ(أ )

 ؛ومنع األزمات المحتملة والتعافي منها عقبات

  ؛ويحيط علماً بالمبادرات المنفّذة من قبل األمانة في هذا المجالٍ(ب )

على  والسلسمن اآلسليم والويطلب من األمين العام أن يواصل العمل على إيالء األولوية لتعزيز السفر ٍ(ج )

 .6037-6032النحو المبيّن في برنامج عمل األمانة للفترة 
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