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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7025 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 من جدول األعمال المؤقت )ب(3البند 

 
 
 

 تقرير األمين العام 

 ل: الوضع الراهن واألنشطة الجاريةالجزء األو  

 )ب( إدراج السياحة على األجندة العالمية

 قدمةم .أوال

ال يزال إدراج إسهام السياحة في النمو اإلقتصادي والتنمية الشاملة واإلستدامة البيئية على األجندات الوطنية  .2

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

 .واستمراريته القطاع

المقّررة و/أو المنفذة من قبل األمانة من أجل معالجة التحدي  جراءاتويلقي التقرير التالي الضوء على أبرز اإل .7

لتاسعة والتسعين للمجلس المتمثل بإدراج السياحة على األجندات العالمية والوطنية منذ التقرير الذي ُرفِع إلى الدورة ا

 .التنفيذي

 إدراج السياحة على األجندة العالمية .ثانيا

 والسياحة لمنظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحةالكتاب المفتوح حول السفر حملة  تواصل .3

م الكتاب المفتوح إلى ست دوٍل جديدة هي ألبانيا، سلوفاكيا، سلطنة ُعمان، إسبانيا،  تقّدمها. وخالل الفترة قيد النظر، قُدِّ

ت الذين استلموا الكتاب المفتوح جمهورية إيران اإلسالمية وهندوراس، فوصل بذلك إجمالي عدد رؤساء الدول والحكوما

احي على . ويرمي الكتاب المفتوح إلى حشد الدعم للقطاع السي7025في نهاية آذار/مارس  23إلى  7022منذ شباط/فبراير 

 .أعلى المستويات الحكومية

 7025أيلول/سبتمبر  30و 72في تركيا في  اإلجتماع السادس لوزراء السياحة في مجموعة العشرينسيُعقد  .4

تماشياً مع رئاسة تركيا لمجموعة العشرين. وهو سيشّكل فرصةً فريدةً من نوعها للمضي في توطيد التعاون ما بين دول 

، وخاصةً من خالل أكثر شموالً إقتصادي  نموٍ هذا القطاع في تحقيق مجموعة العشرين في مجال السياحة ولتعزيز إسهام 

مجموعة العشرين، من المقترح أن يناقش اإلجتماع السادس لوزراء  خلق فرص العمل الالئق. ووفقاً ألولويات رئاسة

الوظائف"، مع التركيز بصورٍة خاصة على السياسات التي  بالالسياحة سبل مواجهة السياحة للتحديات المتأتية عن "النمو 

ألعمال واإلستثمار من أجل المهارات وريادة اكفاية تعّزز المساواة ما بين الجنسين، وتتطرق إلى بطالة الشباب وترتقي ب

إطالق العنان للوظائف والنمو. وألجل هذه الغاية، ستعمل منظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية على إعداد وثيقة 

  .اسية بمشاركة دول مجموعة العشرينمعلوماٍت أس
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منظومة األمم المتحدة وكذلك في أجندة اإلرتقاء بمكانة السياحة بشكٍل منس ق في أجندة تواصل األمانة العمل على  .5

قررت أمانة منظمة السياحة العالمية تعيين موظف . وفي هذا الصدد، المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة

  .7025األّول من آذار/مارس  إعتباراً من اتصال من قبلها في جنيف

  من العمل، تجدر اإلشارة إلى ما يلي: رة ضمن هذا المجالومن جملة األنشطة المنفّذة أو المقرّ  .6

: تعمل منظمة السياحة العالمية السنة الدولية للسياحة من أجل التنمية والسالم 7102سنة إقتراح تسمية  (أ )

كالسنة الدولية  7022مع الدول األعضاء بغرض التقّدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بإقتراح اإلحتفال بسنة 

عاماً على إعالن األمم المتحدة  50نمية والسالم. وإنها لمفارقة جيّدة، لكون هذا التاريخ يأتي بعد للسياحة من أجل الت

 .السالم" : "جواز السفر من أجلشعارالسنة الدولية للسياحة تحت  2262سنة 

 70الُمعتمد في مؤتمر ريو + إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة (ب )

كإطاٍر للعمل: إن السياحة المستدامة هي أحد البرامج الخمس األولى المشمولة ضمن إطار السنوات العشر، إلى 

 أعمالالمعلومات للمستهلك، أنماط العيش المستدامة والتعليم، المشتريات العامة المستدامة، والمباني وتقديم جانب 

 5سوق السفر العالمي ) خالليوم السياحة المسؤولة في أطلِق برنامج السياحة المستدامة البناء المستدامة. ولقد 

، لندن، المملكة المتحدة( بحضور منظمة السياحة العالمية، قائدة البرنامج، والمغرب 7024 /نوفمبرتشرين الثاني

  .(CE/100/3(I)(e)وفرنسا وجمهورية كوريا، وهم قادة البرنامج بالمشاركة )أنظر الوثيقة 

: نتيجةً للجهود المتضافرة ألمانة منظمة السياحة العالمية ومكتب اإلتصال في أهداف التنمية المستدامة (ج )

نيويورك، يتضمن اإلقتراح الحالي ألهداف التنمية المستدامة العديد من الغايات المتعلقة بالسياحة األمم المتحدة في 

الدول الجزرية اإلستهالك المستدام وأنماط اإلنتاج، المحيطات، والمستدامة ضمن أهداف النمو اإلقتصادي، 

. ولقد بوشرت المرحلة التالية من المفاوضات الحكومية الدولية حول خطة التنمية لما بعد العام الصغيرة النامية

حيث من المتوقع أن يُصار إلى  7025وسوف تستمر حتى تموز/يوليو  7025في كانون الثاني/يناير  7025

من قبل الدول األعضاء ومن ثم رفعها لكي تُعتمد في قمة رؤساء الدول والحكومات المزمع  الخطة ىإلتفاق علا

  .(CE/100/3(I)(e))أنظر الوثيقة  7025في أيلول/سبتمبر  عقدها

: عّززت منظمة السياحة العالمية تعاونها مع الوكاالت والمنظمات األممية المعنية أجندة السياحة واألمن (د )

فرقة العمل المعنية بالتنفيذ  التابعة لألمم المتحدة و المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابذا المجال بما في ذلك به

إلى الفريق  7024بغية تعزيز األمن السياحي. كما إنضمت منظمة السياحة العالمية عام  في مجال مكافحة اإلرهاب

، اإلنترنت واألمن معّرضة للخطر، األهداف الالحيوية األساسية الهياكلالعامل التابع لفرقة العمل والمعني بحماية 

  .(CE/100/3(I)(e)السياحي )أنظر الوثيقة 

: السياحة المستدامة هي واحدةٌ من لدول الجزرية الصغيرة الناميةإسهام السياحة في التنمية المستدامة ل (ه )

لدول الجزرية الصغيرة للمؤتمر الدولي الثالث المعني با المجاالت ذات األولوية التي أدِرجت في الوثيقة الختامية

ل للدول الجزرية الصغيرة الناميةالمعنونة  النامية )والمعروفة أيضاً باسم "مسار ساموا"(  إجراءات العمل المعجَّ

 والتي تشمل كوكبةً واسعة من مجاالت العمل. ولقد إضطلعت منظمة السياحة العالمية بدوٍر هام وساهمت بشكلٍ 

  .(CE/100/3(I)(e)كبير في العديد من الفعاليات خالل المؤتمر )أنظر الوثيقة 

من أجل القضاء على الفقر  ،بما في ذلك السياحة البيئية ،لقرار المتعلق بـ"تشجيع السياحة المستدامةا (و )

 202برعاية والذي إعتُِمد بتوافق اآلراء خالل الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة  وحماية البيئة"

  .من الدول األعضاء

المنعقد إقامة شراكة جديدة  –حول السياحة والثقافة  اليونسكوالمؤتمر العالمي لمنظمة السياحة العالمية و (ز )

مشارٍك، بما في ذلك  200. جمع المؤتمر ما يزيد عن 7025راير بشباط/ف 6إلى  4كمبوديا من  ريب، في سيام

دولة.  200 من وضيوف ومتحّدثين دوليين خبراء إلى إضافةً  والثقافة، للسياحة وزير ونائب وزيراً  45 من أكثر

إطاٍر جديد  سلّط الضوء على الحاجة إلى بلورةالذي ي إعالن سيام ريب حول السياحة والثقافةولقد أفضى إلى 

للتعاون ما بين السياحة والثقافة ينطوي على مشاركٍة فاعلة من جانب المجتمعات المضيفة والزّوار والقطاعين العام 

ويضع سلسلةً من اإللتزامات تشمل المجاالت الرئيسية األربعة التي نوقشت في المؤتمر وهي: السياحة  ،والخاص

الثقافات الحية والصناعات اإلبداعية، ومساهمة السياحة السياحة ووالتراث الثقافي، الدروب الثقافية، الروابط ما بين 

  .(tourismandculture.orgوالموقع اإللكتروني  CE/100/3(I)(e)الثقافية في التنمية الحضرية )أنظر الوثيقة 
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 للجمعية نووالعشر الحادية : تنعقد الدورةن للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالميةوالدورة الحادية والعشر .2

تحت شعار"السياحة: تعزيز النمو  7025ر بأيلول/سبتم 22-27العالمية في مديين، كولومبيا، من  السياحة لمنظمة العامة

ل اإلجتماعي"، وهي ستشكل فرصة أساسية لإلرتقاء بقيمة القطاع السياحي في األجندة العالمية لناحية الشامل والتحوّ 

  .ة والتغيّر المناخي والتنمية والسلم واإلدماج اإلجتماعيالتصدي للتحديات على غرار الموصولي

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثالثا

 أن: إلى مدعو التنفيذيالمجلس  .8

 ؛والوطنية العالمية اتيحيط علماً بعمل األمانة في سبيل إدراج السياحة على األجند (أ )

مكانة السياحة في األجندة الدولية، والسيّما في إطار العمليات  عزيزشّجع الدول األعضاء على دعم تيو (ب )

 ؛أهداف التنمية المستدامة بشأنالحالية ، وبخاصة المفاوضات في األمم المتحدة الجارية

كالسنة الدولية  7022لدى األمم المتحدة إقتراح اإلحتفال بسنة  ممثليهاويشجعها على أن تدعم من خالل  (ج )

 للسياحة من أجل التنمية والسالم الذي سيُرفع إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة.
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