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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار72-72 ،، كرواتياروفين

 )ه( من جدول األعمال المؤقت3البند 

 
 

 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 

 المتحدةية في منظومة األمم منظَّمة السياحة العالم( أنشطة ه)

 مقدِّمة  أوالً.

ومنها على  والمؤّسسات التابعة لها، كياناتالو المتحدةاألمم مة السياحة العالمية إقامة روابط قوية مع واصلت منظ   .0

ات المجلس االقتصادي واالجتماعي، واآللي، ووهيئاتها الفرعية المتحدةلألمم  جمعية العامةال سبيل الذكر ال الحصر

ها باعتبارأّكد من االعتراف بالسياحة على المستوى الدولي من ذلك الت الهدف  و .والشبكات المتعّددة المشتركة بين الوكاالت

دة االختصاصات التي تساهم في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة والحّد من الفقر. يقّدم هذا التقرير  من القطاعات المتعدِّ

 . المتحدةطة الجارية في إطار منظومة األمم األنشأبرز موجًزا عن 

منّظمة السياحة العالمية تعيين مسؤول اتّصال في جنيف، سويسرا، اعتباًرا من األّول من شهر قّررت أمانة  .7

، باإلضافة إلى المتحدة، بهدف مواصلة تحسين جهود التنسيق والتعاون التي تبذلها في ما يتّصل باألمم 7102آذار/مارس 

 درات المنظّمة في مجال حشد الموارد. تعزيز ق

 المتحدةالمشاركة في المسائل واألنشطة الموضوعية لمنظومة األمم  ألف. 

( للجمعية العامة لألمم 92شاركت منّظمة السياحة العالمية في عّدة فعاليات مرتبطة بالدورة التاسعة والستّين ) .3

قِدت في الفترة من . وشمل ذلك جلسة النقاش "الرفيعة المستوى" الالمتحدة . وخالل 7102أيلول/سبتمبر  31إلى  72تي ع 

الشعوب األصلية؛ والسّكان  مة السياحة العالمية:هذه االجتماعات والجلسات، تضّمنت الموضوعات ذات الصلة بمنظ  

 أخرى. فريقيا، من بين جملة أموٍر والتنمية؛ وتغيُّر المناخ؛ والمسائل األمنية؛ وتفّشي اإليبوال في غرب أ

، كان األكثر صلةً وأهميةً من المتحدةجمعية العامة لألمم ون للالتاسعة والستّ  من بين القرارات التي اعتمدتها الدورة .2

تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل " بينها بالنسبة إلى منّظمة السياحة العالمية تحت عنوان:
واقتضى عضاء. من الدول األ دولٍ  012 ه  ت  َحِظي بدعٍم كبير فأيّدَ ، والتوافقب القرار دمِ ". اعت  البيئةالقضاء على الفقر وحماية 

 .7109عام الفي  المتحدةللجمعية العامة لألمم  إلى الدورة الحادية والسبعينورفعه  القرار إصدار تقرير إضافي حول تنفيذه

للمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة الوثيقة الختامية  اعت ِمد قراٌر آخر بالتوافق، فأعاد التأكيد على .2

ل للدول الجزرية الصغيرة النامية )، النامية اةإجراءات العمل المعج  على اإلسراع في  ، وحثّ (مسار "ساموا" أيًضا الم سم 

دِّدت وع ِرضت فيها القرار  في( 2من المنطوق )الفقرة  على وجه الخصوص أن فقرةً  ذكره. ومن الجدير تنفيذها قد ح 

  . أخرى من بين أمورٍ  ول الجزرية الصغيرة النامية التي تشمل "السياحة المستدامة"أولويات التنمية المستدامة للد بالتفصيل
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قِد في آبيا، ساموا ) .9  2-0عالوةً على ذلك، في المؤتمر الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية الذي ع 

(، لعبت منظّمة السياحة العالمية دوًرا هاًما وكانت لها مساهمة بارزة في العديد من الفعاليات. فقد تولّى 7102ول/سبتمبر أيل

 شراكةاألمين العام لمنظ مة السياحة العالمية إدارة الحدث الجانبي الرفيع المستوى لمجلس الرؤساء التنفيذيين حول "

ساق السياسات والتنسيق إلى تحسين اتّ  الهادفالدول الجزرية الصغيرة النامية" ب وشعمن أجل  المتحدةمنظومة األمم 

مجلس الرؤساء  األعضاء فيمن قبل الرؤساء التنفيذيين البرامجي حول المجموعات المواضيعية الرئيسية التي نوقشت 

ر المناخ، تغيّ ل الصغيرة النامية، والتصّديللدول الجزرية  التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، مثل تعزيز التنفيذيين

مة السياحة العالمية شارك وفد منظّ و. صغيرة النامية على المجابهةالدول الجزرية القدرة إدارة مخاطر الكوارث و وتفعيل

ة ز على التنمية المستدامة للدول الجزريركّ الشراكات مع القطاع الخاص الذي منتدى ا في فعاليات أساسية، مثل أيضً 

 .مية من خالل شراكات حقيقية ومستدامةالصغيرة النا

الثاني المعني بالبلدان النامية غير  المتحدةمؤتمر األمم د نتائج أيًضا قراًرا يؤيّ  المتحدةأقّرت الجمعية العامة لألمم  .2

مات المنظّ  لجنة كافة. من خالل هذا النّص، َدَعت ال7102تشرين الثاني/نوفمبر  2و 3د في فيينا بين قِ الذي ع   الساحلية

بلدان المرور ودعم البلدان غير الساحلية و ،لهااعمأ لية واإلقليمية ودون اإلقليمية إلى اعتماد برنامج عمل فيينا ضمنالدو

الستّة  ولوية، بمجاالت األ7172-7102لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد عمل فيينا ذ برنامج في تنفيالنامية ر العاب

 قة ومترابطة.نس  م   بطريقةٍ ا السياحة المستدامة(، ن أيضً )والتي تتضم   ا التي ينّص عليهاكلّه

في إطار السنوات العشر للبرامج المتعلّقة بأنماط االستهالك  71+النتائج الرئيسية لمؤتمر ريو  تمثّلت إحدى .8

كتَسبةإلى جو، واإلنتاج المستدامة مية للسياحة المستدامة، تّم إطالق برنامج السياحة اكة العالالشر خالل من انب الخبرة الم 

ي ذَكر أّن (. 7102نوفمبر تشرين الثاني/خالل معرض سوق السفر العالمي ) ،7102نوفمبر تشرين الثاني/ 2 المستدامة في

مع حكومات ة الجهة الفاعلة الرئيسية في ما يختّص ببرنامج اإلطار العشري للسياحة المستدام مة السياحة العالمية هيمنظّ 

 اإطارً  يقّدم  برنامج اإلطار العشري للسياحة المستدامة. غرب وجمهورية كوريا كجهات فاعلة رئيسية مشاِركةفرنسا والم

 صنع القرار عملياتخالل من  القطاع السياحي،ل نحو أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة في لتسريع التحوّ  مثاليًا

 .، والتعاون بين الجهات المعنيةاءة، واالبتكار، والكفالمرتكزة على األدلّة

لرفيعة المستوى المعنية جنة اللّ في اجتماعاته المختلفة، شّدد الفريق العامل المعني بالخطّة الحضرية الجديدة والتابع  .2

 أمرٌ هو  يلعالما ر السريع على المستوىالتحضّ على أّن ، كشارِ م  مة السياحة العالمية كعضو منظّ  بالبرامج، الذي تساهم فيه

خالل العقود سوف ترتفع هذه النسبة ان العالم في المدن والبلدات، في المئة من سكّ  22ا يعيش حاليً  ففي حينمنه.  ال مفرّ 

اللجنة الرفيعة في  الفرص المتعلّقة بالتحّضرفاق واآلو في المئة. وتجري مناقشة المشاكل 22إلى  القليلة القادمة لتصل

 المتحدةموضوعية لتمكين مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم  مشاركاتالبرامج، بهدف تقديم المستوى المعنية ب

 قامالذي سي   للـ"موئل الثالث"الجارية للتوّصل إلى انعقاٍد ناجح التحضيرية العالمية  اآلليةفي  المعني بالتنسيق من المساهمة

ساِهًما في طرحا ية أن تلعب دورً مة السياحة العالمع منظّ حيث تتوقّ  7109عام الفي  يات والفرص المتعلّقة بالسياحة التحدّ  م 

 الحضرية في مثل هذا السياق.

، وبمشاركٍة واسعة من المتحدةعلى هامش الجزء الرفيع المستوى للدورة التاسعة والستّين للجمعية العامة لألمم  .01

قِد االجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاجانب الدول األعضاء،   79 للحضارات، وذلك بتاريخ المتحدةتحالف األمم ء ع 

 مة والبلدان الناميةمن البلدان المتقدّ السفراء زراء الخارجية وو باإلضافة إلى وزراء الخارجية/نّواب .7102سبتمبر أيلول/

وكانت األطراف،  دةمتعدّ و المتحدةمرتبطة باألمم  مختلفة ساتمؤسّ لون عن ممثّ  على حّد سواء، شارك في هذا الحدث أيًضا

". ولوجية الجديدة والناشئة للسالم والتعايش العالمي"التهديدات األيديفي االجتماع. تناول االجتماع موضوع  لهم كلمة

ت لتعزيز التفاعال مهمّ  المسؤولة والمتاحةسياحة المستدامة وعملها في الترويج لل أنّ إلى مة السياحة العالمية منظّ  وأشارت

 التفاهم بين الشعوب والمجتمعات. تقدير تراث الثقافات األخرى، وترسيخبين الثقافات، و

، بما في ذلك المديرية التنفيذية المتحدةعّززت منظّمة السياحة العالمية تعاونها مع الوكاالت والمنّظمات التابعة لألمم  .00

الً عن منظّمات متعّددة األطراف للجنة مكافحة اإلرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب، فض

وإقليمية أخرى ذات صلة، بهدف تعزيز األمن السياحي. وفي هذا الصدد، انضّمت المنظّمة أيًضا إلى الفريق العامل التابع 

ضة األهداف المعرّ و، الهياكل األساسية الحيويةلفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب، والمختّص بحماية 

 .7102عام الواألمن السياحي في  ،نترنت، وااللخطرل

أّوالً إلى الفريق العامل التابع  مشروعٍ  ، قّدمت منظّمة السياحة العالمية مقترحَ 7102في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  .07

هداف المعّرضة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب، والمختّص بـ"حماية الهياكل األساسية الحيوية، واأل

للخطر، واالنترنت، واألمن السياحي"، بتركيز على أنشطة بناء القدرات، ودعم الدول األعضاء في إدراج السياحة ضمن 

 ات الوطنية لحاالت الطوارئ بفعاليٍة أكبر.يالخطط واآلل
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، نسخةً مسبقة 7102لثاني/يناير كانون ا 8، بتاريخ المتحدةإلى الجمعية العامة لألمم  المتحدةقّدم األمين العام لألمم  .03

: القضاء على الفقر، إحداث تحّول 7131عنوان " الطريق نحو الكرامة بحلول عن تقريره المنشور على نطاٍق واسع تحت 

ه 7102 إذ وصف العام. وفي معيشة الجميع وحماية الكوكب" ة للعمل العالمي التحويلي ح  لِ م   دعوةً  بـ"عام الفرص"، وج 

المترابطة ركائز ال م كبير فيتقدّ  إلحراز العام فرصةً  قد مضمان التنمية المستدامة والكرامة اإلنسانية للجميع.  نهالذي من شأ

ل إليها  المتحدةاألمين العام لألمم ب : التنمية والسالم وحقوق اإلنسان. وقد رح  المتحدةلعمل األمم  الثالث بالنتيجة التي توص 

بها المرتبطة  092الغايات الـحة وقترَ الم   02الـ ا إلى أّن أهداف التنمية المستدامةشيرً ، م  ب العضويةالفريق العامل المفتوح با

، وعدم إهمال المشترك، وحماية الكوكب االزدهارإلى القضاء على الفقر، وتحقيق  عن برنامج عمٍل يرميبوضوح تعبّر 

ستتّخذ ووسائل التنفيذ  هذه التمويلوإّن مسائل ا. يذ سيكون ضروريً من وسائل التنف التمويل وغيره أن   كذلك، شد د على. أحد

شهر في أديس أبابا، إثيوبيا، في منتصف  هعقد، المزمع تمويل التنميةة في ضوء المؤتمر الثالث القادم حول خاص أهميةً 

 لمؤتمر.هذا امة السياحة العالمية لمنظّ ، واستعدادات 7102تّموز/يوليو 

قِد االجتماع ال .02 ثاني عشر للفريق االستشاري المشترك بين الوكاالت بشأن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقّل ع 

، بمشاركة عدد كبير من الوكاالت 7102شباط/فبراير  71في نيويورك، بتاريخ  المتحدةالبلدان نمًوا، وذلك في األمم 

ام والممثّل السامي ألقّل البلدان نمًوا، والبلدان النامية غير . أشار وكيل األمين العالمتحدةوالمنظّمات التابعة لمنظومة األمم 

منذ  برنامج عمل اسطنبولفي تنفيذ  إلى التقّدم الم حَرز ،س االجتماعالساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي ترأّ 

الماضي.  /نوفمبرتشرين الثاني شهرد في جنيف في قِ الذي ع   للفريق االستشاري المشترك بين الوكاالت األخير االجتماع

استعراض منتصف المّدة ة إلى إجراء يؤدّ الفريق االستشاري المشترك بين الوكاالت على المجريات القادمة المع طلِ قد أ  و

عام ال /يونيو منحزيرانام في ة ثالثة أيّ في أنطاليا، لمدّ  اسطنبول، الذي تستضيفه تركياعمل الشامل الرفيع المستوى لبرنامج 

سوف يتمحور استعراض منتصف المّدة الرفيع المستوى نفسه حول أربعة اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية؛ . 7109

وسوف يترأّس األمين العام العامة.  االجتماعاتا، باإلضافة إلى البلدان نموً  االستثمار في أقلّ  ومنتدى للقطاع الخاص بشأن

ت فيه ا أوجزمة السياحة العالمية بيانً مت منظّ . قدّ المتحدةمنظومة األمم لى مستوى عا رفيع المستوى حدثً ا أيضً  المتحدةلألمم 

بدعم  التزامها المستمرّ  جهودها ومساهماتها في إطار تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في قطاع السياحة، وأعادت التأكيد على

 ة.د الناجح الستعراض منتصف المدّ اعقا، باإلضافة إلى االننموً البلدان  أقلّ 

مجلس االقتصادي للق باألنشطة التنفيذية الجزء المتعلّ الرئيسي من  القسممة السياحة العالمية في شاركت منظّ  .02

ة حلقات نقاش تحت حول عدّ  المم باإلجظِّ . وقد ن  7102فبراير شباط/ 72و 73د في نيويورك بين قِ واالجتماعي، الذي ع  

ذ قرار ز في تنفيحرَ م الم  والتقدّ  اإلنمائية على المدى البعيد، متحدةالمنظومة األمم موقع  : "مراجعةهو عريض عنوانٍ 

على  رّكزت المسائل المطروحة". استعراض السياسات الشامل الذي يجري كّل أربع سنوات بشأن 92/779الجمعية العامة 

خطّة التنمية لما بعد عام ار على التي سيكون لها آث المتحدةألنشطة التنفيذية لمنظومة األمم ة باالمرتبطرة القضايا المتطوّ 

أداة للمساعدة اإلنمائية ما زال يشّكل  المتحدةإطار عمل األمم  ا أنّ أيضً  المتحدة. وذكر تقرير األمين العام لألمم 7102

 على قيمة إطار عمل "توحيد األداء" أثنت بشّدة بلدان أكبر من نسبةً  أنّ ورئيسية لتعزيز التماسك على المستوى القطري، 

 ي توحيد األداء.لتبنّ  بوضوح" بين البلدان "متزايداهتمام هناك  كان ه، وأنّ للمساعدة اإلنمائية المتحدةاألمم 

 المفتوح باب العضوية بشأنح الفريق العامل قترالذي يرّحب بم المتحدةفي إطار متابعة قرار الجمعية العامة لألمم  .09

 مية الدولية بشأن، بدأت المرحلة التالية من المفاوضات الحكوالتاسعة والستّيند في دورتها عتمَ الم   ،أهداف التنمية المستدامة

يوليو تّموز/ى شهر حتّ  في كلّ  ، وسوف تستمرّ 7102شهر كانون الثاني/يناير في وذلك  ،7102خطّة التنمية لما بعد عام 

ة رؤساء من قبل مؤتمر قمّ  عها لت عتَمد، ورفمن قبل الدول األعضاء ى الخطّةفاق علاالتّ  ع أن يتمّ حيث من المتوقّ  7102

مة السياحة العالمية ومكتب منظّ لتضافر جهود أمانة  . ونتيجةً 7102أيلول/سبتمبر د في عقَ الذي سي  الدول والحكومات 

مة لسياحة المستداابق تتعلّ  الفريق العامل المفتوح باب العضوية ثالث غاياتح ن مقتر، تضمّ التابع لها في نيويورك صالاالتّ 

والدول الجزرية  ،والمحيطات ،النمو االقتصادي، وأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامةب في إطار األهداف المرتبطة

 الصغيرة النامية. 

واصلت أمانة منظّمة السياحة العالمية ومكتب االتّصال في نيويورك العمل بشكٍل وثيق، بما في ذلك من خالل  .02

الدولية وفي اللجنة اإلحصائية، واالنخراط الناشط مع كبار المسؤولين المعنيين في أمانة  المشاركة في المفاوضات الحكومية

مؤّشرات القابلة للتحديد والقابلة للقياس، ال، وتطوير مجموعة من تعميم السياحة المستدامة في الخطّةلتشجيع  المتحدةألمم ا

ن من الن األوّ أظهر االجتماعا. يذ الخطّةرات ملموسة لرصد واستعراض التقّدم الم حَرز في تنفوالدعوة إلى إدراج مؤشّ 

ه ينبغي أن أنّ ، والخطّةأهداف التنمية المستدامة يجب أن تشّكل محور  على أنّ  اقويً  اإجماعً المفاوضات الحكومية الدولية 

المستقبل الذي نريده،  عات المشتركة للبشرية حولد التطلّ جسّ ويتضّمن أربعة أقسام رئيسية هي: إعالن قصير يقّدم الرؤية ت

 والمراجعة. ووسائل التنفيذ، والرصد، أهداف التنمية المستدامةو
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، في لقاء تشاوري حول السياحة المتحدةشاركت منظّمة السياحة العالمية، من بين وكاالت مختارة أخرى تابعة لألمم  .08

قِد في تامبا، فلوريدا، يوَمي  المستدامة من تنظيم كلّية باتل في تشرين األّول/أكتوبر.  72و 72جامعة جنوب فلوريدا، ع 

دة من الممارسات الجيّ واسعة  مجموعةٍ بتقديم  ب من صّف الدراسات العلياضمن هذا الحدث، قام عدٌد كبير من الطاّل 

ب عَدي السياسات  اسات حاالت تغطّيحة المستدامة. وخالل المشاورات، ق دِّمت أيًضا درعن السيا الحاالتودراسات 

، كما قصص النجاح والدروس المستفادة تضَ رِ ع  ، فالعام والخاصات األكاديمي والقطاع لين منمن قبل ممثّ والممارسات، 

مة سياحة المستدامة في تامبا، فلوريدا، بالتعاون مع منظّ لل إنشاء مرصدٍ ا الكلية أيضً  تاقترحو. ط ِرَحت توصيات للمستقبل

 سياحة العالمية.ال

نس قة لقطاع  .02 في إطار دعم الجهود العالمية الرامية إلى احتواء مرض فيروس اإليبوال وتأمين استجابة دولية م 

السياحة، بادر رؤساء كّل من منظّمة الصّحة العالمية، ومنظّمة الطيران المدني الدولي، والمجلس الدولي للمطارات، واتّحاد 

مجلس العالمي للسفر والسياحة، ومنظّمة السياحة العالمية، إلى تفعيل فرقة عمل معنية بالسفر النقل الجوي الدولي، وال

مشترك حول  والنقل، لمراقبة الوضع وتوفير المعلومات في حينها للقطاع وكذلك للمسافرين. وصدر عن فرقة العمل بيانٌ 

على أهمية تعزيز  الضوء المتحدةمنظومة األمم ت طالسفر والنقل في ما يتعلّق بتفّشي مرض فيروس اإليبوال، حيث سل  

، والحّد من مضاعفاته في البلدان أخرىالعدوى إلى بلداٍن  الحتواء الفيروس، ووقف انتقال ةالتعاون الدوليأوجه الجهود و

 .التي سبق أن تفّشى فيها

 المتحدةالمشاركة في اجتماعات األمم  باء. 

لمؤتمر السنوي الخامس والستّين للمنظّمات غير الحكومية الذي نظّمته إدارة شاركت منظّمة السياحة العالمية في ا .71

قِد في نيويورك، يوَمي  المتحدةشؤون اإلعالم في األمم  ، بمشاركة نحو سّت مائة 7102آب/أغسطس  31و 72والذي ع 

يتضّمن عّدة أجزاء تشير إلى  إدارة شؤون اإلعالم. وَخل ص االجتماع إلى اعتماد إعالنٍ إلى  منتسبةمنظّمة غير حكومية 

ًكا للتنمية المستدامة.  السياحة بوصفها محرِّ

، شاركت منظّمة السياحة العالمية في 7102كانون الثاني/يناير  71و 7102تشرين األّول/أكتوبر  77بتاريخ  .70

قِدت ب ية الدوليةاجتماعات لجنة الطوارئ المنشأة بموجب اللوائح الصحّ  دعوة من المدير العام لمنظّمة بشأن اإليبوال، التي ع 

 الصّحة العالمية. 

قِد اجتماع لكبار الخبراء اإلحصائيين في منظومة األمم  .77 ، 7102آذار/مارس  0، في نيويورك، بتاريخ المتحدةع 

صائيين اإلح ، يعقد كبار الخبراءالمتحدةحيث شاركت فيه منّظمة السياحة العالمية. بموجب ما أقّرته اللجنة اإلحصائية لألمم 

النظام في  ا إلى اللجنة التي تشّكل الكيان األعلىتقريرً  ونم، ويقدّ اجتماعات منتظمة لتحسين التنسيق المتحدةألمم في ا

 اإلحصائي الدولي.

كانت منظّمة السياحة العالمية ممثّلة في الدورتَين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة تنسيق األنشطة  .73

قِدتا على التوالي في روما يوَمي  اإلحصائية اللتين آذار/مارس  7، وفي نيويورك، يوم 7102أيلول/سبتمبر  07و 00ع 

. ترّكز عمل االجتماع السابق للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية على التفعيل األكثر كفاءةً للنظام اإلحصائي الدولي 7102

بيانات" )أو "البيانات الضخمة"( واحدةً من المواضيع لوضع معايير ومنهجيات مشتركة. ولقد أصبحت "ثورة ال -ككّل 

لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية جتماع ا . أعدّ 7102خطّة التنمية لما بعد عام الرئيسية في النقاش بين اإلحصائيين بشأن 

( قضية ناشئة: 7م، )( قياسات أوسع للتقدّ 0: )المتحدةللجنة اإلحصائية لألمم  األخير أربعة بنود للدورة السادسة واألربعين

 ( المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.2البيانات الضخمة، )( 3ثورة البيانات، )

العالمية في مة السياحة منظّ  ءات التجارة الدولية في الخدمات، التي تشاركإحصابفرقة العمل المعنية  التقت .72

كت المجموعة في الصياغة النهائية للدليل الشامل شار .7102أكتوبر تشرين األّول/ 73-77 عضويتها، في جنيف، بتاريخ

 الدليل الشامل حولمة السياحة العالمية ومنظّ ب الدليل الشامل الخاصبين  ساقمن االتّ  ، وتأّكدتتجارة في الخدماتحول ال

 التجارة في الخدمات.

 يمنظ، من ت"7102ام عالشاركت منظّمة السياحة العالمية في ورشة عمل حول "توحيد األداء في عالم ما بعد  .72

أكتوبر تشرين األّول/ 30-72 اإلنمائية"، وذلك أيّام تنسيق العملياتل المتحدةومكتب األمم  اإلنمائية المتحدةمجموعة األمم 

كفاءة في استخدام الموارد لالستفادة تلبّي معيار الاستكشاف سبل في اسطنبول، تركيا. وتضّمنت األهداف الرئيسية  7102

مة السياحة العالمية من والبحث عن فرص إلشراك البرامج اإلقليمية لمنظّ  ،على المستوى القطري المتحدةألمم من منظومة ا

 األعضاء. أجل تعزيز دعم الدول
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، بودفا، الجبل األسود( من قبل 7102تشرين الثاني/نوفمبر  8-2ن ظِّم المؤتمر الوزاري اإلقليمي للتنمية المستدامة ) .79

اإلنمائي ووزارة التنمية المستدامة والسياحة.  المتحدةدامة للجبل األسود، بالتعاون مع برنامج األمم مركز التنمية المست

لقاءات مع  تعقدوالتنمية المكانية المستدامة، كما السياحة المستدامة  عضو محاضر بشأنمة السياحة العالمية كشاركت منظّ 

قائمة على  سياحةٍ نحو  الجبل األسودستدامة والسياحة بشأن مشروع "اإلنمائي ووزارة التنمية الم المتحدةبرنامج األمم 

 ".تعادل األثر الكربوني

خطّة والمعني بإطار المؤّشرات ل المتحدةشاركت منظّمة السياحة العالمية في اجتماع فريق الخبراء التابع لألمم  .72

. وي ذَكر أّن فريق 7102شباط/فبراير  79-72اريخ في نيويورك، بت المتحدة، وذلك في مقّر األمم 7102التنمية لما بعد عام 

كل ف بتطوير إطار للمؤّشرات لرصد أهداف وغايات   .7102خطّة التنمية لما بعد عام الخبراء المشترك بين الوكاالت م 

عة عنهالتنفيذيين والفرق العاملة  مجلس الرؤساء جيم.   المتفرِّ

واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج  اإلدارية الرفيعة المستوىاللجنة حضرت منظّمة السياحة العالمية جلسات  .78

عقد مناقشات بشأن  تضّمنت االجتماعات. 7102أكتوبر تشرين األّول/ 01-8 ، بتاريخفي نيويورك بالترادفدت قِ التي ع  

تهدف إلى زيادة مرونة األمم  من المبادرات التي اإليبوال، وأيًضا مع مراجعة عددٍ ألزمات  المتحدةتحديد استجابة األمم 

 مالئمة" اجعل آلياتهمن خالل  المتحدةوتحسين األمم  ،االستجابة لحاالت الطوارئمة تضطلع بواجب كمنظّ  المتحدة

 للغرض".

قِدت في فيينا، النمسا،  .72 كل فين بشؤون األمن، ع  حضرت منظّمة السياحة العالمية أيًضا ورشة عمل للمسؤولين الم 

. خالل هذه الورشة، جرى استعراض المسائل المرتبطة باألمن في ما يتعلّق بمراكز عمل 7102لول/سبتمبر أي 2-7بتاريخ 

 (.في إسبانيا المتحدةألمن األمم المسؤولية الواقعة في أوروبا )فّوضت منّظمة السياحة العالمية  المتحدةاألمم 

قَِد في جنيف، شاركت منظّمة السياحة العالمية في االجتماع نصف السنوي لوحد .31 ة التفتيش المشتركة الذي ع 

. تطّرق االجتماع إلى التقارير المطلوبة من قبل وحدة التفتيش المشتركة 7102تشرين األّول/أكتوبر،  3-7سويسرا، بتاريخ 

 حول آليات الرقابة الداخلية لدى كّل منظّمة، ومتابعة توصيات الوحدة المرعية.

فرقة العمل التابعة لشبكة المالية  اجتماع منظّمة السياحة العالمية تحضر ،7102أيلول/سبتمبر  01-8بتاريخ  .30

وذلك  ،المعنية بالمعايير المحاسبيةو ،اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوىالمشتركة بين مجلس الرؤساء التنفيذيين/ والميزانية

ما ويات والحلول المقترحة، التحدّ ا في ذلك المسائل/ز في التنفيذ، بمحرَ م الم  التقدّ  توناقش ،نيويورك، المتحدةاألمم  في مقرّ 

حضرت ، . كذلكأخرى أمورٍ جملة ، من بين للقطاع العام معايير المحاسبية الدولية، والحفاظ على االمتثال بالبعد التنفيذ

المستوى/شبكة المالية  منظّمة السياحة العالمية اجتماًعا عبر الفيديو بين مجلس الرؤساء التنفيذيين/اللجنة اإلدارية الرفيعة

، وتحليل الخيارات الت استرداد التكاليفمثل مواءمة معدّ  ، لمناقشة مسائل7102 /ديسمبركانون األول 02، في والموازنة

 مسح الوكاالت وردودهم.وح بشأن معدل استرداد التكلفة؛ المفّصلة في مشروع المقتر

للموارد البشرية، في أمانة منظّمة السياحة  المتحدةشبكة األمم استضافت منظّمة السياحة العالمية الدورة الثالثين ل .37

واستعراض ، حيث تّم التطّرق إلى مسائل مثل السّن اإللزامي لفصل الموظّفين، 7102آذار/مارس  9-3العالمية، بتاريخ 

ت العامة والمسائل المتعلّقة التعويضات للجنة الخدمة المدنية الدولية، والقوى العاملة وتخطيط التعاقب، وغيرها من التحديثا

 بالشبكة التي نوقشت. 

إيطاليا، بتاريخ  تريست، في المتحدةفي الجلسة الحادية عشرة لشبكة السفر المشتركة بين الوكاالت والتابعة لألمم  .33

ها تضّمنت أبرز المسائل التي تّمت مناقشت ، حيث كانت منظّمة السياحة العالمية حاضرة،7102أيلول/سبتمبر  72-79

مفاوضات الطيران المشتركة، وتحسين تدفّق العمل في السفر، واألمن، والسالمة، كما تواصل استعراض تنفيذ النظام 

  الموّحد لقواعد السفر.

الشبكة الثالثة والعشرين لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، في جنيف، سويسرا، حضرت منظّمة السياحة العالمية  .32

قِدت ورشة عمل امتّدت على يوَمين، بمشاركٍة من وكاالت أخرى تابعة لألمم 7102)تشرين الثاني/نوفمبر  ، المتحدة(. ع 

 المتحدةفرّكزت على التصّدي للتحّديات المتعلّقة بدور تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت في دعم منّظمات منظومة األمم 

"الفكر التصميمي"، وهي منهجية تأتي بأفكار جديدة لتصبح "مالئمة للغرض". وتمثّل النشاط األبرز في استخدام نهج 

 لمعالجة تحّديات األعمال.
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تكنولوجيا المعلومات لشبكة  التابع 7102 المتحدةاستضاف الفريق المختّص بأمن المعلومات في األمم    .32

. ة السياحة العالميةممنظّ  ، بحضور(7102أكتوبر تشرين األّول/أمن المعلومات في فيينا، النمسا، ) ندوةَ  ،صاالتواالتّ 

مشترك وتطوير إلى تحديد المجاالت ذات االهتمام ال، ا إلى جنب مع الشركاء من القطاع الخاصجنبً  ،الندوة السنويةسعت 

 ،المتحدةمنظومة األمم  قة بين منظّماتنس  الم   ألفضل الممارسات والمقاربات خارطة طريق للتعاون، بما في ذلك الترويج

 ت المتزايدة.ياي للتحدّ للتصدّ 

للمتخّصصين برنامج التأهيل األمني ) -لشؤون السالمة واألمن  المتحدةإدارة األمم حضرت منظّمة السياحة العالمية  .39

الجمعية العامة ية(، وبموجب وثيقة األمن بالشؤون
0

A/57/365و ،
7

A/RES/59/276 ، ل في "اإلطار وعلى النحو المفص 

تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية بين " 7"، الهدف رقم 12-7119األمن االستراتيجي إلدارة شؤون السالمة و

 ".المتحدةالمعنيين بشؤون األمن في األمم فين الموظّ 

 ثانياً. اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي

 أن: مدعو إلى المجلس التنفيذي .32

، ويدعم مواصلة المتحدةوعية لمنظومة األمم علماً بمشاركة األمانة الجارية في المسائل الموض يحيط (أ )

 ؛مجلس الرؤساء التنفيذيين الفرق العاملة المتفّرعة عن كما في ،مشاركتها وانخراطها في تلك المسائل

ويعترف بقرار األمانة القاضي بتعيين مسؤول اتّصال في جنيف، سويسرا، بهدف تحسين جهود التنسيق   (ب )

 ، باإلضافة إلى تعزيز قدرات المنظّمة في مجال حشد الموارد؛المتحدةل باألمم والتعاون التي تبذلها في ما يتّص

بالسياحة كمحّرٍك للنمو والتنمية االقتصاديَين، بما في ذلك ويحيط علماً بأنشطة المنظ مة في مجال المناداة   (ج )

غيرة النامية، والدول النامية التي اعترفت بها مجموعات البلدان الخاصة، مثل الدول الجزرية الصاألهمية المتزايدة 

 غير الساحلية؛

برنامج اإلطار العشري للسياحة المستدامة، بعمل منظّمة السياحة العالمية الجاري على  التقديرويعترف مع  (د )

  ؛ هادعمويشكر الدول األعضاء فرنسا والمغرب وجمهورية كوريا على مشاركتها الناشطة و

لفيروس اإليبوال والمخاطر العالمية  المتحدةتصّدي منظومة األمم  مساهمتها فيويدعم األمانة في مواصلة  (ه )

 الشبيهة به، بما في ذلك تلك المرتبطة باألمن السياحي؛ 

التي  المتحدةعلى متابعة مشاركتها الناشطة في مختلف مجموعات ومسارات عمل األمم  ويشّجع األمانة  (و )

 ؛ 7102خطّة التنمية لما بعد عام ة المستدامة، كجزٍء من تتناول اإلطار العام لغايات وأهداف ومؤّشرات التنمي

للمؤتمر الثالث القادم حول تمويل التنمية ويواصل تشجيع األمانة على المتابعة والمساهمة في التحضيرات   (ز )

إلى (، واآلليات المتّصلة به، إضافةً إلى المبادرات األخرى التي تهدف 7102ثيوبيا، في تّموز/يوليو إ)أديس أبابا، 

 . 7102تنفيذ خطّة التنمية لما بعد عام 

 

 

                                            
 

0
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/57/365A/57/365:  

 
7
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/276: (p.8) A/RES/59/276 
 

mailto:omt@unwto.org
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/57/365
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/276

