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 تقرير األمين العام

 الوضع الراهن واألنشطة الجارية .الجزء األول

 

 حدةمة السياحة العالمية في منظومة األمم المت  منظ  ( ه)

 مقدِّمة  أوالً.

أخرى تابعة للجمعية مة السياحة العالمية إقامة روابط قوية مع منظ مة األمم المت حدة، وكيانات أممية واصلت منظ   .1

المجلس االقتصادي واالجتماعي. وحرصت المنظ مة على المشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية/الهيئات التابعة ، والعامة

دة مشتركة بين الوكاالت وذات صلة بالقطاع السياحي. الهدف من ذلك و لهذه الكيانات، واإلسهام في آليات وشبكات متعدِّ

طاقات المتنامية للقطاع السياحي يتّم االعتراف بها بشكٍل كامل على المستوى الدولي، باعتبار السياحة من التأّكد من أن  ال

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

 حدةلمت  المشاركة في المسائل واألنشطة الموضوعية لمنظومة األمم ا ألف. 

لألمم المت حدة  ةمناقشة مواضيعية خاصة للجمعية العامكانت منظّمة السياحة العالمية ممثّلةً على المستوى األرفع في  .4

أيّار/مايو. وأُلقِي خطاب  2" في نيويورك بتاريخ 4112التنمية لما بعد عام  لثقافة والتنمية المستدامة في خطّةحول "ا

رئيسي حول الرابط بين السياحة والثقافة كفرصٍة هائلة للمساهمة في النمو االقتصادي الشامل والتنمية االجتماعية 

 واالستقرار والحفاظ على التراث. 

حدة األمم المتّ  لمنّظمة فريق زونغكونل عم حلقةكانت منظّمة السياحة العالمية ممثّلة في أيّار/مايو،  44-43بتاريخ  .3

لمي والسياحة المستدامة" في التراث العا زيز التعاون بين بلدان الجنوب حولللتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بشأن "تع

 التراث العالمي لتحقيق أهدافب الحاجة إلى تضافر جهود المعنيينالعمل على  وشّددت حلقة، الصين. هونغ كون فيلدج

مع المجتمعات  المعنيين وأُلقِي الضوء بشكٍل خاص على أهمية تعاون. التراث العالمي وحولهاالسياحة المستدامة في مواقع 

 وتحقيق المنافعاح والمقيمين بين السي   ةاإليجابي تلتحديد األولويات وتعزيز التفاعال عامالً أساسياً  ية باعتبار ذلكالمحلّ 

 .ةيالمحلّ  اتمجتمعلل

مدن التراث العالمي: البندقية ودوبروفنيك"، وحفظ  صونبعنوان " منّظمة السياحة العالمية في حلقٍة دراسية شاركت .4

 على هامش حلقة الدراسيةدت القِ عُ وقد مايو. أيّار/ 42يوم  ،غرفة المجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك تهااستضاف

األمم برنامج بالتعاون مع ول الدائم لكرواتيا واالجتماعي، برئاسة الممثّ  ة التكامل للمجلس االقتصاديقمّ من  األولى الجولة

قات السياحية الضخمة إلى لتدفّ اتعزيز في مجال على الخبرات هذا الحدث ز رك  واليونسكو.  مستوطنات البشريةحدة للالمتّ 

علماً أن  المدينتَين تندرجان على ) التدفّقات ، واإلدارة المستدامة لهذهالبندقية ودوبروفنيك، هما المدن التاريخية تين مناثن

 (.اليونسكو لمواقع التراث العالمي قائمة
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التوجيهية المعنية  األمم المتّحدة لجنةو ،وجنوب أفريقيا ،بالتعاون مع المكسيك ،مة السياحة العالميةمنظّ  شاركت .2

الرفيع االجتماع األّول في  تدقِ عُ ك للنمو والتنمية" "السياحة كمحرّ جلسة تداول حول في تنظيم  ،بالسياحة من أجل التنمية

مة منظّ  شّددت. نيسان/أبريل 11-12، وذلك في مكسيكو سيتي بتاريخ الفعّ  إنمائي تعاونعالمية من أجل الالمستوى للشراكة 

 تّم التركيز طوال االجتماع على ، في حيناإلنمائية الخط ة على قائمة أولوياتالسياحة ضرورة إدراج  علىاحة العالمية السي

مساهمة المتزايدة للقطاع في ال لتحقيق الفائدة القصوى منوذلك  ،قات المساعدات الدوليةللسياحة في تدفّ الدعم أهمية زيادة 

ة المناقشات الدولييدخل ضمن دائرة  توفيره لسياحةا الذي من شأن األثر اإلنمائيوإّن التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

 على عدد من الجبهات. شكٍل ناشط مة السياحة العالمية بمنظّ  نخرطرية بشأن تمويل التنمية، حيث تالجا

التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل  لجنةال تاأمان تعاونت في تنظيمه اً مشترك اً اجتماع اليونسكو مةمنظّ  استضافت .1

في  تقشو. ن4114 /يونيوحزيران 11 بتاريخاريس، فرنسا، في ب ، وذلكراكة العالمية للسياحة المستدامةوالش التنمية

 كوسيلةٍ  ،قات المساعدات الدوليةسياحة المستدامة في تدفّ للدعم تعزيز الستراتيجي لاالق ومنسّ النهج الاالجتماع خيارات 

السبل حول  شقانالواصل تكما  ،المساهمة المتزايدة للقطاع في التنمية االجتماعية واالقتصادية القصوى من الفائدة لتحقيق

 الموارد.  حشدتنفيذ المشاريع ولتعاون على راتيجية لاالست

ية المستدامة في الساحل الكاريبي لنيكاراغوا من مشروع بعنوان "التنمية االقتصادية المحلّ يجري العمل على تطوير  .7

الجوانب  حولمة السياحة العالمية الوثيق مع منظّ بالتعاون ، حدة اإلنمائيخالل قطاع السياحة" من قبل برنامج األمم المت  

 المحلّية توفير بدائل اقتصادية للمجتمعات يتمثّل الهدف الرئيسي للمشروع فيضية األوروبية. وبتمويل من المفوّ  ،الفنية

ى القدرة التنافسية عل من خالل التنمية المستدامة لقطاع السياحة، مع التركيز ،نيكاراغواة في الكاريبيالمناطق واألفراد في 

الحقاً إلى  فمن شأن ذلك أن يؤّديالقطاعات ذات الصلة. في  جم، والمشاريعطة الحالصغيرة والمتوسّ السياحية  للمشاريع

طريقة اإلدارة المشتركة تنفيذ المشروع ب يتمّ سمن الفقر.  في الحدّ  ةساعدتعزيز التماسك االجتماعي واإلقليمي، فضالً عن الم

 فاقتّ حدة اإلنمائي مستند إلى االمع برنامج األمم المتّ  فاقٍ اتّ  (، عبر1112/4114 النظام المالي من (ج 23،1 )وفقا للمادة

 حدة. األمم المتّ حاد األوروبي وبين االتّ  الطويل األجل اإلداريي المالي واإلطار

ضمن  حول "خطّة األمم المتّحدة الحضرية الجديدة" الفريق العاملإلى را مة السياحة العالمية مؤخّ ت منظّ انضمّ  .2

 كنشاطٍ حدة المعني بالتنسيق. ومم المتّ منظومة األالتابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في البرامجية الرفيعة المستوى  لجنةال

منظومة ل متّسقة كمساهمةٍ  وذلك ،ر والتنمية المستدامة"حول "التحضّ  توجيهيةورقة  لي، سوف يعمل الفريق على تطويرأوّ 

 مؤتمر الموئل الثالث. حدة في األمم المتّ 

مة السياحة العالمية في اجتماعات اللجنة يونيو، شاركت منظّ حزيران/ 47و 43بين  خالل األسبوع الممتدّ في  .9

ن هذا الحدث مّ تض. في نيويورك ةعقدبالدول الجزرية الصغيرة النامية المن المعني الثالثللمؤتمر الدولي  ةالتحضيرية النهائي

 العامة ل مساهمات في آلية العملالجانبية التي تشكِّ  من الفعاليات ، عدداً جملة قضايا متنّوعة ، من بينللجنة التحضيرية

 المسوّدة األولى؛ النقاش حول التحضيرات الجارية للمؤتمر والمفاوضات بشأن الصغيرة الناميةالمعنية بالدول الجزرية 

 السياحة المستدامة.  اً عنموضوعياً قسممسار ساموا" " وتشمل أحدث مسوّدة أولى، المسّماة حالياً وثيقة الختامية. لل

ما قبل  عن فعاليات ، فضالً /يونيوحزيران 13-14 مة السياحة العالمية للمشاركة بتاريخيت منظّ عِ ة األولى، دُ للمر   .11

لمكافحة  ذي تجريه الجمعية العامة بشأن تنفيذ استراتيجيتهاين السنتَ ال لفترةستعرا  اال، في /يونيوحزيران 11المؤتمر في 

مة السياحة العالمية، عن طريق الدعوة، كعضو انضمام منظّ  مناسبة أيضاً ال . وشهدت4111العام  في تدمِ ي اعتُ اإلرهاب الت

 افحة اإلرهاب، المكلّفةالهياكل األساسية الحيوية للسياحة ضمن فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكفي لجنة حماية 

احة مة السيمنظّ وتتمثّل أبرز إسهامات مشاركة توجيهات الجمعية العامة. ل يذ استراتيجية مكافحة اإلرهاب وفقاً مهمة تنفب

وهذه خطوة غير  –/يونيو حزيران 13حدة في أمام الجمعية العامة لألمم المت   الخطاب الذي ألقي العالمية في هذه المناسبة في

/يونيو، حزيران 11. في صةمتخصّ  رئيس وكالةٍ ة األولى على اإلطالق التي يُمنَح فيها هذا االمتياز إلى ها المرّ نّ ة إذ إمسبوق

الهياكل األساسية الحيوية في جلسة إحاطة مفتوحة بشأن حماية  ةالرئيسي ةثالمتحدّ  مة السياحة العالمية أيضاً كانت منظّ 

وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة مكافحة اإلرهاب ، بتنظيم مشترك من قبل مجلس لجنة األمن بشأن سياحةلل

وغيرهم ،  أمام الدول األعضاء أمن السفرها في مجال عملمة السياحة العالمية ونظر منظّ عر  وجهات  ، حيث تمّ اإلرهاب

ستدامة: تجربة أمريكا "العنف والسياحة الم خاصة بحدٍث حول ي لجنةفمة السياحة العالمية منظّ  وشاركتمن المشاركين. 

ين الدائمتَين إلسبانيا وهندوراس. وتّم إلقاء الضوء على تَ /يونيو، بتنظيم مشترك من قبل البعثحزيران 14 الوسطى"، بتاريخ

، وغواتيماال، وما يرافق ذلك من دوراس، والسلفادورهنالشمالي" لث ما في "المثلّ ال سيّ جرائم العنف في أمريكا الوسطى، 

كتاب تنظيم عر  مشترك ل مثل السياحة. وتمّ  ،ية واألنشطة االقتصادية الرئيسيةعلى المجتمعات المحلّ  ات سلبيةريأثت

وهذا الدليل الدولي حدة. األمم المتّ  في مقرّ وذلك  ،يونيوحزيران/ 13 من قبل البعثة الدائمة للنمسا بتاريخ ،"السياحة والسالم"
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عامة  لمحةً  حول السياحة والسالم الذي يتضّمن مساهمات من علماء واختصاصيين وسياسيين من جميع أنحاء العالم، يقّدم

 كأداة محتملة لجهود بناء السالم.  عن أهّم مناطق السياحة،

العامل ط في الفريق شاكٍل نشك بشارِ تُ صال في نيويورك، كما السياحة العالمية، من خالل مكتب االتّ  مةمنظّ لت ثِّ مُ  .11

في متابعة لوضع أهداف التنمية المستدامة،  الجمعية العام لألمم المتّحدة، أنشأتهادول األعضاء التي للالمفتوح العضوية 

 الذي يشارك في رئاسته مندوبون موقّرون من هنغاريا، وقد عقد الفريق العامل المفتوح العضوية. 41مؤتمر ريو + نتائج ل

الجولة الرسمية، وجرت سلسلة من االجتماعات والمشاورات غير ة جولة من الجلسات الرسمية وعشر وكينيا، ثالث

الفريق العامل فة من قبل مكثّ المفاوضات وفي النهاية، اختُتِمت اليوليو. تّموز/ 12-14يوليو وتّموز/ 11-9في  هااألخيرة من

 اً،فهد 17ألهداف التنمية المستدامة تحتوي على ي مجموعة من المقترحات تبنّ /يوليو، بوزتمّ  41 تاريخالمفتوح العضوية، ب

المتشاركين، من قبل الفريق العامل المفتوح رئيسين اعتماد مقترحات التسوية لل تمّ والغايات المرتبطة بها. باإلضافة إلى 

إدراج السياحة المستدامة أحد أبرز اإلنجازات،  شك لإلى الجمعية العامة لتنظر فيها. وقد  العضوية، بالتزكية، على أن تُحال

 2ضمن الهدف  9. 2فاوضات، باإلجماع، في الغاية من المشاورات والم شهراً  17بعد إذ تّم اعتماد السياحة المستدامة 

 7. 14اية ، والغأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامةب المتعلّق 14الهدف  ضمن ب .14 بالنمو االقتصادي؛ والغاية المتعلّق

 الحفظ واالستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية. ب المتعلّق 14ضمن الهدف 

حدة الثاني ، بشأن "مؤتمر األمم المتّ نيسان/أبريل 43، بتاريخ قراراً توافقياً حدة الجمعية العامة لألمم المتّ اعتمدت  .14

لبلدان عالن وبرنامج عمل ألماتي لسنوات إل 11إجراء استعرا  لفترة  من خالله يتمّ سي نامية غير الساحلية"، الذللبلدان ال

دورتين كذلك، نّص القرار على عقد في فيينا، النمسا.  ،4114نوفمبر تشرين الثاني/ 2و 3النامية غير الساحلية، بين 

ر االستعداد للمؤتمر، على التوالي، في إطا أكتوبرتشرين األّول/ 3و 4، ويونيوحزيران/ 13و 14تحضيريتَين، بتاريخ 

الة على أعلى مستوى ممكن لجميع الدول عت المشاركة الفعّ جِّ شُ قد . وبمتابعة ومشاركة من منظ مة السياحة العالمية

منظومة األمم  ر الساحلية وبلدان المرور العابر، إضافةً إلى البلدان المانحة ومنظّماتما البلدان النامية غيال سيّ األعضاء، 

 حدة. المتّ 

ومنتدى ، واالستعرا  الوزاري السنوي، السياسي الرفيع المستوى مة السياحة العالمية في المنتدىشاركت منظّ  .13

 11حزيران/يونيو و 31 ، بينرعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويوركاإلنمائي، التي عقدت بالتعاون 

السياسي الرفيع المستوى،  المنتدىفي  الموّجهة حواراتها التتناولشملت المواضيع الرئيسية التي . 4114يوليو تّموز/

ين، والتضامن بين واالستهالك واإلنتاج المستدامَ  ،مستدامة، ووسائل التنفيذ لتحقيق التنميةنحو خطّة إنمائية شاملة  عملَ ال

م والتنفيذ، التقدّ  ، ومراجعة آلياتالتكامل في صنع السياساتخاصة، و مساعدة البلدان التي تواجه أوضاعاً واألجيال، 

االستعرا  موضوع  أّما. ي للمنتدى السياسي الرفيع المستوىلمستقبلامسار الرسم ة الملّحة، واإلقليمي الضروراتك ادروإ

وللحفاظ  4112عام الية لأللفية في لتحقيق األهداف اإلنمائ التحّديات الجارية والناشئة"معالجة  الوزاري السنوي فتطّرق إلى

  4112العام بعد خطّة إنمائية لما تنفيذ  شتّى، من بينها على مواضيعورّكزت الجلسات  ."لتنمية في المستقبلعلى مكاسب ا

المساواة، والقضاء  من عدم ، والتعاون الدولي، والحدّ والحقائق اإلقليميةاألولويات  ، بتقدير41مع والية ريو +  اشىمتت

مية عالالشراكات ال يم كيفية ترجمةتقيأربعة أهداف رئيسية:  4114مائي للعام . وكان لمنتدى التعاون اإلنعلى الفقر نهائياً 

بالنسبة إلى التعاون اإلنمائي،  4112عام اللما بعد التنمية  خطّة من أجل التنمية في الممارسة العملية، وتداُرس ما تعنيه

بين بلدان الجنوب.  ، وتعزيز التعاونوالعالميين الوطني زيادة المساءلة ورصد التعاون اإلنمائي على الصعيدَ وتحديد سبل 

وشامل.  كامل إلجراء حوارٍ  ،جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التعاون اإلنمائي منتدى التعاون اإلنمائي وقد ضمّ 

إسهام  يفيةمساعدة اإلنمائية الرسمية، وكهذه األهداف األربعة، بما في ذلك دور البق ة مواضيع تتعلّ جلسات عدّ وتناولت ال

ما بعد لالخطوات الرئيسية إلطار الرصد والمساءلة وين وتمكين المرأة، تعزيز المساواة بين الجنسَ ي فالشراكات العالمية 

 أثر التعاون اإلنمائي.  تحقيق الفائدة القصوى من، وكيفية 4112عام ال

حدة قرار الجمعية العامة لألمم المتّ  خاذمة السياحة العالمية حاضرةً لدى اتّ منظّ حزيران/يونيو، كانت  31 بتاريخ .14

وقد اعتمدت الجمعية . 4111 العام اإليدز فيبشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ عقد اجتماع رفيع المستوىب القاضي

بشأن فيروس نقص  تنفيذ إعالن االلتزام حول "الشراكات العالمية" تحت عنوان قراراً ون تصويت، دالعامة، العاملة من 

خالل دورتها في د عقَ المشاورات ينبغي أن تُ  أنّ على  أيضاً  لألمم المتّحدة الجمعية العامة واتّفقتاإليدز. المناعة البشرية/

 رفيع المستوى. الالسبعين القادمة لتحديد الطرائق والترتيبات التنظيمية لهذا الحدث 

مة السياحة منظّ  وزاري الثالث بشأن طريق الحرير الذي تنظّمهال جتماعاالخالل في في أعقاب اإلطالق الناجح  .12

دخل مشروع االستراتيجية السياحية لممّرات ، 4113عام لل السياحية برلينصة روفي بمارس آذار/الذي عقد في والعالمية 

احة العالمية واليونسكو، مة السيمنظّ حيّز التنفيذ. فإّن  مة السياحة العالميةمنظ  المشترك بين اليونسكو/ يةطريق الحرير التراث

 ،وطاجيكستان ،رغيزستانيوق وكازاخستان، ،)الصين ةخمسالالمشاركة  في التراث والسياحة من البلدانخبراء انب الإلى ج
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وثيقة المبادئ التوجيهية وهي من خارطة الطريق من أجل التنمية،  األولىالمرحلة  على تنفيذ حالياً  تعمالنوأوزبكستان( 

ت التراث، مع الحفاظ على الموارد الممر  ية السياحمن التنمية  فيها األهداف والخطوات لتحقيق الفائدة القصوى دحد  التي تُ 

االحتياجات". تقييم تحليل الوضع ولة األولى على "ز المرحتركِّ ميّز بها طريق الحرير. التي يت الطبيعية والثقافية الفريدة

ل/ ر فينشَ رير خاص سيُ على إصدار تق حالياً  العمل ويجري  أكتوبر. تشرين األو 

الذي طريق الحرير التراثي ل ممرّ بإدراج ال( 4114 يونيوحزيران/) راً مؤخ   لجنة اليونسكو للتراث العالميقامت  .11

مة إلى تعزيز عنصر بناء إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتهدف المنظّ  ،وقيرغيزستان ،وكازاخستان ،الصين يعبر في

في ألماتي،  طريق الحريرالمرشدين حول تعزيز تحليل وجودة مبادرة تدريب من خالل تنظيم أكثر فأكثر  القدرات

مة ها منظ  تقوم هذه الدورة التدريبية المبتكرة التي تشترك في تنظيم. 4114سبتمبر أيلول/في أواخر  ،جمهورية كازاخستان

 ص حول تحليلتوفير التدريب المتخصّ ين، على السياحي المرشدين لجمعيات العالميحاد واالتّ  ،واليونسكو ،السياحة العالمية

الفّعالة  دارةعن تقديم التوجيه حول اإل مرشدين السياحيين العاملين على طول طريق الحرير، فضالً ا، للقع وعرضهاالمو

ة يتنمية السياحعلى ال طريق الحرير كمثالٍ  اءاث ألصحاب المصلحة المعنيين. وتُعتبَر هذه الدورة التدريبية أساسيةً إلرسترلل

التي في جعبة االتّحاد العالمي لجمعيات المرشدين لى الخبرة . تستند المبادرة إقادرة على المنافسة دولياً الالمستدامة و

مع  ها تنسجمكما أن  في جميع أنحاء العالم،  ينسياحيال االحترافية للمرشدين تقديم الدورات التدريبية السياحيين من حيث

على طول طريق احة والمحافظة على التراث سيمشتركة لل في وضع معاييرياحة العالمية واليونسكو مة السمنظ  اهتمام 

 الحرير. 

بأنماط االستهالك واإلنتاج  المتعلّقة برامجللالعشر سنوات تأسيس إطار ال تم  ، 41+ مؤتمر ريو هامة ل نتيجةٍ كو .17

 مة السياحة العالمية، بدعمٍ منظ  وإن  . البرامج األّولية الخمسة المزمع تطويرهابين من وكانت السياحة المستدامة المستدامة، 

 تتابع عن كثب المناقشات(، ما زالت 4، الفقرة للمجلس التنفيذي CE/DEC/7(XCVIII) المقّررمن مجلسها التنفيذي )

 طوير برنامج السياحة." لتةرئيسيالحالية والجارية بشأن تحديد "جهة 

 حدةالمشاركة في اجتماعات األمم المت   باء. 

(، 4114نيسان/أبريل  11-9مؤتمر اإلحصائيين األوروبيين )باريس، فرنسا، مة السياحة العالمية في شاركت منظّ  .12

لتنسيق العمل اإلحصائي الدولي، كما رك ز على إحصاءات  منبراً يوفّر هذا الحدث . للجنة األمم المتّحدة االقتصادية ألوروبا

 الهجرة وكيفية نشر اإلحصاءات. 

، شاركت منظ مة السياحة العالمية في لجنة تحليل بيانات الطيران التابعة لمنظ مة 4114نيسان/أبريل  17و 14بين  .19

مة الطيران المدني مة السياحة العالمية ومنظ  نظ  التعاون بين م كندا، للتشديد على تريال،الطيران المدني الدولي في مونت

 الدولي في مجال اإلحصاءات. 

مايو أيّار/ 11-12، حصاءات السياحة )برا الثاني عشر إلالمنتدى العالمي  منظ مة السياحة العالمية ممثّلة في تكان .41

. (4114أي ار/مايو  14احة )برا ، إحصاءات السيلجوال لتحديد المواقع في عمل حول استخدام بيانات ا وحلقة ،(4114

والمكتب اإلحصائي  مة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،نظ  مه كّل من تنظيموقد تطّرق المنتدى الذي اشتركت في 

 بيانات وأساليب جمعكمصادر لل)أ( التكنولوجيات الجديدة  إلى المسائل التالية: ، من بين مواضيع أخرى،حاد األوروبيلالتّ 

؟؛ )ج( قياس رية: حجر الزاوية في نظام عالي الجودة إلحصاءات السياحةت التجا؛ )ب( السجاّل ر أم ثورة؟: تطوّ البيانات

 . والطابع الموسميالسياحة: القدرة التنافسية، واالستدامة،  االقتصاد السياحي وسوق العمل؛ )د( جودة

)النمسا  ”Statistics Austria“ تهي نظمّ ( الذQ2014)المؤتمر األوروبي للجودة في اإلحصاءات الرسمية قد م  .41

 ،مة السياحة العالميةمشاركة منظ   ني تضمّ (، والذ4114حزيران/يونيو  2-3)فيينا، النمسا،  ويوروستاتلإلحصاءات( 

يات في إدارة تحدِّ : الجودةبال المرتبطة عةالمتنوّ  من المسائل جراء مناقشات رفيعة المستوى حول عددٍ إل مشاركين منبراً لل

وكانت بعض المواضيع الرئيسية في المؤتمر تتّسم بطابعها نتاج اإلحصاءات. ئية الدولية والجوانب المبتكرة إلالنظم اإلحصا

، إضافةً ذات الصلة يةرات السياساتالمؤشّ في  الجوانب المرتبطة بالجودةإحصائي الدولي، والواسع النطاق، مثل تنظيم نظام 

 النظم اإلحصائية.  طبيقي تإلى ضمان الجودة ف

الدروس المستفادة بشأن تعزيز  تمة السياحة العالمية وعرض، شاركت منظّ 4114أبريل نيسان/ 17-11بتاريخ  .44

لموانئ اشبكة  – ة العامة والسفر والنقل الدوليينالصح   حولالرابع ة العالمية مة الصح  في اجتماع منظ   ،التعاون عبر الحدود

وتبادل  ،إلى تعزيز التعاون يهدف االجتماع ، الذي ُعقِد في ليون، فرنسا. وكان(PAGnet) البّرية والمعابروالمطارات 

 ة العامة والمطارات والمعابر البرية. الصح   في أوساط ارفالمعلومات والمع
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 11لكوارث )المعنية بالحّد من مخاطر افي المجموعة المشتركة بين الوكاالت د اجتماع لجهات التنسيق قِ عُ  .43

 ياً حولقطاع موجزاً  ةً مقدِّ فزيونية مغلقة، مُ تل مة السياحة العالمية من خالل دائرةٍ حيث شاركت منظ   ،(4114حزيران/يونيو 

 بشأن الحدّ حدة العالمي لألمم المت  مؤتمر لل ، في إطار االستعداد للجنة التحضيرية األولىمن مخاطر الكوارث السياحة والحدّ 

مخاطر الكوارث  موضوع أهمية معالجة وتّم التشديد في هذا الموجز القطاعي على. في تّموز/يوليومن مخاطر الكوارث  

 . القطاع السياحيفي 

 ، وذلك في حلقٍة إقليمية4114األّولي لفتح تأشيرات الدخول للعام تقرير ال تممة السياحة العالمية وقد  شاركت منظ   .44

في مدريد،  4114حزيران/يونيو  47و 42التعريف عن المسافرين، بين وإدارة  سفر المقروءة آلياً ثائق الوحول لإليكاو 

 سبانيا.إ

عة عنهالتنفيذيين والفرق العاملة  مجلس الرؤساء جيم.   المتفرِّ

عقدت الدورة العادية األولى لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتّحدة المعني بالتنسيق اجتماعها الذي  .42

أيّار/مايو، في مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما، إيطاليا. ومن  9-2حضرته منظ مة السياحة العالمية، بتاريخ 

ثالثة محاور هي: اللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى،  علىورة العمل الجاري بين جملة مسائل متنّوعة، استعرضت الد

جمعية لألمم تمويل التنمية المستدامة؛ و -ية حدة اإلنمائومجموعة األمم المت   ،اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارةو

 . 4114سبتمبر( أيلول/ر المناخ )يّ ة تغوقمّ  ،في نيروبي، كينيا( 4114حزيران/يونيو  47-43حدة للبيئة )المتّ 

مة السياحة يونيو مشاركة منظ  حزيران/ 47و 44بكة األمنية العشرين لألمم المت حدة التي ُعقِدت بين شالتضّمنت  .41

وتُقَّر سياسات  تُناقَش في هذا المنتدى حيثمة السياحة العالمية منظ   ة األولى التي تشارك فيهاالمر  وكانت هذه العالمية. 

األمم  التي يتّخذها األمن ضمن. وأشير إلى األهمية المتزايدة حدةفي تنفيذ أنشطة األمم المت   رنشَ لتُ إلزامية وجوانب أمنية 

مة في البيئة العالمية. في هذا الصدد، استضافت منظ  حدة حالياً   لها األمم المت  تعر  التي تتهديدات ال في ضوءحدة، المت  

لين عن جميع كيانات األمم ممثّ  ضمّ حزيران/يونيو فريق إدارة األمن إلسبانيا الذي ي 13يوم سابق  وقتٍ السياحة العالمية في 

حدة في مم المت  تابعة لأل وكالةأبرز  مة السياحة العالمية، بصفتهامنظ   وعلى رأسها، سبانيالها في إتب امك التي توجد حدةالمت  

 سبانيا. إ

الرفيعة لجنة ل شبكة المالية والميزانية اجتماعاتمنظ مة السياحة العالمية  ت، حضر/يونيوحزيران 17و 11بين  .47

لقضايا الرئيسية التي نوقشت بعض اوتمثّلت مجلس الرؤساء التنفيذيين في فيينا، النمسا. المستوى المعنية باإلدارة التابعة ل

المعايير مشروع ولالتحاد األوروبي؛  الجديد اتّفاق تفويض اإلدارة غير المباشرر على صعيد تطوّ في اإلحاطة بشأن آخر 

 لقواعد، واألنظمة،مواءمة او؛ 4112عام الإلى ما بعد  -حدة على نطاق منظومة األمم المت   المحاسبية الدولية للقطاع العام

 تمويل. الوظيفي للمجال الفي  يواإلجراءات على المستوى القطري واإلقليمي والمقرّ  ،والسياسات

شبكة المالية والميزانية/اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة/  عملفرقة مة السياحة العالمية في شاركت منظ   .42

نيسان/أبريل.  9 بتاريخ خالل اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة،مجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بالمعايير المحاسبية، من 

وتنسيق التنّوع  مات حول تنفيذ هذه المعايير وَصون االمتثال لها؛ن المنظّ ردود الفعل مفي القضايا التي نوقشت  وتمثّلت

 . 4112عام البعد  األمم المت حدة ككلّ  منظومةير المحاسبية الدولية على نطاق مأسسة مشروع المعايو؛ المحاسبي

لجنة الخدمة و ،(ناسعة والعشروالتحدة )الدورة شبكة الموارد البشرية لألمم المت  شاركت منظ مة السياحة العالمية في  .49

 ين إلىخلادفين اللموظ  شتّى مثل السن اإللزامية لفصل اموضوعات ونوقشت (. التاسعة والسبعون)الدورة المدنية الدولية 

نة ولج الموارد البشريةشبكة هو أن   األهمّ و. بعد انتهاء الخدمة يالتأمين الصحِّ و 4114يناير كانون الثاني/ 1مة قبل منظ  ال

 أن تكون التعويضات متناسبة معضمان ة، لدالموح   يةالتعويضات النظامواصلتا مراجعة سلّة الخدمة المدنية الدولية 

 .وبسيطة ومرنة من حيث التنفيذ، وربط المدفوعات باألداءالغر ، 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذيثانياً. 

 التنفيذي أن: المجلسيُطلب من  .31

في المسائل الموضوعية لمنظومة األمم المتحدة، ويدعم مواصلة الجارية علماً بمشاركة األمانة يحيط  (أ )

عة عنهمجلس الرؤساء التنفيذيين مشاركتها وانخراطها في تلك المسائل كما في   ؛والشبكات المتفرِّ
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سيّما في ما يختّص بالترويج  ويحيط علماً بأنشطة المنظ مة في مجال المناداة من خالل األنشطة المشتركة، ال (ب )

 ؛للسياحة كمحّرك للتنمية، ولمواصلة دعم هذا المسعى

مسائل األمنية في القطاع يدعم األمانة في مواصلة مناقشاتها مع أصحاب المصلحة المعنيِّين بشأن الو (ج )

 ؛السياحي

وما يلي ذلك من أنشطة  ،ةعة مشاركتها الناشطة في مناقشات الفريق العامل المفتوحبويشّجع األمانة على متا (د )

 ؛4112وآليات للتوّصل إلى صياغة أهداف التنمية المستدامة كجزٍء من خطّة التنمية لما بعد العام 

)أبيا، ساموا،  مؤتمر الثالث حول الدول الجزرية الصغيرة الناميةفي ال لحظ مشاركة األمانة الناشطةيو (ه )

ني حول البلدان النامية غير الساحلية )فيينا، النمسا، تشرين (، وفي االستعدادات للمؤتمر الثا4114أيلول/سبتمبر 

 ومواصلة دعم المنظ مة في هذه العمليات.  (،4114الثاني/نوفمبر 
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