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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان

 األعمال المؤقتمن جدول  9 البند

 
 
 

 نقاش مواضيعي: "السياحة والثقافة: إيجاد نماذج جديدة للشراكة" 

 الخلفية .أوال

ا غير مسبوق في مجال السياحة، تتزايد أهمية  .1 الترابط الوثيق بين السياحة في ظّل المرحلة الراهنة التي تشهد نمّوًّ

مع أكثر من مليار سائح دولي ف. ة بين القطاَعينالمتبادل ةفعالمن لضمان للشراكة جديدةالحاجة إلى تطوير نماذج والثقافة و

على  الثقافة والسياحةب المعنيين على المسؤولية المشتركة بين التشديد تتأّكد يوماًّ بعد يوم ضرورة، يجوبون العالم سنوياًّ 

 ساهمت للشراكة جديدةلبناء نماذج  تاحةالفرص الهائلة المعن  فضلًّ في التنمية المستدامة للسياحة الثقافية،  ،جميع المستويات

 والحفاظ عليها.  موارد الثقافيةلل الترويج عّززوت ،دعم التنمية السياحيةتالمجتمعات المضيفة، وفي عيش الفي تحسين سبل 

هامة للسياحة في طريق الحرير، وهي وثيقة ، تصادف الذكرى العشرون إلعالن سمرقند 4102في العام     .4
 سارات األسطوريةهذه الم إعادة إحياءتدعو إلى "وهي ومنّظمة السياحة العالمية واليونسكو،  بلدا   01ُمعتَمدة من قبل 

نب اج إلىالثقافية،  مساراتتوسيع الفإنَّ ". السياحية الثقافية في العالم مقاصدباعتبارها من أغنى ال سلمية ومثمرةبطريقة 
في قطاع النشر فوائد  مع ،سياحية جديدةوتجارب منتجات  بتكارال مّيزةم فرصا   تيحاإلبداعية، يُ  قطاعاتازدهار ال

 السالسل القيمية للسياحة والثقافة. 

سوف تقوم منّظمة السياحة العالمية واليونسكو بتنظيم المؤتمر العالمي للسياحة والثقافة المزمع في هذا السياق،  .3
ة وسيجمع  علما  أّنه، في سيام ريب، كمبوديا، دةبناء شراكة جدي، تحت عنوان 4102شباط/فبراير  6-2عقده بتاريخ  للمرَّ

 األولى وزراء السياحة ووزراء الثقافة من المناطق كافة. 

 األهداف .ثانيا

بمناسبة الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظَّمة السياحة العالمية، وفي إطار االستعداد للمؤتمر العالمي  .4

 6-4المزمع عقده بتاريخ وللسياحة والثقافة المشترك بين منظَّمة السياحة العالمية واليونسكو في سيام ريب، كمبوديا، 

 ، يهدف النقاش المواضيعي إلى: 4112شباط/فبراير 

  لتعزيز التعاون بين مجالَي السياحة والثقافة، وأبرز العراقيل التي تحول دون تحقيق تحديد أبرز الفرص

 ذلك؛ 

 

  االقتصادية، وتعزيز االنخراط المتبادل -نماذج جديدة للشراكة لتشديد الروابط االجتماعيةمناقشة كيفية بناء

 الثقافية للتنمية المستدامة. في الترويج للثقافة والتراث، وحمايتهما والحفاظ عليهما، وبناء السياحة 

  

mailto:omt@unwto.org


CE/99/9 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

2 

 مبادئ توجيهية للنقاش  ثالثاً.  

من أجل تحقيق مشاركة مثمرة وحّية في النقاش، تدعو األمانة الموفدين إلى تشاُرك خبراتهم في تطوير وإدارة  .2
 : النواحي التاليةالسياحة الثقافية، مع التركيز بصورٍة خاصة على 

 مهام القطاَعين واألطر القائمة للتعاون؛ الحوكمة، بما في ذلك مختلف أدوار و (أ )

 مشاركة المعنيين ونماذج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛  (ب )

 المجتمعي والتنمية المجتمعية؛ االنخراط  (ج )

 الترويج للتراث الثقافي وحمايته؛  (د )

الفنون البصرية والمسرحية، الطهي والمطبخ، التصميم والهندسة المعمارية، -دور القطاعات اإلبداعية (ه )
 في التنمية السياحية وإثراء تجربة الزائر؛  -األدب واإلعالم

 الجودة، واالبتكار، واستخدام التكنولوجيا؛  (و )

ار والترويج لها.  (ز ) سات والزوَّ  نشر مسؤولية المؤسَّ

 :ءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذياإلجرارابعاً. 

 :أن التنفيذي المجلس من يُطلب .6

 قيملل الترويجتضمن للشراكة جديدة بناء نماذج  دفهبالتعاون بين السياحة والثقافة  إلى تعزيز يدعو (أ )

 ؛السياحة المستدامة تحريك عجلة إلى جانب وحمايتها،الثقافية  والمقدرات

فضلًّ عن  /اليونسكو،مة السياحة العالميةمنظّ مؤتمر  في بشكل ناشطع الدول األعضاء على المشاركة شجّ وي (ب )

 .المعنيين فيها بالقطاَعين السياحي والثقافي إشراك

شير إلى أهمية إعلن سمرقند للسياحة في طريق الحرير بمناسبة الذكرى العشرين له، ودعوة األطراف وي (ج )

 تشجيع تطبيقه الكامل. إلىالموقّعة 
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