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 )أ( 4البند 
 تقرير لجنة السياحة والتنافسية

 

 
 

 

 منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة
 .رمز اإلجابة السريعة هنا استخدام أو يمكنكم ، rgwww.unwto.o اإلنترنتعلى 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفيذي

 

، بما الرئيسية للجنة المستجدات، لمجلس التنفيذيا متفرع عنوهي جهاز  ،التنافسيةويعرض تقرير لجنة السياحة 

، 2019مع األعضاء الجدد الذين رشحتهم اللجان اإلقليمية في عام  2023-2019للفترة  عضويتهافي ذلك تجديد 

في  2019سبتمبر أيلول/ 13التي عقدت في ، 111في دورته  (CE/DEC/2/CXIالتنفيذي )لمجلس ا بموافقة

 .، االتحاد الروسيسانت بطرسبرغ

 

-2015السابقة ) واليتها خالل التنافسيةيشرح هذا التقرير بإيجاز الخلفية واألهداف واإلنجازات الرئيسية للجنة و

استطالع التي تغطي مجاالت العمل الثالثة لقسم ، 2021-2020إلى خطة العمل للفترة  باإلضافة ،(2019

( تطوير 3، والمقاصد ات( إدارة السياس2، األسواق المعارف واستطالع( 1، وهي: السياحة والتنافسية األسواق

 .اتالمنتج

 

 .19-وباء كوفيدتم تعديل خطة العمل في ضوء حالة الطوارئ الصحية العالمية غير المسبوقة الناجمة عن ولقد 

ومساعدة أعضاء منظمة السياحة العالمية على  من عواقب، األزمة ما ترتب علىأعطيت األولوية لتكييفها مع و

التخفيف من تأثير تفشي المرض، وتوفير الحوافز، واستعادة النمو في قطاع السياحة، واالستعداد للمستقبل لضمان 

 .عدم تخلف أحد عن الركب

http://www.unwto.org/


 

Page 2 of 5 

 

 1مشروع مقرر

 

 )أ( 4البند 

 تقرير لجنة السياحة والتنافسية

 (CE/112/4(a))الوثيقة 

 

  

 إن المجلس التنفيذي،
 

 التقرير، وقد نظر في
 

 .CE/112/4(a)حول لجنة السياحة والتنافسية الموجزة في الوثيقة بالمعلومات  يحيط علما

 

  

                                            
1
 المجلس.لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة  .مشروع مقرر هذا  
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 تقرير لجنة السياحة والتنافسية -أوال

 

 الخلفية واألهداف

 
  منظمة السياحة العالمية في دور استشاريذات   تقنيةكلجنة  2013في عام  التنافسيةوأنشئت لجنة السياحة  .1

((XCV7CE/DEC/)) ذات الخطوة األولى في عملية التحقق التي توجه النواتج التقنية هذه . ومن المفترض أن تكون

إلى  والمقاييس،مثل المبادئ التوجيهية والتعاريف والمعايير ،المبادئ والسياسات والممارسات والعملياتب الصلة

 لمنظمة العتمادها.في ا الحاكمةاألجهزة 
 

 هي: السياحة والتنافسيةاألهداف الرئيسية للجنة  .2

 
 تنظيمي؛المنظمة في أداء دورها الدعم  -
لتقديم التوجيه  توفير آلية حوار بين القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية ضمن إطار متماسك -

 والتوصيات في بناء وتعزيز سياسات واستراتيجيات المنافسة السياحية.
 العوامل الرئيسية للتنافسية السياحية والتعمق فيها. تحديد -

 

 على النحو التالي: ،المهام المنوطة بهافي والياتها السابقة، وفي إطار  التنافسيةو السياحة تلخص إنجازات لجنة .3

 
i. السياحية. بسلسلة القيم ذات صلةلمفاهيم تشغيلية  تعاريف صياغة 

ii. السياحة. مختارة من نواعتعاريف تشغيلية أل صياغة 
( كتوصيات من الجمعية العامة الثانية والعشرين هنااعتمدت التعاريف بشأن المفاهيم المذكورة أعاله )متاحة 

()XIIA/RES/684 (X.)) 

iii. إلى  ، عل سبيل اإلعالم،قُدمت هذه القائمة ولقد .ما سياحي لمقصد تحديد العوامل التي توضح القدرة التنافسية

 (.التنافسيةوتقرير لجنة السياحة  -المرفق األول  -( CE/105/5(a)) 105في دورته  المجلس التنفيذي

iv.  وافقت اللجنة على الخوض في أحد العوامل ذات التنافسيةبناًء على التوافق الذي توصل إليه أعضاء لجنة ،

، والتي تم تقديمها في ورقة موقفخطيط االستراتيجي ووضع السياحة والت اتوية للتنافسية وسياساألول

، في سانت بطرسبرغ، اإلتحاد 2019أيلول/سبتمبر  10الذي عقد في ، التنافسيةاالجتماع الثامن للجنة 

 مباشرة بعد الجمعية العامة الثالثة والعشرين.الروسي، 
 

 العضوية

 
(CE/DEC/2 (CXI ))11المجلس التنفيذي في دورته ) وأقر ،2023-2019للفترة  عضويتهاجددت اللجنة  .4

 .2019في عام  المعنيةاألعضاء الجدد الذين رشحتهم اللجان اإلقليمية 
 

 ( هم:2023-2019) للفترة التنافسيةأعضاء لجنة  .5

 
 :الفاعلوناألعضاء 

 
 :كينيا   أفريقيا 

 السنغال )الرئيس(

 
  جزر البهاما  :األمريكيةالقارة 

 البرازيل

 
 :فيجي )نائب الرئيس( آسيا والمحيط الهادئ 

 الهند

 
 :إسرائيل   أوروبا 

 جمهورية مولدوفا

 
 :الشرق األوسط  
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 (2021-2019، الصين ): ماكاوالمشاركينممثل األعضاء 

 
 (2021-2019، إسبانيا )معرض فيتور: رئيس مجلس األعضاء المنتسبين: األعضاء المنتسبين ممثل

 
الذي ، في االجتماع التاسع للجنةتعاطفا، ، كرئيس ونائب للرئيس الفاعلين ءعضااألانتُخبت السنغال وفيجي من بين و .6

 في مقر منظمة السياحة العالمية. 2020يناير كانون الثاني/ 24في  عقد
 

 نطاق العمل ومجاالته

 

تقديم القيمة ألعضاء منظمة السياحة العالمية ل أساسي، هو تقنية، بصفتها لجنة تنافسيةالسياحة والإن عمل لجنة  .7

 انتائجهل يكون وأن ،ألعضاء والقطاع بشكل عامل هامة تكون لضمان أن ،لتنافسيةهم في القضايا المتعلقة باوتوجيه

 العالمية من الناحية العملية.عضاء منظمة السياحة أل يقدم الدعم تشغيلي نهج
 

-2019في الوالية الحالية )أكثر  عملي نهج التنافسية، تماشيا مع أهدافها الرئيسية، باعتمادو السياحة لجنةليوصى  .8

يتم بعد وف ملموسة والتحقق منها بمساهمة تقنية من أعضاء اللجنة. وسنتائج  تحقيقأن تحرز تقدما في ب( و2023

 .ما يناسب، حسببغية اعتمادهافيذي والجمعية العامة( )المجلس التن الحاكمةلجنة إلى األجهزة ال عملذلك توجيه نواتج 

 

 عملالخطة 

 
 لدائرة استطالع األسواقمجاالت العمل الثالثة  2021-2020للفترة  التنافسيةو السياحة ستغطي خطة عمل لجنة .9

( تطوير المنتجات. 3 ،والمقاصد( إدارة السياسات 2، المعارف واستطالع األسواق( 1، وهي: التنافسيةوالسياحية 

في ضوء حالة الطوارئ الصحية العالمية  التنافسيةتمت مراجعة خطة العمل األولية التي ناقشها أعضاء لجنة ولقد 

ومساعدة  من عواقب، األزمة علىترتب ما أعطيت األولوية لتكييفها مع و. 19-كوفيد جراء وباءغير المسبوقة 

واستعادة النمو في قطاع  ،على التخفيف من تأثير تفشي المرض، وتوفير الحوافزمنظمة السياحة العالمية أعضاء 

تمت الموافقة على مراجعة خطة العمل بتوافق و، واالستعداد للمستقبل لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. السياحة

 لجنة.الاآلراء بين أعضاء 
 

 على ما يلي: 2021-2020 للفترة وبالتالي ستركز خطة العمل .10

 
راكات بين والش واستطالع األسواق، والعمالية، ،المالية والنقدية - اتالسياحة: تحليل تدابير السياس اتسياس -

الوطنية للتخفيف من  مواجهتهاالدول األعضاء في إطار  اعتمدته وغير ذلك مما، القطاعين العام والخاص

 .ياحة وتسريع االنتعاش(السوالسفر على قطاع 19-كوفيدآثار أزمة 

 

 (QUESTللجودة ) منظمة السياحة العالميةبرنامج : مراجعة معايير ومؤشرات المقاصدالحوكمة وإدارة  -

 .السياحية المقاصدوالدور الجديد لمنظمات إدارة 

 

 ، إلخ.ات: أي السياحة والتنمية الريفيةالتوصيات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياس -

 

في مساهمة منظمة السياحة العالمية في المجموعة  التنافسيةلسياحة: تشارك لجنة التنافسية عوامل  -

ولوضع  ،مؤشر السفر والسياحة والتنافسيةلمراجعة شأها المنتدى االقتصادي العالمي االستشارية التي أن

 السفر والسياحة.الستدامة  مؤشر
 

 االجتماعات

 

عقد هذا االجتماع ومنذ تقديم التقرير األخير إلى المجلس التنفيذي.  اواحد اجتماعاالتنافسية عقدت لجنة السياحة و .11

 .2020خالل معرض فيتور ، إسبانيا ، ، في مدريد2020يناير كانون الثاني/ 24)التاسع( في 
 

 حضره جميع أعضاء اللجنة:قد و ،2023-2019للفترة  عضويتهالجنة الاالجتماع األول منذ أن جددت ذلك كان  .12

 ل.والسنغا ،، جمهورية مولدوفاكينيا، ر البهاما، البحرين، البرازيل، فيجي، الهند، إسرائيلجز
  

، للوالية الحالية ونائبا للرئيسوفيجي  رئيسا، للجنة السنغالفي ا الفاعلون، انتخب األعضاء وفي إطار هذا االجتماع .13

 )CE/DEC/9 (XCVI) التنافسية واالستدامةبالمعنية  التقنية( وفقا للنظام الداخلي للجان 2019-2023)
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لجنة على المضي قدًما في الوافق أعضاء و. 2021-2020تم خالل هذا االجتماع عرض ومناقشة خطة العمل للفترة  .14

 عضاء منظمة السياحة العالمية علىوتحديثها الحقًا لمساعدة أالتي تم تنقيحها  ،2020-2019خطة العمل للفترة 

وضع السياحة على ، و19-كوفيد الناجمة عنو مثيل لها لم يسبق  ئ االجتماعية واالقتصادية التيتجاوز حالة الطوار

والسماح للقطاع بالمساعدة في دفع عجلة تنشيط  ،عاش السياحةضمان انو، دمة سياسات وخطط التعافي الوطنيةفي مق

 نطاقا. مجتمعي أوسع
 

 :منذ إنشائها التنافسيةجتماعات لجنة باكاملة قائمة  .15

زيمبابوي )خالل الجمعية العامة العشرين ، شالالت فيكتوريا، زامبيا/2013أغسطس آب/ 25االجتماع األول: 

 (لمنظمة السياحة العالمية

 2014مارس آذار/ 27ول: االجتماع االفتراضي األ

 2014يوليو تموز/ 3االجتماع االفتراضي الثاني: 

 2014أكتوبر تشرين األول/ 22االجتماع االفتراضي الثالث: 

 ، إسبانيامدريد 2015يناير كانون الثاني/ 28االجتماع الثاني: 

لمنظمة ية والعشرين دحاال لومبيا )خالل الجمعية العامة، كوديين، م2015سبتمبر أيلول/ 13االجتماع الثالث: 

 (السياحة العالمية

 ، إسبانيامدريد 2016يناير كانون الثاني/ 22االجتماع الرابع: 

 2016أبريل نيسان/ 21االجتماع االفتراضي الرابع: 

 ، إسبانيا، مدريد2017يناير كانون الثاني/ 20االجتماع الخامس: 

 2017مارس آذار/ 2االجتماع االفتراضي الخامس: 

لمنظمة ثانية والعشرين الصين )خالل الجمعية العامة ال ،، تشنغدو2017سبتمبر أيلول/ 11االجتماع السادس: 

 (السياحة العالمية

 ، إسبانيا، مدريد2018يناير كانون الثاني/ 19االجتماع السابع: 

الثالثة ة العامة ، االتحاد الروسي )خالل الجمعي، سانت بطرسبرغ2019سبتمبر أيلول/ 10االجتماع الثامن: 

 (لمنظمة السياحة العالميةوالعشرين 

 ، إسبانيا، مدريد2020يناير كانون الثاني/ 24االجتماع التاسع: 
 

*** 

 

 

 

  


