
 
  الشخبء ئػبدة استؼوبل الىسق

ٚوبٌخ ِزرظظخ ربثؼخ ٌألُِ اٌّزحسح  -ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ   
 

 

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

 
CE/95/3(I)(d) 
Madrid, 10 April 2013 
Original: English 

 الودلس التٌفيزي
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 ِٓ عسٚي األػّبي اٌّإلذ )أٚالً()ز(ٖاٌجٕس 

 
 
 

 تمشيش األهيي الؼبم
 

 الىضغ الشاهي واألًشطت الدبسيت الدزء األول:

 

 السيبحت الؼبلويت في هٌظىهت األهن الوتحذة ( أًشطت هٌظوتد)
 
 

 همذهت -أوالً 

غّؼ١خ ربثؼخ ٌٍأذطٜ  أ١ِّخ ٚو١بٔبد ،ِغ ِٕظّخ األُِ اٌّزحسح ل٠ٛخٚاطٍذ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ ئلبِخ ضٚاثظ  .1

اٌزبثؼخ  ١ئبداٌٙاعزّبػبد اٌٍغبْ اٌفطػ١خ/ػٍٝ اٌّشبضوخ فٟ إٌّظّخ حططذ . ّٚبػٟاٌّغٍػ االلزظبزٞ ٚاالعز، ٚاٌؼبِخ

زحآ١ٌبد ٚشجىبد فٟ  ٚاإلؼٙبَ، ٌٙصٖ اٌى١بٔبد اٌٙسف ِٓ شٌه ٚ .ٟمطبع اٌؽ١بحبٌث طٍخث١ٓ اٌٛوبالد ٚشاد ِشزطوخ  ِزؼسِّ

َّْ اٌطبلبد اٌّزٕب١ِ ُّ االػزطاف ثاٌزأّوس ِٓ أ ًٍ وبًِٙب خ ٌٍمطبع اٌؽ١بحٟ ٠ز ِٓ  ثبػزجبض اٌؽ١بحخ، ػٍٝ اٌّؽزٜٛ اٌسٌٟٚ ثشى

ِىزت  ٚاطً، وصٌه ١خ اٌّؽزساِخ ٚاٌحس ِٓ اٌفمط.ّؽبُ٘ فٟ إٌّٛ االلزظبزٞ ٚاٌزٕر اٌزٟ االذزظبطبد حزّزؼسِّ اٌ اٌمطبػبد

ًٍ ٔبشظٍ اٌّشبضوخ ٚ ّٕظّخاٌرّض١ً ّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ٠ٛ١ٔٛضن االرظبي اٌزبثغ ٌّٕظ ِٓ  ٚاؼؼخِغّٛػخ فٟ  ثشى

 ِمط األُِ اٌّزحسح فٟ ٠ٛ١ٔٛضن.فٟ  ُٔظّذٌزٟ ا ،اٌٛوبالدٚ اٌحىِٛبداالعزّبػبد ٚاٌفؼب١ٌبد اٌّشزطوخ ث١ٓ 

 
 أًشطت هٌظوت السيبحت الؼبلويت في هٌظىهت األهن الوتحذة - ثبًيبً 

 الموضوعية: المسائلالمشاركة في مجلس الرؤساء التنفيذيين وفي   ألف.

ِٓ  ثسػٍُ زٕؽ١ك، ٚشٌه ِٓ أعً ػ١ٍّخ اٌِغٍػ اٌطؤؼبء اٌزٕف١ص١٠ٓ  أٔشأ٘باٌّشبضوخ إٌّزظّخ فٟ آ١ٌخ اٌزٕؽ١ك اٌزٟ  .2

ٔبرٗ ّٛ شفيؼت الوستىي ال اإلدسايت واللدٌت، (HLCP)ببلبشاهح الشفيؼت الوستىي الوؼٌيت  اللدٌت: خاٌفطػ١خ اٌضالص ِى

(HLCP)، هدوىػت األهن الوتحذة اإلًوبئيتو (UNDP) ٚفطقثشىً ٚص١ك ِغ ػسز ِٓ اٌشجىبد ، اٌزٟ رؼًّ ع١ّؼٙب 

 اٌؼًّ اٌطئ١ؽ١خ.

 لرؤساء التنفيذيينمجلس ا  .1ألف 

٠ٛضن فٟ شٙط فٟ ِمّط األُِ اٌّزحسح فٟ ١ٔٛ ُٕٕٔٓػمَِسد اٌسٚضح اٌؼبز٠خ اٌضب١ٔخ ٌّغٍػ اٌطؤؼبء اٌزٕف١ص١٠ٓ فٟ  .3

ُّرظَّض ٌٍّؼزىف ثأوٍّٗ ٚ رشط٠ٓ اٌضبٟٔ/ٔٛفّجط. ُّ ئٌغبء اٌمؽُ اٌ َُّ رأع١ً اٌسٚضح ِٓ رٛاض٠د أؼمبز٘ب األط١ٍخ، فٟ ح١ٓ ر لس ر

ٚلس شبضن أػضبء اٌّغٍػ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّطاوع اٌجؼ١سح ػٓ ٠ٛ١ٔٛضن فٟ اٌسٚضح ػجط  ظبض ؼبٔسٞ.ثؽجت رأص١ط اإلػ

ٍس ٌؼمس اٌسٚضح اٌؼبز٠خ األٌٚٝ ٌّغٍػ ، وّٛػ١ٕٖٔٓٔؽبْ/أثط٠ً  ٙٚ ٘ ْٟ ربض٠رَ أوَّس اٌّغٍػ  وّباالرظبي ثبٌف١س٠ٛ ٚاٌٙبرف. 
ط ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼبٌّٖٕٔٓاٌطؤؼبء اٌزٕف١ص١٠ٓ فٟ   .١خ ٌمجٌٛٙب اؼزضبفخ اٌسٚضح، ٚشىَّ
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صة تابعة لألمم المتحدة، بالمشاركٌن فً رح .4 ة الثانٌة، منذ أن أصبحت وكالة متخصِّ بت منظمة السٌاحة العالمٌة للمرَّ
هذه  شارك فًوقد فً مدرٌد.  /أبرٌلنٌسان 6والسبت  5الدورة العادٌة األولى لمجلس الرؤساء التنفٌذٌٌن ٌوَمً الجمعة 

ن عن األمٌن العام لألمم المتحدة بان كً مون، ورئٌس مجلس الرؤساء التنفٌذٌٌن، ومدارء تنفٌذٌٌن آخرٌن لومثالدورة م
ة تنسٌقالاألعضاء التسعة وعشرٌن الذٌن تتألف منهم آلٌة  الدول من جمٌع الشأنرفٌعً   منظومة األمم المتحدة.ب الخاصَّ

ألهداف الدورة لمعتكف  خالل إٌالء تركٌٍز خاص، تمَّ ذات الصلة وعملٌة التنفٌذ 22رٌو+ نتائج لمناقشات واستكمالا 
نبٌة ذات الصلة فً الفعالٌات الجامن  جرى تنظٌم عدد، . وقبل انعقاد المجلس2215دة التنمٌة لما بعد اإلنمائٌة لأللفٌة وأجن

نت إحدى هذه الفعالٌات ، آخرمكاٍن  التً  ،"ٌوم من العمل ألف -لفٌة زخم األهداف اإلنمائٌة لألإطالق حملة "بحٌث تضمَّ
  لتحقٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة.قبٌل بلوغ الموعد النهائً األخٌرة  األٌامتهدف إلى نشر الوعً والدعوة إلى العمل فً 

 واألًشطت الوىضىػيت لوٌظىهت األهن الوتحذة: الوسبئلالوشبسكت في   .2ألف 

"المستقبل الذي ، وهً إطار العمل الخاص بتطبٌق وثٌقة 22ٌو+تشكل السٌاحة المستدامة جزءاا من مصفوفة ر .5
تسع التً تضم  للجنة التوجيهية حول السياحة من أجل التنمية، اا منظمة السٌاحة العالمٌة منسق وقد اعُتِمَدت .نصبو إلٌه"

 من أجل التنمٌة تجدٌد الشراكات علىإلى جانب تحالفات أخرى،  ،اللجنة هذه وكالت تابعة لألمم المتحدة. وتعمل
اإلطبس الؼششي للبشاهح الوؼٌيت بأًوبط االستهالن فً  انخراطاا كامالا  تنخرط المنظمةكذلك،  .(8)األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة 

َُّ رحس٠س اٌؽ١بحخ اٌّؽزساِخ، اٌزٟ ٕٓض٠ٛ+ّإرّط اٌٍّّٛؼخ ٌٚ(؛ ئحسٜ إٌزبئظ اٌؼ١ٍّخ 10YEP) واإلًتبج الوستذاهت . ٚلس ر

َّْ اٌؽ١بحخ ٠ظٙطشٌه ٚاٌرّؽخ ٌزط٠ٛط اٌجطاِظ.  اٌطئ١ؽ١خ اٌّغبالد ضّٓحخ اٌج١ئ١خ ِٓ عٍّخ أِٛض أذطٜ، رشًّ اٌؽ١ب  أ

ًٍ ٍِحٛظأْ رؽبُ٘  رؽزط١غ فٟ األثؼبز اٌضالصخ ٌٍز١ّٕخ اٌّؽزساِخ، ٌٚٙب ضٚاثظ ٚص١مخ ثمطبػبد أذطٜ، ٠ّٚىٕٙب أْ رٌِّٛس  ثشى

ّبط اإلٔزبط طوِّع اإلطبض اٌؼشطٞ ػٍٝ اٌز١ّٕخ، ٚػٍٝ اؼزٕؽبخ ٚزػُ أٔؼ١ٚ. ِرزٍفخ ٌٍزغبضحالئمخ ٚرٛعس فططبً  ٚظبئف

اٌز٠ًّٛ ِٓ أعً ئٔشبء طٕسٚق ئئزّبْ  ططقػٍٝ اٌّؽز١٠ٛٓ اٌٛطٕٟ ٚاإلل١ٍّٟ، ثّب فٟ شٌه رحس٠س  ٚاالؼزٙالن اٌّؽزساَ

ز اٌشطوبء ٌٍؼمس اٌمبزَ.  ِزؼسِّ

بْٚ ٚاٌز١ّٕخ فٟ ا١ٌّساْ االلزظبزٞ، ثّب فٟ شٌه أطحبة ح اٌؼب١ٌّخ ِٕٚظّخ اٌزؼبٌزؼبْٚ اٌّجبشط ِغ ِٕظّخ اٌزغبضث .6

 ُّ اٌّظبٌح ػٍٝ اٌّؽزٜٛ اٌسٌٟٚ، رؼًّ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ حب١ٌبً ػٍٝ ئػساز زضاؼخ ِشزطوخ حٛي اٌؽالؼً اٌم١ّ١خ، ؼ١ز

ف اٌسضاؼخ ئٌٝ ٚضغ . ٚرٙسٖٕٔٓاالؼزؼطاع اٌؼبٌّٟ اٌطاثغ اٌّؼٕٟ ثبٌّؼٛٔخ ٌظبٌح اٌزغبضح فٟ رّٛظ/١ٌٛ٠ٛ  رمس٠ّٙب ئٌٝ

ذالطبد حٛي اٌزساث١ط ٚاإلعطاءاد اٌزٟ ثبؼزطبػخ اٌحىِٛبد ٚشطوبء اٌز١ّٕخ ٚاٌمطبع اٌربص ارربش٘ب ٌٍّؽبػسح فٟ ئظاٌخ 

ػٍٝ اٌسػُ اٌّزٛاطً ٌّؽبػسح اٌجٍساْ ؼزإصط  فٙصٖ اٌزساث١ط ٚاالؼزغبثبداٌم١ٛز اٌمبئّخ أِبَ اٌطثظ ث١ٓ اٌؽالؼً اٌم١ّ١خ. 

ع رّط٠ٓ اٌجٍساْ األلً ّٔٛاً ٚاٌجٍساْ اٌغعض٠خ اٌظغ١طح إٌب١ِخ، ػٍٝ االرظبي ثبٌزغبضح اٌؼب١ٌّخ.  إٌب١ِخ، ٚذظٛطبً  ؼ١طوِّ

خ ثبٌٕؽجخ ئٌٝ اٌجٍساْ إٌب١ِخأ١ّ٘خ الزظبز٠خ ذب شادِؽح ذّؽخ لطبػبد اٌططس ضّٓ اٌسضاؼخ ػٍٝ  : اٌؽ١بحخ؛ األػّبي طَّ

 اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد؛ إٌّؽٛعبد ٚاٌّالثػ؛ إٌمً ٚاٌٍٛعؽز١بد. رىٌٕٛٛع١باٌزغبض٠خ اٌعضاػ١خ ِٚؼبٌغخ األغص٠خ؛ 

فٟ  ٖٕٔٓ آشاض/ِبضغ ٘ٔ-ِٗٔؽبّ٘خ اٌؽ١بحخ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ فٟ  ثشأْ األحبزٞ اٌؽٕخ وبْ العزّبع اٌرجطاء .7

ٌٍغٕخ اٌزٛع١ٙ١خ ، ئؼٙبِبد أؼبؼ١خ. ٚلس شبضوذ ف١ٗ اهإتوش األهن الوتحذة للتدبسة والتٌويت ع١ٕف، ؼ٠ٛؽطا، اٌصٞ ٔظّٗ

ُّ حب١ٌبً رؽغ ٚوبالد  اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزحسح اٌّؼ١ٕخ ثبٌؽ١بحخ ِٓ أعً اٌز١ّٕخ، ٟٚ٘ ِجبزضح رمٛز٘ب ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ ٚرض

ِزظٍخ ثبألُِ اٌّزحسح رؼًّ ِؼبً ِٓ أعً رحم١ك اٌز١ّٕخ ِٓ ذالي اٌؽ١بحخ. ٘سف اعزّبع اٌرجطاء ئٌٝ رشبطط اٌّؼبضف 

اٌطئ١ؽ١خ ٚاٌر١بضاد اٌؽ١بؼبر١خ اٌّطرجطخ ثبٌطط٠مخ اٌزٟ ٠ّىٓ ف١ٙب ٌٍؽ١بحخ أْ رؽبُ٘ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ.  ٚرحس٠س اٌّؽبئً

اٌؼبِخ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ  ّس٠ط٠خاٌثٗ  وٍفزٙبٞ اٌص اٌؼًّ ٌم١بَ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ ثؼطع ٔزبئظٚلس شىًَّ االعزّبع فططخً 

از ز١ًٌ رٛع١ٟٙ حٛي "رؼع٠ع اٌمسضاد ِٓ أعً اٌؽ١بحخ اٌّؽزساِخ ثٙسف رحم١ك ئػسٌّفٛض١خ األٚضٚث١خ، ٌٕبح١خ ٌسٜ ا

اٌّس٠ط٠خ فٟ ِمّط ثؼضخ ِٓ ثؼضبد االرحبز األٚضٚثٟ ٚ 8ٓٔؼزّىِّٓ اٌّؽإ١ٌٚٓ فٟ  أزاحاٌس١ًٌ اٌزٛع١ٟٙ ٘ٛ ٘صا ٚاٌز١ّٕخ". 

اٌّؽزساِخ وؼٕظط ضئ١ؽٟ فٟ زٚضاد اٌجطاِظ ِٓ ئزضاط اٌز١ّٕخ اٌؽ١بح١خ اٌؼبِخ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ ٌسٜ اٌّفٛض١خ األٚضٚث١خ 

ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ اٌؼب١ٌّخ ِضً األ٘ساف اإلّٔبئ١خ الرحبز األٚضٚثٟ ٌٍزغ١١ط ِٚغ أعٕسح ا ثسٚض٘ب رٕؽغُاٌّؼزّسح ٌس٠ٙب، ٚاٌزٟ 

 ٌألٌف١خ. 

خ  .8 للدٌت الشفيؼت  تببغالوؼٌي بتغيش الوٌبخ، الالؼبهل فشيك بلبشبضوذ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ فٟ حٍمخ اٌؼًّ اٌربطَّ
اٌزٟ ُػمَِسد فٟ ع١ٕف،  ،"ِٚٛاطٍخ اٌؼًّ ِٓ أعً إٌّبخ ٌزؼع٠عرحذ ػٕٛاْ "رٛح١س لٛأب  ،الوؼٌيت ببلبشاهحالوستىي 

ٍذ ئ١ٌٙب حٍمخ اٌؼًّ ٘صٖ اٌزٛافك ػٍٝ اٌّٛلف االؼزطار١غٟ . ٕٕٔٓؼ٠ٛؽطا، فٟ أ٠ٍٛي/ؼجزّجط  ِٚٓ أثطظ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطَّ

حٛي رغ١ُّط  فٟ ارفبل١خ األُِ اٌّزحسح اإلطبض٠خ ٍسٚي األططافاٌضبِٓ ػشط ٌ ّإرّطاٌزحسح ِٚشبضوزٙب فٟ ٌّٕظِٛخ األُِ اٌّ

ُّ رشى١ًٚلس (. لطط ،، اٌسٚحخٕٕٔٓوبْٔٛ األٚي/ز٠ؽّجط  8رشط٠ٓ اٌضبٟٔ/ٔٛفّجط ئٌٝ  ِٕٙٓ ) (COP-18) إٌّبخ ٘صا  ر

ِٓ أعً ِؼبٌغخ لض١خ رغ١ّط إٌّبخ ٚزػُ اٌؼ١ٍّخ اٌطا١ِخ ئٌٝ  بوٍٙاٌفط٠ك ِٓ أعً رط٠ٛط ِمبضثخ شبٍِخ ػٍٝ ٔطبق إٌّظِٛخ 

لبِذ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ  ٚفٟ ئطبض ٘صا اٌّإرّط، ِٓ أعً إٌّبخ. ػٍٝ األضع رحم١ك ئعّبٍع ػبٌّٟ ثشأْ اٌؼًّ

ٚلس ١ف ٚاٌزى١ّف". اؼزطار١غ١بد اٌزرفثزٕظ١ُ حسس عبٔجٟ رحذ ػٕٛاْ "اؼزغبثخ اٌمطبع اٌؽ١بحٟ ٌزغ١ّط إٌّبخ: ِجبزضاد ٚ
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ِٕٚظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ، ثؼٕٛاْ  بشًبهح األهن الوتحذة للبيئتعطٜ فٟ ٘صٖ إٌّبؼجخ ئطالق إٌّشٛض اٌّشزطن اٌظبزض ػٓ 

. ٚذالي ٘صا اٌحسس اٌغبٔجٟ، رطّطق اٌّزحسِّصْٛ ئٌٝ ِؽأٌخ اؼزغبثخ اٌؽ١بحخ ٌزغ١ّط إٌّبخ "اٌؽ١بحخ فٟ االلزظبز األذضط"

الوٌظوت رف١ف١خ اٌّؼزّسح فٟ لطبػٟ إٌمً ٚاٌؽىٓ. ٚلس شبضوذ فٟ ٘صا اٌحسس ٚوبالد األُِ اٌّزحسح اٌزب١ٌخ: ٚاٌزساث١ط اٌز

 ِٕٚظّخ ا١ٌٛٔؽىٛ. هٌظوت الطيشاى الوذًي الذوليٚ البحشيت الذوليت

أضثغ  دُػمِسَ (، COP-11) اتفبليت التٌّىع البيىلىخي ٌّإرّط اٌسٚي األططاف فٟفٟ ئطبض االعزّبع اٌحبزٞ ػشط  .9

آثبز، إٌٙس. ٚلس لبِذ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ  فٟ ح١سض ٕٕٔٓرشط٠ٓ اٌضبٟٔ/أوزٛثط  2ئٌٝ  8فؼب١ٌبد عبٔج١خ ِزظٍخ ثبٌؽ١بحخ ِٓ 

ع اٌج١ٌٛٛعٟ، ثزٕظ١ُ ٚاحسح ِٓ ٘صٖ اٌفؼب١ٌبد، رحذ شؼبض "رؽ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ ِؽبّ٘خ  ّٛ اٌؼب١ٌّخ، ثبٌزؼبْٚ ِغ ارفبل١خ اٌزٕ

ع اٌج ّٛ   ١ٌٛٛعٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ".اٌؽ١بحخ فٟ حفع اٌزٕ

ضثؼ١ٓ الرفبل١خ اٌزطاس اٌؼبٌّٟ فٟ األاٌؽ٠ٕٛخ شبضوذ ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌفؼب١ٌخ اٌرزب١ِخ ٌالحزفبي ثبٌصوطٜ  .12

 اٌحسس اٌصٞ ُٔظُِّ ثبالشزطان ث١ٓ ِطوع اٌزطاس اٌؼبٌّٟ اٌزبثغ ٚلس شىًَّ ٘صا. ٕٕٔٓاٌضبٟٔ/ٔٛفّجط  ١ٛرٛ، ا١ٌبثبْ فٟ رشط٠ٓو

ػسٍز ِٓ اٌّإؼَّؽبد ا١ٌبثب١ٔخ اٌطؼ١ّخ ِضً ٚظاضح ، ٚ(UNESCO-WHC) لوٌظوت األهن الوتحذة للتشبيت والؼلن والثمبفت

ثبٌشؼبض وً اٌّؽبئً اٌّزظٍخ  الؼزىشبففططخً  ، ٚٚظاضح اٌج١ئخ، ٚٚوبٌخ األحطاط؛، ٚٚوبٌخ اٌشإْٚ اٌضمبف١خاٌربضع١خ

ضؤ٠خ  ذط١غ، االعزّبعٚذالي  ؽزساِخ: زٚض اٌّغزّؼبد اٌّح١ٍخ".ٌصوطٜ، "ارفبل١خ اٌزطاس اٌؼبٌّٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌّٙصٖ ااٌّؼزّس ٌ

و١ٛرٛ إٌٙبئ١خ ثمظس رٛع١ٗ ػ١ٍّخ رطج١ك ارفبل١خ اٌزطاس اٌؼبٌّٟ ٚزفؼٙب لسِبً. ٚرٛاطً ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ اٌّشبضوخ فٟ 

 س اٌؼبٌّٟ ٚاٌؽ١بحخ اٌّؽزساِخ، ثم١بزح ِطوع اٌزطاس اٌؼبٌّٟ فٟ ا١ٌٛٔؽىٛ.اٌٍغٕخ اٌزٛع١ٙ١خ اٌزبثؼخ ٌجطٔبِظ اٌزطا

حخ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ ّرسضاد ٚاٌغط٠ّخ ِٕٚظّخ اٌؽ١بِىزت األُِ اٌّزحسح اٌّؼٕٟ ثبٌػًّ وً ِٓ ١ٔؽبْ/أثط٠ً،  ٘فٟ  .11

. ؼ١طوِّع ٕٕٔٓفٟ أٚائً ٚلؼٙب اٌططفبْ رٛل١غ ارفبل١خ رؼبْٚ رٕسضط ضّٓ ئطبض ِصّوطح رفبُ٘ ػاللزّٙب ِٓ ذالي  رٛط١س

حملة توعٌة ٌتعاون فٌها الطرفان على نشر الوعً، من جملة أنشطة أخرى ذات صلة، بٌن  ئعطاء االرفبق اٌّشزطن ػٍٝ
السٌاح والمسافرٌن الدولٌٌن حول مختلف أشكال الجرٌمة المنظمة السائدة والدور الذي ٌمكن للسٌاح والمسافرٌن أن ٌلعبوه 

 لجرٌمة المنظمة العابرة للحدود.غٌر المشروعة ل منتجاتالعلى  فً الحّد من الطلب

ػت ػٌهالؼبهلت فشق الالتٌفيزييي و هدلس الشؤسبء  .3ألف   الوتفشِّ

. ٖٕٔٓ، ٚػمسد ِؼىزفبً فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ/٠ٕب٠ط ٕٕٔٓفٟ أ٠ٍٛي/ؼجزّجط  اللدٌت اإلداسيت الشفيؼت الوستىياعزّؼذ  .12

اٌّؽبئً اٌحب١ٌخ اٌٍغٕخ اإلزاض٠خ اٌطف١ؼخ اٌّؽزٜٛ ٚشجىبرٙب اٌّرزٍفخ، ٚططق ِؼبٌغخ  ٚلس ٔظط اٌّؼزىف فٟ ؼجً رحؽ١ٓ ػًّ

ُّ اٌؼًّ أوضط ػٍٝاٌزٟ رحّس ِٓ اإلٔزبع١خ ٚاٌىفبءح فٟ رٕف١ص ثطاِظ ِٕظِٛخ األُِ اٌّزحسح. ِٚٓ اٌّزٛلّغ  اٌٍّحخ رط٠ٛط  أْ ٠ز

 .اٌّؽزٜٛاٌطف١ؼخ اٌؼًّ ٘صا فٟ االعزّبػبد اٌمبزِخ ٌٍغٕخ اإلزاض٠خ  ذظ

بالتداول عبر الفٌدٌو  شبكة المالية والميزانية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستوىتمَّ حضور اجتماع  .13
 فرقة(. كذلك، تمَّ حضور اجتماع 2212فً مكان انعقاد المؤتمر )أٌلول/سبتمبر أخرى (، ومّرة 2213)شباط/فبراٌر 

 اجتماع الشبكة.  الذي تلى المعاٌٌر المحاسبٌة للقطاع العام(الدولٌة ) بالمعاٌٌر المحاسبٌة ةالعمل المعنٌ

عبر التصال بالفٌدٌو،  الفريق العامل المعني بتكاليف السالمة واألمنجرت أٌضاا متابعة المسائل التً ناقشها  .14
ز هذه الشبكة بشكٍل رئٌسً على تأ إلكتروٌنة وسائل اتصالعبر  وتمَّت متابعة اجتماعات أخرى حدٌد خرى. تركِّ

الممارسات المعٌارٌة المتصلة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة عبر منظومة األمم المتحدة، بما فً ذلك تطبٌق المعاٌٌر 
الذي  ،(ITANتركة بٌن الوكالت )أٌضاا فً اجتماع شبكة السفر المش المحاسبٌة الدولٌة للقطاع العام. كما جرت المشاركة

 تلاير.فً مون 2212ُعِقد فً أٌلول/سبتمبر 

المعلومات واالتصاالت التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة  لشبكة تكنولوجياالجتماع األخٌر المشاركة أٌضاا فً  جرت .15
ل/أكتوبر المستوى  الفضاء أمنحول عبر التصال بالفٌدٌو. كما جرت متابعة ندوة  2212، الذي ُعِقَد فً تشرٌن األوَّ

َمت فً جنٌف فً تشرٌ ،اإللكترونً تابع فرٌق عمل خاّص  اجتماع تمت المشاركة فً كذلك،. 2212ن األول/أكتوبر ُنظِّ
تٌن عبر وسائل التصال الفتراضٌة.للشبكة   معنً بشؤون األمن اإللكترونً مرَّ

 الوشبسكت في اختوبػبث هٌظوت األهن الوتحذة: ببء. 

ة لألمم المتحفً إطار انعقاد  .16 ، شاركت منظمة السٌاحة العالمٌة فً نقاش دةالدورة السابعة والستين للجمعية العامَّ
ة واللجان  من الدول  الكثٌر . وقد عاودالتابعة لها ذات الصلةالجتماع العام الرفٌع المستوى الذي خاضته الجمعٌة العامَّ

لت البطالة الدخلاألعضاء تسلٌط الضوء على موضوع التفاوت المتزاٌد فً   ّوفالتخ، مع التشدٌد على وارتفاع معدَّ
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 ذكرتنظام الحماٌة التجارٌة. وقد  وانتشارالنخفاض األخٌر وغٌر المسبوق فً المساعدات اإلنمائٌة الرسمٌة  بشأنالكبٌر 
المستوى، خصوصاا من الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة، ضمن  ممثلون رفٌعو التً أدلى بها بٌاناتالالسٌاحة فً عدٍد من 

غٌاب التعاون الكافً من أجل التصّدي لتغٌر المناخ. بالستناد إلى تقرٌر لحدٌث عن وكذلك فً معرض امختلفة،  سٌاقاتٍ 
القٌادة المغربٌة، اعتمدت الجمعٌة  من السٌاحة البٌئٌة األخٌر الصادر عن األمٌن العام لمنظمة السٌاحة العالمٌة، وبدعمٍ 

ة لألمم المتحدة باإلجماع القرار بعنوان   "الفقر وحماٌة البٌئة القضاء علىٌئٌة من أجل السٌاحة الب تشجٌع"العامَّ
(A/RES/67/223) ،ة لألمم المتحدة باإلجماع العقد . باإلضافة إلى ذلك عقد على أنَّه  2224-2214أعلنت الجمعٌة العامَّ

دة على أهمٌة قضاٌا الطاقة للتنمٌة المستدامة ولتطوٌر أجندة التنمٌة لما بعالطاقة المستدامة للجمٌع  .2215د العام ، مشدِّ

شباط/فبراٌر  25اجتماعها األخٌر فً مقّر األمم المتحدة )نٌوٌورك،  لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةعقدت  .17
ز اللجنة عملها على ستة أنشطة رئٌسٌة: عمل النظام اإلحصائً بكفاءة 2213 ( بمشاركة منظمة السٌاحة العالمٌة. تركِّ

سات ، الدعمطرق العملطوٌر المشتركة، ت والمناهجوفعالٌة، المعاٌٌر  من أجل  الدعوة، التواصل، المشترك بٌن المؤسَّ
 اإلحصاءات.

لمجموعة كبار المديرين للحّد من مخاطر شاركت منظمة السٌاحة العالمٌة فً عدٍد من الجتماعات ذات الصلة  .18
ر، تشرٌن األول/أكتوبر، تشرٌن بتمب)أٌلول/س مجالرفيعة المستوى المعنية بالبرا الكوارث ومواجهتها، التابعة للجنة

، من جملة اجتماعات أخرى، (، التً دعا إلٌها الممثل الخاّص لألمٌن العام لمنظومة األمم المتحدة2212الثانً/نوفمبر، 
بما فً ذلك المشاركة فً معتكف استضافته الٌونسكو فً بارٌس حول موضوع الحّد من مخاطر الكوارث ومواجهتها. 

الحّد من مخاطر الكوارث عن طرٌق إٌجاد التزام مشترك وتعاون بٌن كل برامج األمم  تعزٌزة إلى وتهدف هذه المجموع
  المتحدة.

للترتيبات ( 2212شاركت منظمة السٌاحة العالمٌة فً اجتماع التنسٌق الدولً الثالث )تشرٌن األول/أكتوبر  .19
. وهذه األخٌرة هً عبارة عن ترتٌبات (CAPSCA) التعاونية لمنع انتشار األمراض السارية من خالل السفر الجوي

 تعاونٌة بٌن المنظمات الدولٌة، من بٌنها منظمة الطٌران المدنً الدولً، ومنظمة الصحة العالمٌة، ومنظمة السٌاحة
 ً، والمجلس الدولً للمطارات، واتحاد النقل الجوي الدولً.العالمٌة، وبرنامج الغذاء العالم

)كانون األول/دٌسمبر  (IACRNE) االت المعنية بالتصّدي للطوارئ اإلشعاعية والنوويةالمشتركة بين الوك اللجنة .22
أصبحت منظمة السٌاحة العالمٌة عضواا فً الفرٌق العامل المخصَّص المعنً بالنقل الجوي (. 2213، شباط/فبراٌر 2212

، بهدف تسهٌل ئ اإلشعاعٌة والنووٌةاللجنة المشتركة بٌن الوكالت المعنٌة بالتصّدي للطوار تنسقه، الذي والبحري
دة بٌن مختلف المنظمات الدولٌة المعنٌة ورابطات التجارة العالمٌة فً حال  إجراءات الستعداد والستجابة المنسّقة والموحَّ

 أو ٌعتقد أنَّها ستؤثر على المالحة الجوٌة و/أو البحرٌة الدولٌة. ثة أو حالة طوارئ إشعاعٌة تؤثِّروقوع حاد

للمنبر الحكومي الدولي حول التنوع البيولوجي وخدمات ت منظمة السٌاحة العالمٌة فً الجتماع العام األول شارك .21
. تمَّ تأسٌس هذا المنبر كهٌئة حكومٌة 2213 كانون الثانً/ٌناٌر، الذي ُعقد فً مدٌنة بون، فً (IPBES) النظم اإليكولوجية

ظمة السٌاحة العالمٌة من أجل تقٌٌم حالة التنّوع البٌولوجً فً األرض، دولٌة مستقلة مفتوحة لكل الدول األعضاء فً من
 ونظمها اإلٌكولوجٌة والخدمات األساسٌة التً توفرها هذه النظم للمجتمع.

لمسافرٌن التواصل الهادف من أجل ا"حول  (CFIA)مشروع الصندوق المركزي لمكافحة اإلنفلونزا  فً إطار .22
مت منظمة السٌاحة العالمٌة التقرٌر المرحلً األخٌر إلى المرحلة الثانٌة" -ٌة وصناعة السفر والمقاصد السٌاح مكتب ، قدَّ

 . 2213فً شهر شباط/فبراٌر  (UNSIC) األمم المتحدة لتنسيق أعمال مكافحة اإلنفلونزا

 

 اإلخشاءاث الىاخب اتخبرهب هي لبل الودلس التٌفيزي - ثبلثبً 

 :اٌّغٍػ اٌزٕف١صٞ أ٠ُْطٍت ِٓ  .23

تشجٌع السٌاحة البٌئٌة من أجل القضاء "علماا بالقرار الذي اعتمدته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة باإلجماع ٌحٌط  (أ 
 ، وأن ٌدعم أكثر فأكثر عمل منظمة السٌاحة العالمٌة فً هذا المجال؛(A/RES/67/223) على الفقر وحماٌة البٌئة"

 
ر (ة  ص١مخ "اٌّؽزمجً اٌصٞ ٔظجٛ ٚاٌجٕبء ػٍٝ ٚ ػٍٝ األعٕسح اٌؼب١ٌّخضاط اٌؽ١بحخ إلزفً السعً وٌواصل دعم األمانة  ٌقدِّ

 (10YEPِٓ ذالي ِجبزضاٍد ِضً اإلطبض اٌؼشطٞ ٌٍجطاِظ اٌّؼ١ٕخ ثأّٔبط االؼزٙالن ٚاإلٔزبط اٌّؽزساِخ ) ،ئ١ٌٗ"



CE/95/3(I)(d) 

 

 

ٚوبٌخ ِزرظظخ ربثؼخ ٌألُِ اٌّزحسح  -ِٕظّخ اٌؽ١بحخ اٌؼب١ٌّخ   
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 ِؽزٜٛػٍٝ  ِٕٓإرّط ض٠ٛ +ثؼس اٌؽ١بحخ ِٓ أعً اٌز١ّٕخ ِب  أعٕسحرحم١ك فٟ شٌه ٠ؽبُ٘  ثح١ش، ػٍٝ ؼج١ً اٌّضبي

ٓ اٌسػُِٕظِٛخ األُِ اٌّزحسح  ِِّ   ؛ٍسٚي األػضبءٌ ٠ٚإ
 

وغعٍء ِٓ ذطخ رشغ١غ األِبٔخ ػٍٝ ِٛاطٍخ ِشبضوبرٙب فٟ إٌّبلشبد اٌّإز٠خ ئٌٝ ط١بغخ أ٘ساف اٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ  (ط 

 .ٕ٘ٔٓػبَ ٌّب ثؼس اٌز١ّٕخ 
 

اٌّس٠ط٠خ اٌؼبِخ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ ٌسٜ زٙب ثٗ ٠مّط ثبٌؼًّ اٌٙبَ اٌصٞ لبِذ ثٗ األِبٔخ فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌّشطٚع اٌصٞ وٍف (ز 

 اٌّفٛض١خ األٚضٚث١خ، ٚاٌفططخ اٌىبِٕخ ف١ٗ ِٓ أعً حشس اٌّؽبػسح اإلّٔبئ١خ اٌطؼ١ّخ ٌٍجٍساْ إٌب١ِخ؛
 

غ األِبٔخ ػٍٝ اٌّشبضوخ ثظٛضٍح ٔبشطخ فٟ اٌزحض١طاد  (ٖ  اٌزٟ ؼزؽبُ٘ فٟ ِإرّط األُِ اٌّزحسح اٌضبٌش  ٚاٌؼ١ٍّبد٠شغِّ

ض ػمسٖ فٟ حٛي اٌسٚي  مطَّ ُّ  ؛ٕٗٔٓفٟ  زٌٚخ ؼبِٛااٌغعض٠خ اٌظغ١طح إٌب١ِخ اٌ
 

اطٙب فٟ ِشبضوزٙب ٚأرط ِٛاطٍخ ، ٠ٚسػُػٍّبً ثّشبضوخ األِبٔخ فٟ ِؽبئً ِٕظِٛخ األُِ اٌّزحسح اٌّٛضٛػ١خ٠ح١ظ  (ٚ 

ػخ ػٓ وّب فٟ  رٍه اٌّؽبئً  .ِغٍػ اٌطؤؼبء اٌزٕف١ص١٠ٓاٌفطق اٌؼبٍِخ اٌّزفطِّ
 
 


