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 تقرير األمين العام
 

 2102-2102الجزء الثالث: بزنامج العمل العام للفتزة 
 

 تقزيز األمين العام حول تنفيذ بزنامج العمل العام)ب( 

 

 إضافة: إنشاء مزاصد للسياحة المستدامة بزعاية منظمة السياحة العالمية
 

 

مة أوالً.   مقدِّ

تعمل منظمة السٌاحة العالمٌة على التروٌج الستخدام مؤشرات السٌاحة المستدامة منذ أوائل التسعٌنات، باعتبارها  .1
، أصدرت المنظمة منشوراً 2004صنع السٌاسات، والتخطٌط، وآلٌات اإلدارة فً المقاصد. فً العام أدوات اساسٌة ل

ً  بعنوان   .الشأنهذا  فً الموارد شمولٌةوهو أكثر "، "مؤشرات التنمٌة المستدامة للمقاصد السٌاحٌة: دلٌل توجٌه

حلقة عمل إقلٌمٌة ووطنٌة حول موضوع  15منظمة السٌاحة العالمٌة سلسلة من  عقدتباالستناد إلى هذا الدلٌل،  .2
مؤشرات السٌاحة المستدامة من أجل تدرٌب المسؤولٌن والمهنٌٌن العاملٌن فً المٌدان السٌاحً على تطبٌقها، باستخدام 

 تقنٌة التجربة والمقاربة التشاركٌة فً مقاصد نموذجٌة.

مراصد الإنشاء  فً)الجزء الثانً(  الُمحرز التقّدمعن  بموجز   المجلس التنفٌذي تزوٌدتهدف هذه الوثٌقة إلى  .3
 من أجل إنشاء المراصد )الجزء الثالث(. الموصى بهاض الخطوات اباستخدام المؤشرات المذكورة أعاله، واستعر

 
 المرصد العالمي للسياحة المستدامة: موجز عن التقّدم الُمحرز ثانياً.

ه ، 2004مبادرة أطلقتها منظمة السٌاحة العالمٌة فً إنَّ المرصد العالمً للسٌاحة المستدامة هو عبارة عن  .4 وتتوجَّ
ساتٌة إلدارة  بها إلى صن اع السٌاسات وجهات التخطٌط واإلدارة فً القطاع السٌاحً من أجل تعزٌز القدرات المؤس 

اء شبكة من إلى تسهٌل إنش خاصالمعلومات والرصد دعماً لعملٌة صنع القرارات والسٌاسات. وتهدف هذه المبادرة بشكٍل 
 ات إدارة المعلوماتتقنٌاعتماد لرصد والتقٌٌم )مؤشرات السٌاحة المستدامة( وعملٌة امن خالل التطبٌق المنهجً لالمراصد 

 . وآلٌات إدارتها وخططها وتطبٌق سٌاسات السٌاحة المستدامة واستراتٌجٌاتهااغة كأدوات رئٌسٌة لصٌ

لعمل بالتعاون مع أصحاب المصالح ، الصٌن( كمقصٍد نموذجً لن، تمَّ تحدٌد مدٌنة ٌانغتشو )قوٌل2006ٌفً  .5
مرصد السٌاحة المستدامة. ومنذ ذلك الحٌن، جرى إطالق خمسة  أطلق علٌه اسمالمحلٌٌن على إنشاء نظاٍم للرصد، 

. إلى ستة فً هذا المجال مراصد أخرى، أربعة منها فً الصٌن وواحد فً الٌونان، بحٌث وصل عدد المراصد العاملة
 من أجل افتتاح مرصٍد فً هندوراس. 2013باإلضافة إلى ذلك، تمَّ توقٌع كتاب نواٌا فً نٌسان/أبرٌل 

، جرى توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن منظمة السٌاحة العالمٌة وجامعة "صن ٌات سٌن" فً 2010فً أٌلول/سبتمبر  .6
عمله لكً ٌشمل  توسٌع نطاق إمكانٌةٌن، مع لمراصد السٌاحة المستدامة فً الص مراقبةقوانغتشو، من أجل إنشاء مركز 
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ة مع إمكانٌة ٌٌجاإلجزر التشمل بشكٍل أساسً  ،إٌجةمع جامعة  2013فً شباط/فبراٌر اتفاقٌة أخرى  كل آسٌا. كما ُوقَِّعت
ع إلى مقاصد أخرى فً الٌونان.ال   توس 

 
 الخطوات الضرورية إلنشاء المرصد ثالثاً.

 بتطبٌق ٌوصىلرصد، إن ه من أجل تشغٌل وتفعٌل نظاٍم ارة أعاله، ٌمكن القول باالستناد إلى التجارب المذكو .7
 التالٌة: الخطوات

  إلنشاء المرصد من قبل سلطات المقصد المعنً، والموافقة على هذا الطلب من قبل هٌئة  طلبتقدٌم
 السٌاحة الوطنٌة.

  حول مسائل االستدامة الرئٌسٌة، وآلٌات الرصد والمراقبة الحالٌة، وتوفر  دراسة تمهيديةإجراء
 البٌانات ومصادرها، والثغرات واالحتٌاجات، إلخ.

  نتائج الدراسة التفصٌلٌة واالتفاق  التحقق من/على ، من أجل التأكٌدحلقة عمل ألصحاب المصالحتنظٌم
 على خطة تطبٌق.

  سة أكادٌمٌة/علمٌة بٌن منظمة الس اتفاقية تعاونإبرام ٌاحة العالمٌة وهٌئة السٌاحة الوطنٌة ومؤسَّ
المراقبة( فً المقصد، ٌكون لدٌها الموارد التقنٌة والبشرٌة لوضع تقارٌر الرصد ومركز ل المضٌفة)

 رصد منتظمة باالستناد إلى منهجٌة المنظمة.

 سة المضيفة لمركز الرصد وال سات أمريمكن توقيع اتفاقيات إضافية بين المؤسَّ ن اقبة ومؤسَّ خرى تؤمِّ
 الدعم المالي والتقني ألنشطتها.

  ،من أجل تطوٌر نظام إلدارة البٌانات، وبناء القدرات فً مجال اعتماد برنامج موقع الرصد المتواصل
 إدارة المعلومات.

  إلى أصحاب المصالح المعنٌٌن من أجل معالجة نقاط الضعف رفع توصيات حول الخطوات التصحيحية
 واطن الخلل المكتشفة.وم

سٍكىٌ "يزصذ انسٍبحخ انًسزذايخ ثزعبٌخ يُظًخ انسٍبحخ االسى انًعزًذ  ،االسى انزسًً نهًزصذ ثبنُسجخ إنى .8

م انزىجٍهبد فً انىاقع ن هذِ انزسًٍخ انجذٌذحرأرً انعبنًٍخ". و ًِّ غٍز  هٍئبداسزخذاو انعاليبد يٍ قجم  أٌثش انًىضىعخزك

خ ]انقزار  هبأقزرأيبَخ انًُظًخ، انزً  سززجع انًزاصذ اإلجزاءاد َفسهب نُبحٍخ و([. XIX) 602انذورح األخٍزح نهجًعٍخ انعبيَّ

كأي كٍبٌ خبرجً آخز انًزعٍخ فٍهبشزوط حست انواسزخذاو عاليبد انًُظًخ  طهت
2. 

 
 رابعاً. اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي

 ٌُطهت يٍ انًجهس انزُفٍذي أٌ: .2

ة بالتنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً المقاصد؛ طٌحٌ (أ   بكل األنشطة المنفذة فً مجال وضع المؤشرات الخاصَّ

 دعم مبادرة المرصد العالمً للسٌاحة المستدامة والمراحل المقترحة إلنشاء المراصد؛ (ب 

ة مجمعٌة العالعالمٌة"، وٌطلب من الاالسم الرسمً: "مراصد السٌاحة المستدامة برعاٌة منظمة السٌاحة ا ٌؤٌد (ج 
أخرى غٌر هٌئات منظمة من قبل الاستخدام عالمات بشأن وفقاً للتوجٌهات  الموافقة على استخدامه للمراصد

 مانة. األ

                                            
2
 حبنٍبً  عهى انزسًٍخ انًعزًذح نذٌهبيؤقزبً  رجقً ، فهًيع يُظًخ انسٍبحخ انعبنًٍخ قجم وضع انسٍبسخنزً نذٌهب ارفبقٍبد يىقّعخ انكٍبَبد ا ثبنُسجخ إنى  

 إنى حٍٍ رجذٌذ االرفبقٍخ.


