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 انًجهس انخُفُزٌ

 اٌرغؼىْو اٌشاتؼحاٌذوسج 

 3023 أورىتش/ذششَٓ األوي 36-34، اٌّىغُه، واِثرشٍ

 ِٓ خذوي األػّاي اٌّإلد)ب( )أوال(  4 اٌثٕذ

  
 

 

 تقرير األمين العام
 

ةالجزء األّول: الوضع الراهن واألنشطة الجاري  
 

إدراج السياحة على األجندة العالمية)ب(   
 

 
 انًمذيت -أوال 

 سفع يشحبتِغاهّح اٌغُازح فٍ إٌّى االلرصادٌ واٌرُّٕح اٌّغرذاِح تهذف  دػُ تسضَ ػًٍاٌؼًّ واصٍد األِأح  .2

ذػُ اٌ واٌسصىي ػًٍ عهً األجُذحٍُ انسُاسُت وااللخصادَت عهً انًسخىٍَُ انذونٍ وانىطٍُ أعهًإنً يىلع انمطاع 

 .اٌشاُِح ئًٌ ذسمُك ّٔى ِغرّش ٌٍغُازح فٍ اٌغُاعاخ  اٌالصَ
 

 
 إدساج انسُاحت عهً األجُذحٍُ انذونُت وانىطُُت -ثاَُا 

ُّ ذسمُك ئٔداصَٓ وثُشَٓ فٍ هزا اٌصذد ػًٍ  .3  .3023خالي شهش زضَشاْ/ َىُٔى انصعُذ انذونٍ ذ
 

ذٍَ أَ ه "ًَكٍ يؤك  انًسخمبم انزٌ َصبى إنُه، يُت، انىثُمت انخخا ػًٍ 02يؤحًش سَى +اذفك لادج اٌؼاٌُ فٍ  (أ 

نهسُاحت أٌ حساهى بشكم كبُش فٍ أبعاد انخًُُت انًسخذايت انثالثت، وأَ ها حًهك سوابظ وثُمت بانمطاعاث 

ئدساج اٌغُازح ٌٍّشج األوًٌ فٍ  أذًواألخشي، وأَ ه ًَكُها أٌ حخهك وظائف الئمت وحىن ذ فشص حجاسَت". 

زذ ِإذّشاخ األُِ اٌّرسذج زىي اٌرُّٕح اٌّغرذاِح ذرىَدا  ٌدهىد تزٌرها اٌذوي األػاا  فٍ وثُمح خراُِح أل

ٍدٕح اٌرساُشَح، اٌرٍ ذشاسن فٍ سئاعح اٌ ىسَح وىسَاخّه ِٓ تُٕها ِٕظّح اٌغُازح اٌؼاٌُّح ٌّذج ػاَ واًِ

زح فٍ اٌثُاْ اٌّشرشن وذرآّ اإلٔداصاخ األخشي فٍ هزا اٌّاّاس ئدساج اٌغُا تاإلضافح ئًٌ األِأح.

واالذفاق اٌخاص  30،اٌصادس ػٓ ِدٍظ اٌشؤوعا  اٌرٕفُزَُٓ اٌراتغ ٌّٕظّح األُِ اٌّرسذج ٌّإذّش سَى +

ٌّؼاٌدح  3023فٍ آب/ أغغطظ اٌرٍ أطٍمها األُِٓ اٌؼاَ ٌألُِ اٌّرسذج ، وِثادسج األُِ اٌّرسذج تاٌّسُطاخ

 غرذاِح ٌٍّسُطاخ.واٌّرؼٍمح تاإلداسج اٌّ أوثش اٌمااَا ئٌسازا  

فرص العمل والنمو والتنمية ل محّركولى بدور السياحة كـ"ّر قادة مجموعة العشرين للمرة األأق (ب 
)قمة مجموعة العشرٌن، لوس كابوس، المكسٌك(. وجاء هذا اإلقرار على خلفٌة عملٌة االقتصادَيين" 

بدعم  2102طلقت فً العام أ  وزراء السٌاحة فً دول مجموعة العشرٌن، وهً مبادرة ٌدٌرها األعضاء 
كامل من منظمة السٌاحة العالمٌة التً تجمع وزراء سٌاحة دول مجموعة العشرٌن )عقدت اجتماعات 

وجمهورٌة كورٌا، وفً العام  فً جنوب أفرٌقٌا 2102ٌن فً العام وزراء سٌاحة دول مجموعة العشر
تعّهد قادة مجموعة العشرين "بالعمل  ،من جهة أخرى فً المكسٌك(. 2102فً فرنسا، وفً العام  2100

على تطوير مبادرات تسهيل السفر دعماً لخلق فرص العمل وتحسين نوعية العمل والحد من الفقر 
الحصول على تأشٌرة. وكان ذلك ثمرة  ٌسٌروهو إنجاز كبٌر فً التوجه نحو تالنمو العالمي"،  وتحقيق
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قد فً المكسٌك )من دول مجموعة  مال االجتماع الرابع لوزراء سٌاحةأع  01إلى  01العشرٌن والذي ع 
ونظر االجتماع فً السياحة باعتبارها بديالً لخلق فرص العمل. (، والذي رّكز على 2102أٌار/ ماٌو 

الحصول على تأشيرة إلى وسيلة ضغط تحّفز الطلب وتخلق فرص عمل، كما اعتمد  تحّول تيسيركٌفٌة 
ين على "اإلقرار بدور السفر والسياحة في خلق فرص العمل إعالناً تاريخياً يشجع مجموعة العشر

جل خلق فرص العمل والعمل الالئق ، والتعهد بتيسير السفر من أوتحفيز النمو والتنمية االقتصاديين
جراها كل من منظمة السٌاحة العالمٌة واظهرت البحوث الذي أوالحد من الفقر وتعزيز النمو العالمي". 

فر والسٌاحة، والتً تّم تقدٌمها إلى االجتماع الرابع لوزراء سٌاحة دول مجموعة والمجلس العالمً للس
ملٌارات دوالر  211العشرٌن/ أّن تحسٌن عملٌات الحصول على تأشٌرة وإجراءات الدخول ٌمكن أن تولّد 

لف مالٌٌن ومئة أ 1كما ٌمكنها ان تخلق  ،أمٌركً إضافٌة فً عائدات السٌاحة فً دول مجموعة العشرٌن
 وظٌفة إضافٌة.

ُّ ِٓ اٌزٌ َُؼرثش هزا اإللشاس ِٓ خأة لادج ِدّىػح اٌؼششَٓ ٔدازا  تاهشا  تإٌغثح ئًٌ اٌمطاع، و ِا واْ ٌُر

دوْ دػُ اٌشئُظ واٌذَشوْ واٌرضاَ وصَش عُازح اٌّىغُه اٌزٌ ذشأّط تٕداذ االخرّاع اٌشاتغ ٌىصسا  عُازح 

 دوي ِدّىػح اٌؼششَٓ.

 فٍ سوعُا. 3024خاِظ ٌىصسا  عُازح دوي ِدّىػح اٌؼششَٓ فٍ اٌؼاَ وعُُؼمذ االخرّاع اٌ

"صعًاء ذمّذِد زٍّح ححذَذ يىلع انسُاحت باعخباسها بُذاً را أونُت عهً األجُذاث انىطُُت، فٍ ئطاس اٌغؼٍ ئًٌ  .4

ٓ. 3023و 3022اٌؼآُِ  تشىً ٍِسىظ خالي عانًُىٌ يٍ أجم انسُاحت" ّّ ٓ ِثادسج اٌرٍ هٍ ػثاسج ػو ،اٌسٍّح وذرا

، ػشضا  ٌشعاٌح ِفرىزح ئًٌ سؤعا  اٌذوي ِشرشوح تُٓ ِٕظّح اٌغُازح اٌؼاٌُّح واٌّدٍظ اٌؼاٌٍّ ٌٍغفش واٌغُازح

انثايٍ  يُزوواٌسىىِاخ فٍ خُّغ أٔسا  اٌؼاٌُ، ذطاٌثهُ تاإللشاس تأهُّح اٌغُازح فٍ ِىاخهح اٌرسذَاخ اٌؼاٌُّح اٌساٌُح. 

حخً واعرٍُ اٌشئُظ اٌّىغُىٍ فٍُُثُه واٌذَشوْ اٌشعاٌح اٌّفرىزح ٌٍّشج األوًٌ،  زُٓ 0222وانعششٍَ يٍ شباط/فبشاَش 

 فُّا(، دول جذَذة يُز آخش حمشَش نهًجهس 22صعًُاً إنً انحًهت )اَضًج  53، اَضى 0220َهاَت شهش حًىص/َىنُى 

 أػشتد دوي وثُشج أخشي ػٓ اهرّاِها  تاالٔاّاَ ئًٌ اٌّثادسج.
 

فٍ خالل انعًم َحى حعضَض انسُاحت باعخباسها سُاست وطُُت سئُسُت، حى  ححذَذ ثالد لضاَا أونُت خالل انعاو  .5

 : حُسُش انسفش وانضشائب وحًاَت انًسخههك.0220
 

كانت منظمة السٌاحة العالمٌة تعمل مع هٌئات وحكومات متعددة من القطاع من أجل تٌسٌر تيسير السفر:  (أ 
االستفادة القصوى  ٌة بٌن جمٌع الدول حول إمكانٌةة. وكانت األمانة تقوم بنشر التوعالحصول على التأشٌر

اءات تحضٌرها، فضالً عن توقٌت إصدار من أجل تحسٌن طلب التأشٌرة وإجر التقنٌات الجدٌدة من
ائف. فً زٌادة االقتصادات السٌاحٌة والوظ التأشٌرة، كما تنصحهم بتحلٌل التتأثٌر المحتمل لتٌسٌر السفر

مجموعة من التوصٌات فً التقرٌر الذي تّم إعداده لالجتماع الرابع لوزراء  وفً هذا الصدد، تّم تضمٌن
فً خلق فرص العمل فً اقتصادات دول  تأشٌرةالسٌاحة فً دول مجموعة العشرٌن بشأن "تأثٌر تٌسٌر ال

  مجموعة العشرٌن".

ٌشّكل وس ،(2جموعة العشرٌن )أنظر النقطة وكان تٌسٌر التأشٌرة محور اجتماع وزراء سٌاحة دول م
اصة خالل الدورة الرابعة والتسعٌن للمجلس. وستتم مناقشة قضٌة "الحدود أٌضأً موضوع جلسة نقاش خ

المفتوحة والمجال الجوي المفتوح: كسر الحواجز للسفر" بشكل مكثف خالل قمة منظمة السٌاحة العالمٌة 
(.عالوة على ذلك، 2102ً السادس من تشرٌن الثانً/نوفمبر ووزراء سوق السفر العالمً القادم )ف

 فً رابطة السٌاحة وزراءساهمت األمانة فً النقاشات حول تٌسٌر السفر والتً دارت خالل اجتماعات 
 .آعُا واٌّسُط اٌهادئ ٌّٕطمح االلرصادٌ اٌرؼاوْو دول جنوب شرق آسٌا

ٌدة و/أو زٌادة الضرائب المفروضة حالٌاً على إضافة ضرائب جدٌشّكل االتجاه األخٌر نحو  :الضرائب (ب 
هدد قطاع السٌاحة الذي ٌواجه أصالً ، خطراً كبٌراً ٌتالسفر والسٌاحة، وال سٌما على السفر الجوي واإلقامة

مستوٌات مرتفعة من الضرائب العالمٌة. وواصلت األمانة نشر التوعٌة حول هذه القضٌة فً عدد من 
مع هٌئات سٌاحٌة وحكومات وطنٌة للتعبٌر عن قلق قطاع السٌاحة فً هذا  الدولٌة وبالتنسٌق حافلالم

ٌجاد حل عالمً من أجل  الصدد. كما كانت األمانة تنّسق مع ممثلها فً المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
 الطٌران. النبعاثات
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 . CE/94/3(e)الوثٌقة مراجعةٌرجى حماية المستهلك:  (ج 

اء نهجهىد انخٍ حبزنها األياَت فٍ وضع انسُاحت فٍ يىلع انمطاعاث انشئُسُت عُذ حخضاَذ أهًُت دعى انذول األعض .6

دول جنوب  رابطة غشاسوَشًّ رٌه اٌؼٍُّاخ اإللٍُُّح واٌّإعغاخ ػًٍ احخار لشاساث انسُاست اإللهًُُت وانذونُت. 
إعغاخ ّاٌوتٕىن اٌرُّٕح اإللٍُُّح  وأ ،واالذساد األوسوتٍ ،آعُا واٌّسُط اٌهادئ ٌّٕطمح االلرصادٌ اٌرؼاوْو ،شرق آسٌا

ّْ ئدساج  لطاع اٌغُازح فٍ ئطاس اٌىثائك اٌشئُغُح َرُر ٌّٕظّح اٌغُازح اٌؼاٌُّح اٌذوٌُح ِثً تشٔاِح األُِ اٌّرسذج اإلّٔائٍ. ئ

خ اٌّخطط رطىَشاخ واالعرثّاسازىي اٌ اٌرٍ عررخز الزما  مشاساخ فٍ اٌوأػاائها اٌّراتؼح اٌىافُح إلدساج لطاع اٌغُازح 

 ٌىصىي ئًٌ األِىاي ِٓ خاسج اٌُّضأُح.لذسج ِٕظّح اٌغُازح اٌؼاٌُّح ػًٍ ا ضَذ ٌِٓها، وّا عُ
 

 اإلجشاءاث انىاجب احخارها يٍ لبم انًجهس انخُفُزٌ -ثانثا 

 خز اإلخشا اخ اٌراٌُح:ػًٍ اٌّدٍظ اٌرٕفُزٌ أْ َرّ  َرؼُّٓ .7

 
 األجندات الدولٌة والوطنٌة؛ ًفالسٌاحة إدراج  علىاألمانة  علماً بعملاإلحاطة  (أ 

 
عة الوثٌقة الختامٌة لمؤتمر الرٌو وإعالن مجمو كل من توصٌة الدول األعضاء التً دعمت إدراج السٌاحة فً (ب 

وتشجٌع جمٌع الدول األعضاء على أن تحذو حذوها فً العملٌات والمحافل اإلقلٌمٌة والدولٌة التً العشرٌن، 
 تشارك فٌها؛

 
لمفتوحة وتشجٌع تلك التً لم تقدم على هذه الخطوة بعد لتً انضمت إلى مبادرة الرسالة اء اتوصٌة الدول األعضا (ج 

 االنضمام. على


