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Uتيسير السفر السياحيريق العمل المعني بف 

 
 

Uإستنتاجات اإلجتماع الرابع 
 
 
، عقد فريق العمل 2008يونيو / حزيران14، تاريخ [CE/DEC/16(LXXXIII)]وفقا لمقرر المجلس التنفيذي  )1

ي مذآرة نظر أعضاء الفريق ف. 2008سبتمبر / أيلول24المعني بتيسير السفر السياحي اجتماعه الرابع في مدريد، في 
تمهيدية لمشروع اإلعالن حول تيسير السفر السياحي، أعدها المستشار القانوني على أساس الملفات الثالثة اآلتية التي 

 :أعدها السيد برونو آزريا، وهو متدرج لدى منظمة السياحة العالمية، بناء على طلب المستشار القانوني وبإشرافه
 

 نصائح السفر؛ -
 لدخول؛أشكال إصدار تأشيرات ا -
 .سفر األشخاص ذوي اإلعاقة -

 
ولقد تضمنت هذه المذآرة أيضا جردا بصكوك منظمة السياحة العالمية الرئيسية ذات الصلة بتيسير السفر السياحي، وقد 
أعدته دورتيا جينيزسي، المستشارة القانونية في دائرة السياحة في وزارة اإلدارة المحلية بهنغاريا، بموجب عقد مع منظمة 

) أستراليا(استفاد أعضاء الفريق أيضا من مذآرة أعدها سفير أستراليا لدى إسبانيا، السيد نويل آامبل و. ياحة العالميةالس
 .حول الممارسة المتبعة في أستراليا بشأن تيسير إصدار التأشيرات

 
ية بالقيود على السفر وبحث أعضاء الفريق أيضا توصية صادرة عن اإلجتماع الثالث لمجموعة التفكير الدولية المعن )2

لكي يدرج على جدول األعمال موضوع القيود على سفر األشخاص ذوي ذات الصلة بفيروس نقص المناعة المكتسب، 
 .المصل اإليجابي

 
ر بشكل مكثف حول  وبعد تبادل وجهات النظفي اإلجتماع الرابع لفريق العمل، الذي ترأسته ممثلة آرواتيا،و )3

ضاء إلى توافق في اآلراء، شرط أن يعرض مشروع اإلعالن على سلطاتهم المختلفة قبل أن وصل األعمشروع اإلعالن، ت
كي ل ،وبالتالي، تقرر إحالة المشروع على الفور إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي. يتمكنوا من النظر فيه آمشروع نهائي

 .ن األمانة قد تلقته في األثناء على الموقف النهائي ألعضاء الفريق الذي تكو ويطلعينظر فيه المجلس
 
وأوصى فريق العمل أيضا بأن تحال إلى اللجنة العالمية آلداب السياحة قضية مسؤولية منظمي الرحالت، التي  )4

 .أثارها ممثل األمين العام في بداية اإلجتماع
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 مشروع إلعالن حول تيسير السفر السياحي

 
 إن الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية،

 
 بأن تيسير السفر السياحي يساهم في تنمية قطاع السياحة، ويساهم، عالوة على ذلك، في التفاهم الدولي، والسلم، اقتناعا منها

واإلزدهار، واإلحترام العالمي للحقوق اإلنسانية واإللتزام بها، دون تمييز من حيث العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وفقا 
 ى منظمة السياحة العالمية بموجب نظامها األساسي،لألهداف التي أولجت إل

 
 أنه، على الرغم من الخطوات الكبرى التي تحققت في العقود األخيرة في تيسير السفر السياحي، ال يزال هناك وإذ ترى

 مجال للكثير من التقدم في هذا المجال، لمصلحة آل المعنيين بالتنمية السياحية،
 

، فضال [180 (VI), 243 (VII) ,(V) 139]قة بشأن تيسير التنمية السياحية، السيما القرارات  قراراتها السابوإذ تستذآر
 عن المدونة العالمية آلداب السياحة،

 
 بضرورة القيام بشكل براغماتي وتدريجي باإلقتباس من أفضل الممارسات ، مع إعطاء األولوية وانطالقا من اهتمامها

ن شأنها تيسير السفر السياحي في بعض المناطق المحددة حيث يتوقع إحراز التقدم بسهولة اإلبتدائية إلى التدابير التي م
 نسبية،

 
 : اآلتي حول تيسير السفر السياحي  اإلعالنتصدر

 
يقوم الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية وسائر أصحاب المصالح في التنمية السياحية باتخاذ آل التدابير  1-1

 .سفر السياحيالممكنة لتيسير ال
 
لهذه الغاية، يقومون بالنظر في آل الوسائل الممكنة إللغاء أو تخفيف العقبات أمام السفر السياحي، أآانت ذات  1-2

 .طابع قانوني أو مالي أو تقني، ما لم تكن الزبة للحفاظ على األمن والسالمة والصحة والنظام العمومي
 
 الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية، بإعطاء األولوية للنظر في يتعهد آل أصحاب المصالح السياحية، السيما 1-3

 :التدابير التي يمكن اتخاذها لتيسير السفر السياحي في المجاالت األربعة اآلتية
 

 نصائح السفر؛ -
باستثناء الشروط األساسية لإلصدار، التي ال تقع ضمن والية منظمة السياحة (أشكال إصدار تأشيرات السفر  -

 ؛)عالميةال
 السفر السياحي لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ -
 .القيود على السفر السياحي لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب -

 
، تدرك الجمعية العامة تماما بأن لها دورا ال يمكن إنكاره، تؤديه في توفير معلومات مفيدة لحماية لنصائح السفربالنسبة  2-1

ذلك، قد يكون لنصائح السفر أيضا عواقب وخيمة للنشاط السياحي في بعض البلدان لكن على الرغم من . المواطنين
 .والمقاصد

 
 : من المدونة العالمية آلداب السياحة6 من المادة 5وبالتالي، فإن الجمعية العامة تجدد تأآيدها رسميا للفقرة  2-2
 

ف("

ال
ل

ا   الم مواطنيه ا واجب إع ات الحق، وعليه اتصوصاخللحكوم ي األزم ال)   صعبة،ظرب   أووف ال
ذه     ؤوتقع عليها مس  لكن   و .المخاطر المحتمل مواجهتها أثناء سفرهم إلى الخارج      ب حتى لية إصدار مثل ه

دول المضيفة وبمصالح               معلومات  دون مبالغة فيها على نحو ال مبرر له يضر بصناعة السياحة في ال
سها    ة نف ي الدول رحالت ف ي ال ذا ي.منظم ي ل وى  نبغ شة فح ادإ مناق دول   سفرات ارش لطات ال ع س  م

بدقة مع  أن تتناسب لتوصيات التي تتضمنها ل نبغيالمضيفة والمهنيين المعنيين بها قبل إصدارها، آما ي    
ديل  نبغيخطورة الموقف القائم وأن تقتصر على المنطقة الجغرافية التي تفتقر إلى األمن فعال، آما ي    تع

 ".طبيعتهاعودة األمور إلى  فور اتأو إلغاء مثل هذه اإلرشاد
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 508]وتجدد الجمعية العامة تأآيدها أيضا للوجاهة الكاملة للمبادئ التوجيهية لنصائح السفر الرسمية المرفقة بقرارها  2-3
(XVI)] 2005ديسمبر / آانون األول2 –نوفمبر / تشرين الثاني28(، التي اعتمدت في دورتها بداآار، السنغال .(

وباإلضافة، تؤيد الجمعية التوصية التي اعتمدت في الدورة الثانية عشرة لشعبة التيسير في المنظمة الدولية للطيران 
 ).2005أبريل / نيسان2 –مارس / آذار22(المدني، التي عقدت بالقاهرة، مصر 

 
 .لسياحة العالمية لتنفيذ المبادئ التي تتجلى في هذه النصوصوتدعو الجمعية العامة الدول األعضاء في منظمة ا 2-4
 
- :، تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام لمنظمة السياحة العالميةآتدابير ملموسة 25

د

 
استحداث موقع على اإلنترنت يكون سهل اإلستخدام ويتيح روابط مع آل المواقع الوطنية ذات الصلة  -

 لسلطات الوطنية المختصة؛بنصائح السفر التي تصدرها ا
 
منظمة الصحة (تضمين موقع اإلنترنت ما يناسب من المعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة  -

، والتشاور مع هذه المنظمات بغية تنسيق إجراءات )العالمية، المنظمة الدولية للطيران المدني، وغيرها
 ات المذآورة؛منظمة السياحة العالمية بهذا الصدد مع المنظم

 
الحرص على اإلعالن على نطاق واسع عن توافر هذه المعلومات على موقع منظمة السياحة العالمية على  -

 اإلنترنت؛
 

وتدارس احتمال تنظيم تبادل المعلومات والدورات التدريبية بشأن نصائح السفر ألصحاب المصالح  -
 .لنامية، وتزويدها بالمعونة التقنية في هذا المجالالسياحية، السيما لإلدارات ولوآاالت السفر في البلدان ا

 
خولبالنسبة  3-1 لكن . ، تمتنع منظمة السياحة العالمية عن التدخل في شروط إصدار التأشيراتألشكال إصدار تأشيرات ال

 .الجمعية العامة تعتبر أن تحسين أشكال إصدار التأشيرات يمكن أن يساعد آثيرا على تيسير السفر السياحي
 
آد الجمعية العامة مجددا على ما للدول من حقوق سيادية لضبط وصول المواطنين األجانب إلى أراضيها، وتؤ 3-2

خصوصا بواسطة سياسات إصدار التأشيرات، التي لها سلطة تحديدها بحرية، من جانب واحد أو بالتعاون مع دول 
 .ددوتسلم الجمعية العامة بما للدول من سلطة استنسابية في هذا الص. أخرى

 
والجمعية العامة، اقتناعا منها بأنه يمكن تيسير السفر السياحي آثيرا بواسطة تدابير يمكن تطبيقها بسهولة دون التأثير  3-3

على هذه السلطة اإلستنسابية، تدعو الدول األعضاء العتماد تدابير لتبسيط طلبات التأشيرات وإجراءات النظر فيها، 
 .ولتحسين توقيت إصدار التأشيرات

 
 :، تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام لمنظمة السياحة العالميةتدابير ملموسةآ 3-4
 

استحداث موقع على اإلنترنت يكون سهل اإلستخدام ويتيح روابط مع آل المواقع الوطنية ذات الصلة  -
 بإصدار تأشيرات الدخول من قبل السلطات الوطنية المختصة؛

 
 توافر هذه المعلومات على موقع منظمة السياحة العالمية على الحرص على اإلعالن على نطاق واسع عن -

 اإلنترنت؛
 

 .وتدارس احتمال تقديم المعونة التقنية إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ اإلجراءات المذآورة أعاله -
 
ي سياسة  هو عنصر آبير في أتيسير السفر السياحي لألشخاص المعوقينإن الجمعية العامة على اقتناع راسخ بأن  4-1

 .مسؤولة للتنمية السياحية
 
بأهمية دمج قضايا "، التي تسلم  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2007مارس / آذار30اتفاقية وإذ تأخذ في اإلعتبار  4-2

، تستذآر أن السياحة المسؤولة عنصر "اإلعاقة آجزء ال يتجزأ من اإلستراتيجيات ذات الصلة للتنمية المستدامة
يجيات، وأنه ينبغي بذل جهود آبيرة لكفالة أن تشمل هذه اإلستراتيجيات األشخاص ذوي ضروري لهذه اإلسترات

 .اإلعاقة، علما أن معظمهم يعيشون في بلدان نامية



CE/84/10 5

 
 1991وتجدد الجمعية العامة تأآيدها رسميا بأن المبادئ التي أعلنتها في دورة بوينوس آيريس، األرجنتين، عام  4-3

(A/RES/284(IX) والتي استكملتها في "يجاد فرص سياحية في التسعينات لألشخاص المعوقينإ"، تحت عنوان ،
وتدعو الدول "). إتاحة السياحة للجميع"، تحت عنوان A/RES/492(XVI))في القرار (دورة داآار، السنغال 
 :األعضاء مجددا إلى

 
ت خاصة لهم جعل مواقعهم ومنشآتهم السياحية متاحة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة، وتقديم تسهيال -

 دون تحميلهم تكلفة إضافية؛
 

تقديم تدريب خاص للموظفين في المواقع والمنشآت السياحية وفي الخدمات ذات الصلة بالسياحة، من  -
 أجل إعدادهم للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 
نشر معلومات واضحة ومفصلة حول مرافق اإلستقبال الموجودة لألشخاص ذوي اإلعاقة وحول  -

 .ل التي قد تعترضهم أثناء سفرهم السياحيالمشاآ
 
، فتدعو اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من 3وتؤيد الجمعية العامة أيضا المبادئ العامة المكرسة في المادة  4-4

آما تلفت اإلنتباه إلى العمل الذي يقوم بها فريق الدعم . الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية إلى تطبيقها
 .ك بين الوآاالت لهذه اإلتفاقيةالمشتر

 
 :، تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام لمنظمة السياحة العالميةآتدابير ملموسة 4-5
 

التشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات القدرة التمثيلية الناشطة في مجال مساعدة األشخاص ذوي  -
السياحة العالمية أن تؤديه في هذا المجال، اإلعاقة، لكي يحدد بشكل أدق ما هو الدور الذي يمكن لمنظمة 

 ولكي يبلغ نتائج هذه المشاورات إلى الفريق اإلستشاري المعني بتيسير السفر السياحي؛
 
ترتيب تمثيل منظمة السياحة العالمية في اجتماعات لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حين تبحث هذه  -

ة . ذات الصلة بوالية منظمة السياحة العالميةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقاللجنة أحكام 
 
القيود المفروضة على سفر األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة إن الجمعية العامة، إذ يساورها القلق إزاء  -5

ورة ، تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، وتطلب إلى األمين العام أن يقدم تقريرا مفصال عن هذا الموضوع في الدالبشرية
 .القادمة للجنة العالمية آلداب السياحة

 
 آلية المتابعة

 
لئن آان لهذا اإلعالن طابع التوصية الصرف، دون أي قوة ملزمة، الجمعية العامة مقتنعة بأن تيسير السفر السياحي  6-1

 .هو عملية مستمرة ينبغي مراجعتها بشكل دوري
 
سياحة الصالحيات لتقديم المشورة لألمين العام بهذا الصدد، من لهذه الغاية، ينبغي أن تعطى للجنة العالمية آلداب ال 6-2

 .أجل إعداد تقارير، بناء على طلبه، حول مشاآل معينة، واقتراح تحسينات وإضافات مفيدة على اإلعالن


