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 الدورة الرابعة والثمانون
 2008أآتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت) ب(11البند 
 
 
 
 

Uاألعضاء المنتسبون 
 

 إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي) ب(
 
 
 
 
 
 

Uمين العاممذآرة من األ 
 
 
 

يتقدم األمين العام إلى أعضاء المجلس بمذآرة حول تطبيق مبادرة اتفاق األمم المتحدة العالمي في منظمة السياحة العالمية، 
 .وبرسالة دعم من األمين العام لألمم المتحدة
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Uاألعضاء المنتسبون 
 

 إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي) ب(
 

مع عشرة متماشية  عملياتها واستراتيجياتها بأن تكونألعمال الملتزمة مؤسسات ااألمم المتحدة العالمي هو إطار لإتفاق 
واإلتفاق العالمي، بوصفه أآبر مبادرة .  في مجاالت حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفسادمبادئ مقبولة عالميا

 . وعالوة على آل شيء، بعرض وبناء الشرعية اإلجتماعية لألعمال واألسواقعالمية مشترآة بين المواطنين، مهتم، أوال
 

 : لها هدفاناإلتفاق العالمي هو مبادرة طوعية
 

 دمج األهداف العشرة في مبادرات األعمال في العالم أجمع، -1
 .تحفيز إجراءات الدعم ألهداف أوسع لألمم المتحدة، مثل األهداف اإلنمائية لأللفية -2

 
 السياسات، التعلم،  بشأنحواراتال:  األهداف، يقدم اإلتفاق العالمي التيسير واإللتزام من خالل عدة آلياتلتحقيق هذه

 .الشبكات المحلية، ومشاريع الشراآة
 

إنها رآن من أرآان التجارة الدولية، حيث تلعب أيضا دور المحفز الديناميكي . والسياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي آبير
ودورها هام للغاية في حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على التراث الثقافي، . ة أخرىلقطاعات عديد

 حيث تؤدي دورا هاما بصورة خاصة في بناء ، للعمالةضخم وهي مصدر . وتعزيز التفاهم بين الشعوب والسلم بين األمم
 .دان الفقيرة والناميةالبنى التحتية وفتح األسواق أمام المجتمعات المحلية في البل

 
المجتمع العالمي يواجه باستمرار تحديات متبلورة لعولمة متوازنة، واستدامة ال تؤثر على المناخ، ونمو اقتصادي 

ولقد اتفقت منظمة السياحة العالمية مع مكتب اإلتفاق . واجتماعي متكافئ، حيث يمكن للسياحة أن تؤدي دورا إيجابيا جدا
 يستند إلى المبادئ المشترآة بين اإلتفاق العالمي والمدونة العالمية آلداب امج خاص لقطاع السياحةالعالمي على وضع برن

 ).3أنظر الصفحة (السياحة 
 

 وغيرها من  أمام الشرآات، ورابطات الشرآات، هي مبادرة طوعية مفتوحة)TOURpact.GC(جي سي .تورباآت
وهي مكملة . أصحاب المصالح السياحية المنتسبين آأعضاء في منظمة السياحة العالمية، والذين يسجلون مشارآتهم

 .لمبادرات مؤسسية أخرى للشراآة بين القطاع العام والقطاع الخاص
 

 :الكيانات المشارآة تأخذ على نفسها التعهدات األربعة اآلتية
تي سوف تصاغ على أساس مبادئ اتفاق األمم المتحدة العالمي ومدونة المنظمة ني مبادئ المبادرة، التَب -1

 ،العالمية آلداب السياحة
 .تعزيز التوعية بشأنها وتنفيذها مع شرآاء في األعمال، في سلسلة اإلمداد، مع الزبائن والموظفين -2
تماشيا مع توجيهات استخدام الشعار والضمانات في حمالتها بشأن المسؤولية اإلجتماعية للشرآات،  -3

 .الشعاراتالخاصة بسياسات ال
 .تقدمهاعن تقديم تقرير سنوي عن خططها و -4

 
.  سوف تساعد على دعم جدول أعمال المؤسسات السياحية المسؤولة)TOURpact.GC(جي سي  .مبادرة تورباآت

ان والثقافات التي تعمل فيها، وإلى  ورابطاتها على تقديم مساهمة قيمة إلى البلدونحن ملتزمون بمساعدة الشرآات السياحية
 لنماذج اضطالع اإلتفاق العالمي ولهذه الغاية، سوف نعزز اإلطار السليم. زبائنها وأصحاب مصالحها، وإلى األجيال القادمة

 .وبرنامج المنظمة للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر وعملية إعالن دافوس
 

فهي مصممة لتحفيز التغيير، وتعزيز .  ليست مسألة إنفاذ أو تقييم)TOURpact.GC(جي سي  .ومبادرة تورباآت
وهي سوف تستدعي تقارير شفافة . المواطنة الجيدة للشرآات، وتشجيع الحلول اإلبتكارية، وإضافة القيمة إلى الشراآات

المي بشأن التحسين  آما طورها اتفاق األمم المتحدة الع"اتصاالت التقدم"وعمومية، مستخدمة، قدر اإلمكان، منهجية 
 .المضطرد، من أجل تحديد أفضل الممارسات
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وإن التداخالت المعقدة ضمن األسواق السياحية وفي سالسل اإلمداد تستدعي تنسيقا واسع النطاق بين المؤسسات على 

البلدان الفقيرة، وهذا يطرح قدرا أآبر من التحديات في . المستوى الوطني والدولي، إذا ُأريد توفير منتجات وخدمات جيدة
 .وفي األسواق النامية، والدول الجزرية الصغيرة

 
 تسعى لتوطيد هذه الروابط بواسطة الشراآات، انطالقا من روح )TOURpact.GC(جي سي  .تورباآتومبادرة 

 .األهداف اإلنمائية لأللفية
 

وهي سوف تنشئ . مية في مدريد منظمة السياحة العالتتم إدارتها من قبل سوف )TOURpact.GC(جي سي . وتورباآت
 .مجلسا استشاريا يتألف من أقطاب الشرآات وغيرهم من أصحاب المصالح، لكي يقدموا الدعم للتوسع العالمي لهذه المبادرة


