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 لألمين العام بيان
  

 السياحة عند مفترق طرق .أوال

بشكٍل قوي وبمستًوى عاٍل من المرونة والقدرة على التأقلم على الرغم من التحديات  هاتقّدمالسياحة الدولية واصلت   1.

فقات في مسار التدنوًعا من التحّول 2016ظ خالل العالمية المتزايدة، وخصوًصا تلك المرتبطة باألمن واألمان. لوح

السياحية، إالَّ أنَّ معظم المقاصد كان لها حّصة في النمّو اإلجمالي للسياحة بفضل ازدياد الطلب على السفر والسياحة، 

 وارتفاع مستوى الربط الجوي، وتكلفة النقل الجوي التي باتت أكثر معقولية.

وهذا  .ة% خالل السنة الفائت4، أي بنموٍّ 2016مليون سائٍح في  1235بشكٍل عام، بلغ عدد السيّاح الدوليّين الوافدين   2.

ا  أنَّها يعني ل نمّوً في عدد الوافدين الدوليين من السيّاح بعد األزمة االقتصادية  ناشطًاالسنة السابعة على التوالي التي تُسجِّ

ل  .2009العالمية في  منذ ستينيات القرن الماضي. الجدير بالذكر هو أنَّ مثل هذه السلسلة من النمّو القوي المتعاقب لم تُسجَّ

% بين 6استمراًرا لهذا االتجاه، حيث ارتفع عدد السيّاح الدوليين الوافدين بنسبة  2017تظهر بيانات األشهر األولى من 

ل مؤشركانون الثاني/ي فقًا لعدد منذ عقٍد من الزمن، و أعلى مستوياتهاألعمال  بيئةالثقة في  ناير ونيسان/أبريل، في حين سجَّ

 .تر السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالميةباروميران/يونيو من حز

% في عدد الوافدين، 3.9% باألرقام الحقيقية مقارنةً بنمّو 2.6، ارتفعت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 2016في   3.

مسافرين، يكون إجمالي صادرات العائدات الناجمة عن النقل الدولي للإضافة وبمليار دوالر أمريكي.  1220بحيث بلغت 

% من 30% من حجم التجارة الدولية )7، ما يوازي 2016تريليون دوالر أمريكي في  1.4السياحة الدولية قد وصل إلى 

الصادرات في العالم بعد المواد الكيميائية والوقود، متقّدمةً  في قائمةالثالثة  المرتبةصادرات الخدمات(، ما يدفع السياحة إلى 

أسرع منها في التجارة العالمية خالل  كانت وتيرة النمّو في قطاع السياحة يُشار إلى أنَّ قطاعي السيارات واألغذية.  على

 السنوات الخمس الماضية.

عدد السيّاح الدوليين الوافدين إليها  بلغ، بحيث 2016% في 2ارتفاًعا بنسبة  أوروبا، شهدت األقاليمعلى مستوى   4.

واضح بعد التحديات  نهوض  ، وهو 2017% خالل األشهر األولى من 6بنسبة  ارتفاًعال النمّو مليون سائح، وسجّ  616

عدد الوافدين متوقفةً عند مستًوى أدنى بقليل من ، ت إيرادات السياحة الدوليةارتفع كذلك،. 2016الكثيرة التي واجهتها في 

 .2016مليار يورو( في  404مليار دوالر أمريكي ) 447محققةً و%(، 1)

مليون سائحٍ،  308لكي يبلغ  2016% في 9بنسبة  من السياح ، ارتفع عدد الوافدين الدوليينآسيا والمحيط الهادئفي 

ز تصنيف اإلقليم كثاني أكثر منطقة 2017بين شهَرْي كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل  إضافية% 6وبنسبة  ، ما عزَّ

ة  مليار  367%(، محققةً 5ل، كانت وتيرة اإليرادات أبطأ بعض الشيء )+في المقاب .%(25مقصودة في العالم )بحصَّ

 .2016دوالر أمريكي في 

. تثبّت هذا 2015% مقارنةً بالعام 4، أي بنمّو 2016مليون سائٍح دولي في  199 كيةيالقاّرة األمر من جهتها، استقبلت
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ل اإلقليم 2017تجاه خالل األشهر األربعة األولى من اال ا إضافيًا في عدد الوافدين بنسبة ، حيث سجَّ اإليرادات  .%4نمّوً

ا بنسبة  ،عدد الوافدينرتفاع أيًضا ارتفعت بشكٍل مواٍز ال مليار دوالر أمريكي في  313%، محققةً 3حيث سّجلت نمّوً

2016. 

د الوافدين من % في عد4، بتراجٍع بنسبة 2016السياحة الدولية عاًما مليئًا بالتحديات في  شهدت، الشرق األوسطفي 

تظهر  2017مليار دوالر أمريكي(. غير أنَّ سنة  58% في مجموع اإليرادات )2مليون(، وتراجٍع آخر بنسبة  54السياح )

( من السياح الدوليين خالل األشهر األربعة األولى من %10بوادر إيجابية باالنتعاش، حيث استقطبت المنطقة عدًدا أكبر )+

2017. 

مليون سائٍح؛ في  58، لكي يصل إلى 2016% في 8بنسبٍة تقديرية بلغت  أفريقيافي السيّاح الدوليين  أخيًرا، ارتفع عدد

تثبيتًا لهذا  2017مليار دوالر أمريكي. تظهر بيانات  35، محققًا ما مجموعه أيًضا% 8حين ارتفع مجموع اإليرادات بنسبة 

 .كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل% بين 8تحسَّن بنسبة يين الوافدين قد يّاح الدولاالتجاه اإليجابي، حيث يُقدَّر أنَّ عدد الس

واصل الصين القيادة على الدولي بين أهم األسواق، تُ  السياحي اإلنفاق وقياًسا على، جةالخار   بالسياحةفي ما يتعلّق   5.

فلقد ارتفع . 2012رها قائمة التصنيف في اإلنفاق، وبعد تصدّ  لناحية الرقمأعواٍم من النمّو الثنائي  ةهذا المستوى، بعد عشر

. في الواليات المتحدة األمريكية، ثاني أكبر سوق 2016% في 12اإلنفاق على السياحة من قبل المسافرين الصينيّين بنسبة 

المراتب من جهتها، احتلت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا  .%8بنسبة  اإلنفاق السياحي مصدِّرة للسيّاح في العالم، ارتفع

 كذلك، فإنَّ  .% السنة الماضية3أفادت ألمانيا عن ارتفاٍع في اإلنفاق بنسبة  كماالثالثة والرابعة والخامسة على التوالي. 

الطلب من المملكة المتحدة بقي ثابتًا على الرغم من التدهور الملحوظ في قيمة الجنيه اإلسترليني عقب نتائج االستفتاء حول 

فرنسا من  .%14المتحدة بنسبٍة ملحوظة بلغت  التحاد األوروبي. فلقد ارتفع إنفاق المقيمين في المملكةخروج بريطانيا من ا

ا بالنسبة إلى األسواق الخمّسة األخرى . 2016% في اإلنفاق على السياحة خالل 3ناحيتها أفادت عن نمّو بنسبة  أمَّ

كندا والجمهورية الكورية وإيطاليا وأستراليا وهونغ كونغ  –المصّدرة للسياحة ضمن األسواق العشرة األولى في العالم 

ل تقّدًما في  –)الصين(   .2016فجميعها سجَّ

وبحسب  .%4% و3، تتوقّع منظمة السياحة العالمية أن يرتفع عدد السياح الدوليين الوافدين بين 2017بالنسبة إلى   6.

%(، تليها القارة 6% إلى 5%( وأفريقيا )+6% إلى +5هادئ )+األقاليم، يُتوقَّع أن يكون النمّو أقوى في آسيا والمحيط ال

% وإلى 5% إلى 2% إلى أوروبا، وبنسبة 3% إلى 2كما يُتوقَّع أن يزداد عدد الوافدين بنسبة  .%(5% إلى 4األمريكية )+

 الشرق األوسط.

ُمحدَّثة حول نتائج السياحة الدولية ، سوف تُوفَّر معلوماٍت 2017نظًرا إلى أنَّ هذه الوثيقة قد أُِعدَّت في آب/أغسطس   7.

 إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية العاّمة.

كان للنمّو الواسع في قطاع السياحة خالل السنوات األخيرة تأثيًرا إيجابيًا جًدا على مستوى العالم، حيث ساهم في   8.

مع النمّو تنشأ  ص الدمج االجتماعي. ولكْن،ر البُنى التحتية، ودعم فر، وتطوّ ونمّو االستثمار والتجارة ،خلق الوظائف

االستدامة  ركائزمع  منسجمةً ة يتنمية السياحالسهر على أن تكون المسؤولية. فلقد بات لزاًما اآلن أكثر من أي وقٍت مضى 

هة نحو دعم مساهمة السياحة في أهالتأكد من و –االقتصادية واالجتماعية والبيئية  –الثالث  داف التنمية أنَّ خطواتنا موجَّ

 .2030حتى  خطواتنالتوجيه  2015التي تبنّاها المجتمع الدولي في نهاية تلك األهداف المستدامة السبعة عشر، 

التي تؤثر بشكٍل خاص على المقاصد واإلرهاب،  ضدّ الشعبية  االنتفاضةالتي نشأت مؤخًرا على مستوى  االتجاهات تشّكل

التواصل مع المجتمع واحترام أفراده، واإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية، والمحافظة  بأنَّ دعوة للصحوة والتذّكر األوروبية، 

عل التراث الطبيعي والثقافي، والمسؤولية االجتماعية؛ يجب أن تشكِّل أولويةً لجميع أصحاب المصلحة المعنيِّين في قطاع 

 السياحة.

 التكيف مع عالٍم متغير ثانيا. 

بسلسلٍة من العوامل الخارجية على مّر السنوات الماضية، األمر الذي يتطلب من القطاع تأثرت التنمية السياحية   9.

التغيير والتكيّف إذا ما أراد أن يحافظ على تنافسيته واستدامته وقدرته على دعم المجتمعات في مواجهة التحديات النامية 

وال سيّما تلك  –ثيرة نشأت خالل السنتين الماضيتين كإزاء هذا المشهد المترافق أيًضا مع تحديات  .المشتركة والمتداخلة

التكنولوجيا،  الفرص التي تولّدت بفضلنعمل على تحقيق الفائدة القصوى من علينا أن  –المرتبطة باألمن واألمان 

هداف التي حددها تقّدم مًعا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واألواالقتصاد العالمي الُمحسَّن، والتزام المجتمع الدولي بال

لسياسات الحمائية أن تحيدنا عن التزاٍم عالمٍي أكبر ناخ. وال ينبغي لألمثلة الناشئة المتصلة بااتفاق باريس بشأن تغيّر المُ 
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من خالله أن تلعب دوًرا هاًما في بناء مستقبٍل أفضل للشعوب ولألرض. مع مضينا  ،تستطيع السياحة، ال بل ينبغي للسياحة

 : فيها النظر ال بّد منهذا المسعى، نعرض في ما يلي بعًضا من المسائل األساسية التي  قُُدًما في

(أ) عافيتهاالقتصاد يسترّد تحدًياالعالمي تبقى البطالة –ولكنَّ الدولي النقد لصندوق االقتصادوفًقا )آفاق
العالمي( ، بنسبة االقتصاديالعالميارتفاًعا لالنمّو .2018%للعام3.6و2017%للعام3.5ُيتوقَّعأنُيسجِّ

إلى بالنسبة قبلاألزمة،وخصوًصا لَت التيُسجِّ تبقىمعذلكدونالمعدالتالوسطية النسبالمتوقَّعة غيرأنَّ
السياق،رصدِّمعظماالقتصاداتالمتقّدمةوبالنسبةإلىاالقتصاداتالناشئةوالناميةالم فيهذا للسلعاألساسية. ة

االتجاهات4تواصلالسياحةالدوليةاالرتفاعبنسبةُيتوقَّعأن أعدادالوافدين%أوأكثر،حيثأنَّ تشيرإلىأنَّ
 .الدورةاالقتصاديةالعالميةتتبعبشكٍلوثيق

اهاًمافيكثيٍرمناالقتصادات،والسيَّماعلى الرغممنالتحّسنالواضحفياالقتصادالعالمي،تبقىالبطالةتحدّيً
لالبطالةالعالميمنبالن يرتفعمعدَّ مليون3.4%،أيبزيادة5.8%إلى5.7سبةإلىالشباب.فمنالمتوقَّعأنَّ

فيعدداألشخاصالعاطلينعنالعملبحسبمنظمةالعملالدولية.ويتوقَّعأنيقفعدداألشخاصالعاطلينعن
ربـ،أوأكثربقليلمليونشخص201عند2017العملعالمًيافي 2018مليونللعام2.7معارتفاٍعإضافيُيقدَّ

وتيرةنمّواليدالعاملة– تتجاوزوتيرةخلقالوظائفوفرصالعمل.حيثأنَّ

خلقئفوفرصالعمل،وخصوًصاللشباب.فيهذااإلطار،يمكنللسياحةأنُتسهمإسهاًماكبيًرافيخلقالوظا
ما،االجتماعيجتماعيوالسلمالوظائفوفرصالعمليعنياالستقراراال األولويةبالنسبةيشّكليجبأنوهذا

بينوتكافؤالفرصالالئقالعمللشروطوالترويجأجندةالعملالالئقبقُُدًمادفعحرصناعلىالإلىقطاعنا،مع
.الرجالوالنساء

منواألمانتشّكلهواجستمقّوماتاألأصبح–ازديادالتحدياتالتيتواجهالسفراآلمنوالسليموالسلس(ب)
تحص والهجماتاإلرهابية الصحية فاألوبئة السياحة. قطاع إلى بالنسبة العالمدرئيسية حول الناسمن أرواح

دالسياساتالحمائيةالمتناميةبإغالقالحدودفيأجزاء-وتهّددالرفاهاالجتماعي االقتصاديللماليين،فيحينتهدِّ
 لمواجهة منالعالم. أولوياتبهدفكثيرة علىأربع العملالدولية التحديعملتمنظمة السفراآلمنهذا دعم

 والسليموالسلس:

-  منمواصلة وغيرها المتحدة األمم أنشأتها التي اآللياتذاتالصلة في ناشط بدوٍر االضطالع
 وبئةالصحية لتهديداتالعالميةمثلاأللالمنظماتالدوليةمنأجلمكافحةاإلرهابوتنسيقاالستجابة

-  فرقة قبيلعملإنشاء الذيانعقد األول، اجتماعها خالل واألمن: السياحة المستوىبشأن رفيعة
للمجلسالتنفيذي،رّكزتفرقةالعملعلىمسائلالتكاملبيناألمنالقوميواألمنالسياحي،105الدورة

موضوعتحذيراتالسفر،طّورتفرقةوالتواصلخاللاألزماتوتحذيراتالسفر.فيمايتعلقتحديًداب
 الدورة التيسُتعَرضعلى التوجيهاتالمقترحة من مجموعة النظر108العمل للمجلسالتنفيذيبغية

 فيها.

جهوزيةالقطاعضمانعلىدعمالدولاألعضاءفيحاالتاألزماتوالعملمعهمفيالوقتنفسه -
يذلكبماف–لتطويرخططإدارةاألزماتالسياحيةللتعاطيمعاألزماتعلىالمستوىالوطنيمنخال

إدراج جهود وتعزيز القدرات، وبناء األزمات، الطوارئعملياتالتواصلخالل ضمنخطط السياحة
 الوطنية.

الجّيدة - فيالجهود التهديداتاألمنيةالحاليةإلىتراجٍع وتعزيزتسهيلالسفر:الينبغيأنُتترجم
وىتسهيلالسفرخاللالسنواتاألخيرة.فبحسبتقريرمنظمةالسياحةالعالميةبشأنعلىمستُبِذلتالتي

 )نسخة تأشيراتالدخول دخول2016انفتاح تأشيرة إلى يحتاجون الذين العالم سكان تراجعتنسبة ،)
ا.تواصلمنظمةالسياحةالعالميةالعملعلىالدفعقُُدم2015ً%في61إلى2008%في77تقليديةمن

بالسفراآلمنوالسليموالسلس.

ساهمتالثورةالتكنولوجيةفيتسريعالتحّولفينماذجاألعمال-:التكنولوجياواالبتكاريقولبانالسياحة(ج)
 كما المستهلك. وسلوكيات األعمالبروزأّن التشاركي،ريادة باالقتصاد ُيعرف و،وما كذلك األساسيالدور

علىالمقاصدوالشركاتتعديلسياساتهاواستراتيجياتهافأصبحمركزًيا.موقًعاحتلي باتللمستهلكينوالتوجيهي
يلبيا بما واستدامتها. لتغييراتفياألسواقلكيتحافظعلىتنافسيتها العالميةمنظموضعتوعليه، السياحة ة

 خاللالسنتينالماضيتين،مرّكزًةعلنهٍجشموليللمقاصدالذكية.أولوياتهاالثالثالتكنولوجياضمن

mailto:omt@unwto.org


A/22/4 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
4 

الُمناخ(د) تغُير مكافحة إلى–النهوضبجهود بالنسبة أساسية الُمناخمحطة لاتفاقباريسبشأنتغيُّر شكَّ
اتعلىخطةخفضانبعاثفيمنظمةالطيرانالمدنيالدوليفإلىجانبموافقةالدولاألعضاءالمجتمعالدولي.

مساهمة لدعم جديدة االتفاقمجاالٍت هذا يفتح الدولي، فيالطيران الكربونية والمعاوضة الكربون أكسيد ثاني
 السياحةفيجهودمكافحةتغيُّرالُمناخ.

أساسيلالستقرارالسالم(ه) السالمواالستقراراالجتماعيعلىقدرة–المسؤوليةاالجتماعية،شرٌط يعتمد
المجتمعاتعلحماية للجميع. استثنائيةعلىيحملقطاعالسياحةوالفئاتالضعيفةوتأمينفرٍصمتكافئة قدرة

 والشباب المرأة والشعوبتمكين ذوي واألشخاص األخرىاإلعاقةاألصلية الكثيرة الفئات من غيروغيرهم
 خالل من وحده ولكْن، تاريخًيا. طاقا،ةاألخالقياألسسالمحظية نوّظفكامل أن ونتصّدىنستطيع تالقطاع

 السلبية. تندرجآلثاره آلدابالسياحة. العالمية نة الشواغلفيصلبالمدوَّ األخيرةهذه إلىاتفاقيةوتحّولهذه
لفرصًةتاريخيةلقطاعالسياحةلكييرتقيبالتزاماتهومسؤولياته.دوليةمنش يشكِّ  أنهأنَّ

المستدامة(و) وأهدافالتنمية أجندة–السياحة بأهدافتنطبع المقبلة للسنواتالخمسعشرة الدولية العمل
ناسواألرضواالزدهار،المنأجلهدًفا17وهيعبارةعنخطةعمٍلدوليةتتألفمن–التنميةالمستدامة

البلدانوتعني المستدامةتدخلأصحابالمصلحة.وكافةجميع الهدفالثامنمنأهدافالتنمية السياحةضمن
 النمو )تعزيز والشامل المطرد الالئقاالقتصادي العمل وتوفير والمنتجة، الكاملة والعمالة والمستدام، للجميع

و(للجميع ، أنم12الهدف وجود و)ضمان مستدامة( وإنتاج استهالك اط والبحار14الهدف المحيطات )حفظ
القطاعقادٌرعلىالمساهمةفي.ولكوالمواردالبحريةواستخدامهاعلىنحٍومستداملتحقيقالتنميةالمستدامة( نَّ

األهدافالسبعةعشركلها،بدًءامنالمساواةبينالجنسين،إلىتخفيفالفقر،إلىمكافحةتغيُّرالُمناخ،وصواًل
إلىبناءالشراكاتمنأجلالتنمية. الةلقطاعنافيخطةالتنميةللعامغيرأنَّ ممكنةلنتكون2030المساهمةالفعَّ

ةبأهدافالتنميةالمستدامةمنجهة،ومندون مناالنخراطالكاملللسياحةضمناالستراتيجياتالوطنيةالخاصَّ
 المستدامةكركٍن السياق،أساسيدوناعتناقالقطاعألهدافالتنمية فيهذا أخرى. منأركانتنميتهمنجهٍة

نتشنغدوبشأن"السياحةوأهدافالتنميةالمستدامة"تدعواألمانةالدولاألعضاءإلىأنيتبنوابالكاملمبادئإعال
ة.  فيالدورةالثانيةوالعشرينللجمعيةالعامَّ

 للناس والكوكب واالزدهار ذات جدوىجعل السياحة  –منظمة السياحة العالمية  ثالثا. 

منحيث  بفعاليةإالَّ رفاهالشعوبىمستوىالمساهمةالتييمكنأنيقومبهاعلاليمكنأنُتقاسقيمةقطاعنا 10.

رّكزت–التنافسيةواالستدامة–المنظمةفيهذاالسياق،وفيإطارالركنيناألساسيَّيناللذينيوّجهانعالم.واألرض
 منظمةالسياحةالعالميةفيعملهاخاللالسنتينالماضيتينعلىمايلي:

والدولية(أ) الوطنية األجندات ضمن السياحة مكانة إعالء فيللتأّكد للقطاع الالزم االعتبار إيالء من
منظومةاألممالمتحدةوغيرهامنالمنتدياتالدوليةذاتالصلةمثلمجموعةالعشرينضمناألولوياتالوطنية،و

 السياق، فيهذا األوروبي. ليسلّطأواالتحاد المتحدة األمم بقطاعالسياحةضمنأجندة يأتياالعترافالمتزايد
علىأهمية الضوء المتحدة لألمم ة العامَّ الجمعية إعالن ذلك على مثاٍل أهم ولرّبما المسار، السنة2017هذا

)انعقد العشرين مجموعة ضمن السياحة وزراء جهود إلى إضافًة التنمية، أجل من المستدامة للسياحة الدولية
ضم السياحة لوزراء السابع االجتماع في الصين في العشرين مجموعة بال2016ن الصين، رئاسة مع تزامن

العالمية/المجلسلمجموعةل السياحة الصادرعنمنظمة السفروالسياحة وكذلكعرضالكتابالمفتوحبشأن ،)
 .2011رئيسدولةوحكومةمنذانطالقالمبادرةفي90العالميللسفروالسياحةعلىأكثرمن

لهيئاتالمتعلقتعزيزالشراكاتالعامة/الخاصةوالسياساتالشاملة(ب) التنسيقية بالسياحةمنخاللالجهود ة
فيهذااإلطار،النقل.والداخليةوالشؤونالخارجيةواألخرىالمعنيةمثلالثقافةالوزاراتالسياحةوإداراتهامع

أطلقتاألمانةسلسلةمنالمبادراتلدعمالتنسيقبينوزراءالسياحةمنجهةووزراءالنقلوالثقافةوالشؤون
ماتاألممالمتحدةذاتجيةمنجهٍةأخرى.كماعملتمنظمةالسياحةالعالميةعلىتعزيزالتنسيقمعمنظالخار

 منظمةاألممالمتحدةللتربيةوالعلموالثقافة)اليونسكو(ومنظمةالطيرانالمدنيالدولي.الصلةمثل

السياحية:(ج) التنمية صلب في االستدامة وضع المنظمة عمل ذلك المستدامةبعلىيشمل السياحة رنامج
 )المندرجضمن المستدامة واإلنتاج االستهالك بأنماط المتعلقة للبرامج العشري العمل الذي(10YFP)إطار ،)

تقودهمنظمةالسياحةالعالميةبمشاركةحكوماتفرنساوالجمهوريةالكوريةوالمغرب باإلضافةإلىمبادرةقياس
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أُطلِقَ التي المستدامة )السياحة مؤخًرا السياحةMTSت لمراصد الدولية الشبكة مستوى على الُمحَرز والتقّدم )
 .2004مرصًدامنذانطالقهافي18(التيباتمجموعهاحالًياINSTOاالستدامة)

لالعامزيادةالمساعداتاإلنمائيةفيالسياحة:(د) محطًةرئيسيةفيعملمنظمةالسياحةالعالمية2017يشكِّ
منظمةالتعاونوالتنميةفيفيالسياحةعلىأجندةالتنميةالدولية،عقبقرارلجنةالمساعدةاإلنمائيةعلىإدراج

القائمة إلى العالمية السياحة منظمة بإدخال الرئيسية، المانحة البلدان من ثالثين تمّثل التي االقتصادي، الميدان
اإلنمائية للمساعدة المؤهلة للمنظماتالدولية اعتراًفاالرسمية القائمة هذه على المنظمة إدراج يشّكل الرسمية.

التنمية وبالتاليفيخطة واالزدهار، والسالم فيالتنمية المستدامة للسياحة الهامة بالمساهمة المستدامةواضًحا
هذاالقراريفتحفرًصاجديدةلزيادةتدفقاتالمسالسبعةعشر.وأهدافها2030لعامالعالمية اعدةاإلنمائيةكماأنَّ

بـ حالًيا الذييستأثر السياحة، قطاع نحو على0.14الرسمية الرسمية إجماليالمساعداتاإلنمائية %فقطمن
نواحدةمنأصلكلعشرةفرصعمل.10الرغممنأنَّهيمثل  %منإجماليالناتجالمحليالعالميويؤمِّ

 بيضرابعا. ختام التزاٍم عمره ثماني سنوات: الكتاب األ

تالدورةالتاسعةعشر2011في  عملية–للجمعيةالعامةلمنظمةالسياحةالعالميةوثيقة"الكتاباألبيضة،أقرَّ 11.

منااللتزامالذي إصالحلكيتصبحمنظمةالسياحةالعالميةأكثرجدوى".وقدجاءتوثيقةالكتاباألبيضاستجابًةلكلٍّ
أكثرجدوىلألعضاءأطلقهاألمينالعامولطلباألجهزةاإلد اريةفيالمنظمةالشروعبعمليةإصالحللمنظمة،لجعلها

 وأكثركفاًءةوفعاليةفيمعالجةالتحدياتالحاليةوالمستقبليةالتيتواجهالسياحةوالتنميةالعالمية.

دالكتاباألبيضسلسلةمناألولويات:  .12 وقدحدَّ

العالمي(أ ) السياحة منظمة ز تركِّ أن ضرورة قصوىأواًل، ذاتأولوية أساسية مسائل علىبضعة عملها ة
تقويةتسعىإلىتحقيقنتائجملحوظةفيتلكالمجاالتمنأجلوىلمعظماألعضاء،بحيثوذاتأهميةوجد

ةاستراتيجيوجدوىأكثرتوفيرخدماٍتفيلمسائلالمرتبطةبالسياساتالسياحيةواإدارةقائٍدفيحوكمةوموقعهاك
(السفراآلمنوالسليموالسلس 1ثالث:رئيسيةهذااإلطار،ركَّزتالمنظمةجهودهاعلىأولوياٍتلألعضاء:في

 (االستدامة.3(السياحةوالتكنولوجيا 2

خالل(ب ) ذلكمن تحّقق للمنظمة: بملكيتهم األعضاء شعور تعزيز الكتاباألبيضبضرورة أوصى ثانًيا،
ال ومضمون شكل على أُدِخلَت ألجهزةتغييراٍت األخرى االجتماعات وكافة التنفيذي والمجلس العامة جمعية

باستخداماألدواتاإللكترونية المنظمةوهيئاتها وكذلكمنخاللتحسينوتيرةالتواصلبيناألمانةوأعضائها
 وإنشاءلجنةمعنيةبالعالقاتمعاألعضاءتحتمظلةاألمانة.

التمو(ج ) مصادر إلىتوسيع الحاجة جديدثالًثا، برنامٍج منخالل الذيجرتمعالجته األمر الخارجية، يل
الموارد سيةوحشد ،خاصبالعالقاتالمؤسَّ المنظماتالدوليةإدراجوعملية علىقائمة العالمية السياحة منظمة

 المؤهلةللمساعدةاإلنمائيةالرسميةفيإطارمنظمةالتعاونوالتنميةفيالميداناالقتصادي.

دالكتاباألبيضعلىالحاجةإلىمضاعفةالشراكاتمعالمؤّسساتالخارجية،داخلمنظومةرابًعا،ش(د ) دَّ
األممالمتحدةوخارجها،والسيَّمامعالقطاعالخاص.وقدتّمتطويرهذاالمجالإلىحّدكبيرمنخاللالشراكات

عنية،وازديادعدداألعضاءالمنتسبينالتيأقيمتمعالمجلسالعالميللسفروالسياحةوغيرهمنالمنظماتالم
الذيتثّبتبإدراجبالتعاونمعهم،واالعترافالواضحوالبرامجالمشتركة المتحدة، األمم بالسياحةضمنأجندة

 العام المتحدة لألمم العامة الجمعية وتعيين المستدامة أهدافالتنمية ضمن للسياحة2017السياحة دولية سنة
 التنمية.المستدامةمنأجل

أخيًرا،ومنأجلتحقيقالهدفالرئيسيبأنتصبحالمنظمةأكثرجدوىوفعالية،اقترحالكتاباألبيض(ه )
على مبنية تنظيمية هيكلية تطوير خالل من ذلك تحّقق وقد وإدارتها. األمانة هيكلية في التغييرات من عدًدا

ارية،وتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدوليةللقطاعالعامالبرامج،وتحسينالتوظيفوالتطّورالمهنيواإلجراءاتاإلد
(IPSAS.واستحداثوظيفةاألخالقيات) 

المالي  منالوضع الرغم على الماضية الثماني السنوات مدى على مستقًرا المنظمة في المالي الوضع بقي : 13.

الدخل حثيث.التحدياتالتينشأتبسببالقيودعلىنمّو التكاليفوتحقيقوقدفرضذلكبذلجهوٍد ةمنأجلاحتواء
للمجلسالتنفيذي،االستمرارفيهذهالسياسةلنيشّكلبادرة105الوفوراتخاللهذهالفترة.كماذكرتخاللالدورة
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ةتستطيعتأييدالتعديلالمقترحعلىاالشتراك الجمعيةالعامَّ ةوعافيةبالنسبةإلىالمنظمة،وأنَّاعلىيقينمنأنَّ اتصحَّ
 ومشروعالميزانية.2018/2019كماهومعروضضمنبرنامج2019في

:العضوية  السنواتدائرةتوّسعت خالل منكم للكثيرين استقبالنا مع العالمية السياحة منظمة في العضوية 14.

اإلخفاقفيالمنصرمة. بأنَّ ليمنأنأقّر ظمة،وتحديًداإعادةبعضأهمالمقاصدالسياحيةإلىكنفالمنولكن،البّد
وأستراليا،كان إلىعدمخفاقاتواليتيكأمينعامنأهمإمالوالياتالمتحدةاألمريكيةوالمملكةالمتحدةوكندا  إضافًة

إلىا تكنمنتسبة مثلالبلداناالسكالتمّكنمناجتذاببعضالبلدانالتيلم وسنغافورةلمنظمةسابًقا ندنافيةونيوزيلندا
تمثيلناهووبعضجزرالكاري بيوالمحيطالهادئبغضالنظرعنالتبريرات.برأيي،ينبغيأاّلنوفرجهًداكينضمنأنَّ

 تمثيٌلحقيقيوعالمي.توسيعالعضويةفيالمنظمةيجبأنيبقىأولويًةرئيسية.

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل خامًسا. 

.15 أن:مدعوة إلى  الجمعية العامة 

تفانيه لمنظمة السياحة العالمية طوال فترة واليته على التزامه وعلى  ببيان األمين العام وتشكرهط علًما تحي(أ )

 ؛مدى ثماني سنوات

 

وتؤيد إعالن تشنغدو بشأن "السياحة وأهداف التنمية المستدامة"، الذي يلتزم دعم وتعزيز مساهمة السياحة (ب )

 .في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كلها
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