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 واألولويات اإلستراتيجيةاألهداف  -أوال

 

 . شراكات جديدة ،اتتوجيه فعال للسياس ،: تنسيق قوي1الهدف 
 

 والتنسيق الدعوة •

 ومعايير وتوصيات جديدة نماذج  •

 اتشراكال •

 

 : تنويع الخدمات لألعضاء وتوسيع العضوية 2الهدف 
 

 خدمات جديدة عبر اإلنترنت لألعضاء •

 ات العمومية تسهيل االستثمار فيوالتأثير  التقنيةالموارد لمشاريع المساعدة  حشدزيادة  •

 تطوير نماذج جديدة ومواءمة األطر التنظيمية •

 السياحة الستطالعات  الوطنيةنظمة األ تطوير  •

 أعضاء جدد إستقطاب •

 

 : إدارة المنظمة وتحديثها 3الهدف 
 

 العالميةإعداد خطة إستراتيجية لمنظمة السياحة  •

 قياس األداء والنتائج الخارجية •

 ووظائف الرقابة الداخلية  ياتتعزيز االمتثال واألخالق •

 التوصل إلى عدم استعمال الورق في المنظمة •

 تحسين التنسيق الداخلي •

 تنفيذ نظام إدارة المحتوى •

 

 : جعل السياحة أكثر ذكاء: االبتكار والتحول الرقمي1األولوية 
 

 وريادة األعمال  األخضر: االستثمار 2األولوية 
 

 والعمالة: التعليم 3األولوية 
 

 وتسهيل السفر  استطالع األسواق: بناء المرونة وتعزيز 4األولوية 
 

 : حماية تراثنا: االستدامة االجتماعية والثقافية والبيئية5األولوية 
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 والتوقعات نظرة عامة على االتجاهات الدولية  - ثانيا
 

مليون سائح دولي مقارنة    15  وذلك بزيادة قدرها،  2021في عام    %4شهدت السياحة العالمية انتعاًشا طفيًفا بنسبة   •
  لبارومتر السياحة العالمية وفًقا   ،2019 ما قبل الوباء، أي في أقل من عام %72، لكن المستويات ظلت 2020بعام 

 . 2022يناير كانون الثاني/ العالمية فيالصادر عن منظمة السياحة 
 

وهو ما    ،2021على تحرير الطلب المكبوت في عام    ، قيود السفر  إضافة إلى تخفيف  ،ساعد ارتفاع معدالت التطعيم •
ديسمبر  كانون األول/مارس إلى  آذار/في عدد السياح الدوليين الوافدين في الفترة من    %79يتضح في زيادة بنسبة  

 .2020مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2021
 

حيث ارتفع   ، 2020مقارنة بعام    ،بأكمله  2021في عام    اإلقليمحسب  بأقوى النتائج    والقارة األمريكيةسجلت أوروبا   •
النتائجعلى الرغم من بقا  تعاطفا،  ،%17و  %19عدد الوافدين بنسبة   بنسبة    2019أقل من مستويات عام    ء هذه 

، على الرغم من أنها ظلت أقل  2020مقارنة بعام    ،2021في عام    %12يقيا زيادة بنسبة  فر أشهدت  و   %.63و  62%
عن مستويات    %65في آسيا والمحيط الهادئ، انخفض عدد الوافدين بنسبة  و .  2019عن مستويات عام    %74بنسبة  
 بأرقام ما قبل الوباء. مقارنة  %94و ،2020عام 

 
، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين  2021شهدت منطقة البحر الكاريبي أفضل أداء في عام    ،األقاليم الفرعية  من حيث •

أقل بنسبة  ن إو ،  2020خالل عام    %63بنسبة   اقتراب بعض  2019من عام    %37  كان ذلك  من    المقاصد ، مع 
 .أو حتى تجاوزها الوباءمستويات ما قبل 

 
(،  2019مقارنة بعام    %28إلنفاق، جاء أفضل أداء من بلجيكا )+  سوًقا مصدًرا في العالم من حيث ا  15من بين أكبر   •

 %(. 49-) ( وجمهورية كوريا%48-(، وسويسرا )%44-(، والهند )%37-وفرنسا )
 

تريليون دوالر أمريكي في    1.9تقدر المساهمة االقتصادية للسياحة )الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة( بنحو   •
  مما بلغت قبل الوباء، أي ، لكنها ال تزال أقل بكثير 2020تريليون دوالر أمريكي في عام  1.6، أعلى من 2021عام  
تريليون دوالر من الناتج المحلي   3.5أدى إلى خسارة متراكمة قدرها  الوباء تريليون دوالر أمريكي. وهذا يعني أن 3.5

 .2021-2020اإلجمالي للسياحة المباشرة في 
 

من المتخصصين    % 61استشراًفا للمستقبل، يشير أحدث استطالع أجراه فريق خبراء منظمة السياحة العالمية إلى أن   •
( أيًضا أن السياحة الدولية لن  %64. ومع ذلك، يعتقد معظم الخبراء )2022في السياحة يتوقعون أداًء أفضل في عام  

 .أو بعد ذلك 2024حتى عام   2019تعود إلى مستويات عام 
 

ين الوافدين في عام  في عدد السياح الدولي  %78إلى   %30تشير سيناريوهات منظمة السياحة العالمية إلى نمو بنسبة  •
وقد  .  الوباءأقل من مستويات ما قبل    %63إلى    %50على عوامل مختلفة. قد يكون هذا من  ، وذلك يتوقف  2022

 .في عدد متزايد من البلدان   19- بكوفيد تحسًنا ملحوًظا فيما يتعلق بقيود السفر المتعلقة    2022شهدت األشهر األولى من عام  
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السفر  ف.  المقاصدة، ستستمر السياحة المحلية في دفع انتعاش القطاع في عدد متزايد من  تنتعش السياحة الدولي  وفيما •
على  يرفد  الداخلي   عن   المقاصدالطلب  السياح  يبحث  حيث  المنخفضة  السكانية  الكثافة  وذات  الوطن  إلى  األقرب 

 .األنشطة في الهواء الطلق والمنتجات القائمة على الطبيعة والسياحة الريفية
 

أقل من عام    %79وكان    ،2020مقارنة بعام    2021في عام    %24بنسبة    ، انخفض عدد الوافدينالشرق األوسط  في •
 .سبتمبر فصاعًداأيلول/، على الرغم من التحسن الواضح اعتباًرا من 2019

 
المقاعد في    هذا االتجاه مع زيادة واضحة في سعة  ةالسياح  انتعاشلتعقب  تؤكد المؤشرات من منظمة السياحة العالمية   •

أفضل  ما يمثل  ؛  2022يناير  كانون الثاني/في    ذلك  ، ومع تأكد فصاعًدا  2021نوفمبر  تشرين الثاني/الطرق الدولية من  
في    اقوي  اوانتعاش  ،2022يناير  كانون الثاني/و   2021العالم في عام   أقاليمأداء من حيث معدالت إشغال الفنادق بين  

 .حجوزات الفنادق
 

على  يضيف خطًرا سلبًيا كبيًرا    2022فبراير  شباط/  24ومع ذلك، فإن الهجوم العسكري ضد أوكرانيا الذي بدأ في   •
 .تراقب األمانة عن كثب الصراع في أوكرانيا وتقييم تأثيره على السفر والسياحة و . اإلنتعاش

 
ري ضد أوكرانيا يضيف بوضوح مخاطر من السابق ألوانه تقييم العواقب على السياحة، فإن الهجوم العسك  ولئن كان •

سلبية واضحة على انتعاش السياحة الوطنية واإلقليمية والشاملة مع آثار غير مباشرة على االنتعاش االقتصادي العام. 
على تخفيف قيود    المقاصد حيث يعمل عدد متزايد من    ،استئناف السياحة الذي ال يزال ضعيًفا ومتفاوًتا  ذلك قد يؤخر و 

بالنسبة لالقتصادات التي تعتمد على    السيمايشكل الهجوم العسكري عبًئا إضافًيا،  و نفتاح على السفر الدولي.  السفر واال
 .الفوائد االقتصادية واالجتماعية للسياحة التي تشتد الحاجة إليها

 
 تأثراتكون أكثر    إلى أن  أصال  تميلهي  قد تتأثر أسواق المصادر األمريكية واآلسيوية، التي بدأت اآلن في االنفتاح و  •

 .فيما يتعلق بالسفر بشكل عام وإلى أوروبا على وجه الخصوص السيمالمخاطر، با
 

الجوي األوكراني والروسي • المجال  الحالي، يؤثر إغالق  الوقت  الطيران   ،في  المفروض على شركات  الحظر  وكذلك 
أن يتأثر السفر    ويتوقع.  ذاته  اإلقليمعلى السفر والتنقل خارج    ، يؤثرالروسية من قبل معظم الدول األوروبية وغيرها

الجزرية    ا المقاصدص خصو أخرى،    أقاليمفي    المقاصدداخل أوروبا باالضطراب في السوق الروسية المغادرة، وكذلك  
 .على السياحة مدالتي تعت

 
التأثير على الطلب على السفر  إلى  و أصال،  قد يؤدي الصراع أيًضا إلى زيادة الضغط على البيئة االقتصادية الصعبة   •

االرتفاع األخير في أسعار النفط )تجاوز سعر برميل نفط    ومما يبعث على القلق بشكل خاص هو.  2022في عام  
التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار  زيادة  مارس(، فضاًل عن  آذار/دوالر أمريكي في األيام األولى من شهر    100برنت  

اب سالسل  الطاقة اإلجمالية، واالرتفاع المحتمل في أسعار الفائدة وتأثيره السلبي على القوة الشرائية، فضاًل عن اضطر 
 .التوريد. وقد ُيترجم هذا إلى ارتفاع أسعار النقل واإلقامة، ونقص العرض، وتهديد خطط طلب المستهلكين واالستثمار
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بشكل مباشر    أن يتأثروابهم السبل أو    تتقطعللنزاع أيًضا تأثير على ثقة المسافرين، مع الخوف من أن    وسوف يكون  •
  التيلحماية السياح    ة الدولي   بالمدونة تذكر منظمة السياحة العالمية  و المخاطر.  ب   تأثرا بالنزاع، ال سيما في األسواق األكثر  

 كمستهلكين.   وفر مجموعة من المعايير الدولية الدنيا لحماية السياح في حاالت الطوارئ وحقوق السياح ت   وهي   ، منظمة ال   ا أقرته 
 

 2022لعام وأنشطتها الرئيسية مبادرات لمنظمة السياحة العالمية  - ثالثا
 

 والتواصل الدعوة 
 

قلب  • في  والمرنة  المستدامة  السياحة  "وضع  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  المستوى  المواضيعية رفيعة  المناقشة 
عقد ترئاسة الجمعية العامة لألمم المتحدة. سو  منظمة السياحة العالمية  بينباالشتراك    اتم تنظيمه   تي، الالتعافي الشامل"

، في مقر األمم المتحدة في نيويورك، في قاعة الجمعية العامة  2022مايو  أيار/  4ستمر ليوم واحد في  ت  التي  هذه الدورة
  2018أيلول/سبتمبر    17رخ  المؤ   72/313المناقشة المواضيعية عماًل بقرار الجمعية العامة    وستجري لألمم المتحدة.  

 ةسياحي  فعاليةهذه هي المرة األولى على اإلطالق التي يتم فيها تنظيم  و عنوان "تنشيط أعمال الجمعية العامة".  تحت  
 .في الجمعية العامة لألمم المتحدة

 

منظمة السياحة العالمية    رفعتنظًرا للوباء والتوترات السياسية المستمرة في أوروبا،  .  العالمية ألزمات السياحة لجنة  ال •
االجتماع    قوموسيلوباء والصراع بين روسيا وأوكرانيا.  على افعال    في ردلمجتمع السفر والسياحة العالمي    بقوة  الصوت
  وتقومتعزيز دورها وبناء حوكمة أكثر مرونة.  من أجل هذه اللجنة واليةمراجعة للجنة العالمية ألزمات السياحة بالقادم 

  ، ورصد في رصد اآلثار، وتعزيز حوكمة السياحة لبناء المرونة وبناء ثقة المستهلكبدور رائد  منظمة السياحة العالمية  
الطيران التنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة  وذلك بالحالي في أوكرانيا على السياحة والسفر،    الوضعتأثير  

لتحديد   ،المدني الدولي والمنظمات الدولية األخرى والدول األعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص
 .سبل المضي قدًما وتخفيف اآلثار والمزيد من اإلجراءات الموحدة

 
في ،  في ديجون، فرنساالرئاسة الفرنسية    في ظلتنظيمه    تم.  مؤتمر غير رسمي لوزراء السياحة في االتحاد األوروبي •

المندوبين   حيث خاطب،  2022مارس  آذار/  18 السياحة وغيرهم من  العالمية وزراء  السياحة  لمنظمة  العام  األمين 
بشأن تعافي قطاع السياحة في أوروبا، والطوارئ   27رفيعي المستوى من جميع دول االتحاد األوروبي البالغ عددها  

المهم بمثابة تعزيز لموقعها في   اإلجتماعور منظمة السياحة العالمية في هذا  كان حضو المناخية والحرب في أوروبا.  
وتشجيعها    للتناقش معهاسياق المؤسسات األوروبية. وعقد األمين العام اجتماعات ثنائية مع بعض الدول غير األعضاء  

االقتراح الذي قدمته المفوضية   االجتماع مواصلة مناقشة  وكان الهدف من.  أو العودة إليها  على االنضمام إلى المنظمة
 2050-2030للفترة  أوروبية للسياحة خطةاألوروبية إلعداد 

peace-of-pillar-tourism-make-and-together-https://www.unwto.org/news/work 
 

القيام،  من خالل    في مجال المعارفدعم رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين كشريك   ومجموعة العشرين. السياحة •
  تقرير منظمة السياحة العالمية حول "المبادئ التوجيهية   بإعداد   ، العمل المعني بالسياحة في مجموعة العشرين   بالتعاون مع فريق 

 ".: انتعاش يركز على الناسالسياحةتحول  ل  كعواملر والصغيرة والمتوسطة  لتعزيز المجتمعات والشركات المتناهية الصغ
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لجمعية العامة في دورتها  الصادر عن ا  ((732 (XXIV))  القراربموجب    . تم اعتمادهاالمدونة الدولية لحماية السياح •
ديسمبر  كانون األول/  3نوفمبر إلى  تشرين الثاني/  30الرابعة والعشرين التي عقدت في مدريد، إسبانيا، في الفترة من  

حماية السياح في حاالت الطوارئ  لمجموعة شاملة من المبادئ والتوصيات    المدونة الدولية لحماية السياح  تقدمو ،  2021
مواءمة المعايير الدولية الدنيا وتوفير ضمانات كافية للسياح الدوليين في سيناريو ما    ، بغيةياحوحقوق المستهلك للس

يتم اآلن تشجيع الدول األعضاء في كل من منظمة السياحة العالمية واألمم المتحدة على التقيد كلًيا  و .  19-كوفيدبعد  
ها وتشريعاتها وأنظمتها ذات الصلة، فضاًل عن تقديم تقرير مبادئها وتوصياتها في سياسات  وإدراج  بهذه المدونةأو جزئًيا  

لتكون    بالمدونةدعوة الدول األعضاء التي تلتزم  توجيه  تم  يسو داخل بالدهم.    المدونةإلى األمين العام بشأن تطبيق  
زيز االلتزام بها  بين الحكومات وتع  بالمدونة  والتعريفبمثابة "البلدان الرائدة في المدونة" من أجل حشد الدعم السياسي  

 . اإلقليممن قبل الدول داخل  
 

 إستطىالع األسواق
 

ستعمل منظمة السياحة العالمية على تكثيف عملها في هذا المجال كعنصر حاسم لرصد تأثير األزمات وتحفيز االنتعاش. يقوم  
( دعم الدول األعضاء في تطوير 2( توفير معلومات محدثة وذات صلة للدول األعضاء والقطاع ككل.  1البرنامج على ركيزتين:  

 :ما يلي 2022المخرجات الرئيسية لعام  تشمل ، في هذا الصدداألسواق. و أنظمة 

- مة على رصد تأثير األزمات الجارية على السياحة مثل التعافي المستمر لوباء كوفيد  قدرة األمانة العا  توسيع نطاق •
 وهجوم االتحاد الروسي على أوكرانيا.   19

السياحة العالمية    بارومترتوسيع نطاق تغطية واستخدام البيانات الضخمة في أدوات مراقبة منظمة السياحة العالمية ) •
 .ولوحات المعلومات التابعة لمنظمة السياحة العالمية(

صبح مرجًعا عالمًيا يل اتحاد النقل الجوي الدوليو منظمة السياحة العالمية    نظام تتبع المقاصد المشترك بين  توسيع نطاق •
 .بشأن متطلبات السفر

تقديرات • المباشرة  مراجعة وتحديث  "السياحة  العالمي واإلقليمي ل  (Tourism Direct)  "نظام  اإلجمالي  المحلي  لناتج 
 .في السياحة للعمالةووضع تقديرات 

الفنية لألعضاء ) • العالمية /    مختبرالتدريب والمساعدة  السياحة  للبيانات،منظمة  السياحة األوروبية    ،والتدريب  لجنة 
 .والمساعدة الفنية(

 . 19-كوفيد في مواجهة ينالمسافر  ميولتغير  حولث و بح •
 

 المقاصد إدارة 
 

بالتعاون مع   ،السياحية  المقاصدمعايير دولية في إدارة    وضعمع تزايد أهمية هذا المجال، ستعمل منظمة السياحة العالمية على  
 :ومواصلة دعم األعضاء. المخرجات تشمل ، المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

 ( إلدارة المقاصد Quest) السياحة العالميةمراجعة وتحديث وتعزيز برنامج منظمة  •
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)بمناسبة منتدى رؤساء بلديات منظمة السياحة العالمية للسياحة    للمدن المستدامة  منظمة السياحة العالمية  رابطةإطالق   •
 .(2022أكتوبر  21-20الحضرية المستدامة، مدريد، إسبانيا، 

 .(2022نوفمبر تشرين الثاني/ 25-23)فالنسيا، إسبانيا،  2022الذكية  المقاصدمؤتمر  •
من أجل   السياحية  المقاصدمنظمات إدارة    بشأنالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  و منظمة السياحة العالمية    بين  تعاون  •

 .تطوير المبادئ التوجيهية/المعايير
 

 تطوير المنتجات وتنويعها 
 

 .دعم الدول األعضاء في االبتكار في تطوير المنتجات من خالل برنامج خاص للنهوض بالسياحة كأداة للتنمية الريفية

 .، برنامج الترقية وشبكة السياحة الريفية(2022 دورةمنظمة السياحة العالمية ألفضل القرى السياحية ) مبادرة  •
 .والسياحة وتطوير المنتجات  بخالتدريب التنفيذي على السياحة والتنمية الريفية، فن الط •
 .المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن السياحة ومنصة التنمية الريفية •
 . ر السياحة الجبلية مع منظمة األغذية والزراعةقياس تقري •
  - )نارا، اليابان    بخحول سياحة فن الط  المركز الباسكي لفن الطبخالمنتدى العالمي السابع لمنظمة السياحة العالمية /   •

 .حدد الحًقا(ي -  2022ديسمبر كانون األول/  15- 12
 .األفريقي بخمبادرة فن الط •
 .المنظمة الدولية للكروم والنبيذقياس مشروع سياحة النبيذ مع  •
 .(2022سبتمبر أيلول/ 21-20مؤتمر منظمة السياحة العالمية السادس لسياحة النبيذ )ألبا، إيطاليا،  •

 

 بتكاراال

 و Amadeus الشراكة مع أكبر شركات التكنولوجيا مثلب والمتوسطة:دعم عملية التحول الرقمي للسياحة الشركات الصغيرة  
Mastercard و Cisco و Telefónica  ،منظمة السياحة العالمية للمستقبل الرقمي للشركات الصغيرة   برنامج  يرمي،  وغيرها

إلى توفير التدريب الرقمي على االتصال ونمو األعمال والتجارة اإللكترونية والبيانات الضخمة والتحليالت والمدفوعات   والمتوسطة
سيكون .  بلد  22شركة صغيرة ومتوسطة من    ألف  20واألمن إلى مليون مستفيد. في المرحلة األولى، من المخطط الوصول إلى  

 . ة ومتوسطة من الشرق األوسط مسجلة ولها حق الوصول إلى هذا البرنامجشركة صغير آالف   5ال يقل عن ما  من بينها 

في الفترة من  "  مسابقات تقنيات السياحة "إضافة إلى ذلك، سيكون هناك دعم مستمر للشركات الناشئة. لهذا السبب، ُعقد منتدى
 .2020المستقبل" على هامش معرض إكسبو  مارس في اإلمارات العربية المتحدة حول "تواصل العقول وصنع  آذار/  25إلى    24

 تعليم ال

منظمة السياحة العالمية مختبر  المزيد من الوظائف ذات القيمة المضافة في السياحة من خالل التعليم، سيتم إطالق    بغية إيجاد
. وتتمثل أهدافه الرئيسية في إطالق أول رحلة احترافية للسياحة لمنظمة السياحة العالمية من األلف إلى الياء حول كيفية للمعارف
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بناء مسار احترافي في القطاع، وإرشادات منظمة السياحة العالمية بشأن التكنولوجيا، وتوصيات االبتكار القانوني؛ والمساعدة في  
ذلك، سيتم إنشاء أول مرصد لجودة   إضافة إلىالدولية والوطنية بدعم من منظمة السياحة العالمية.  إنشاء أكاديميات السياحة  

 .التعليم والوظائف السياحية لرصد تقدم االستراتيجية

  عالوة على ذلك، سيبدأ تنفيذ مشروع تنمية رأس المال البشري من خالل التعلم اإللكتروني مع المملكة العربية السعودية من أجل 
 .دورات جديدة عبر اإلنترنت حول السياحة باللغة العربية  10  إعداد

 االستثمار

برنامج تنشيط من أجل التحوالت الخضراء. من خالل العمل الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية، سيستمر    األخضراالستثمار  
تدريب ما ال  سيتم  و البصمة في األسواق الناشئة، باإلضافة إلى المشاريع التجريبية في بلدان محددة.    لتقيص  الفنادق الخضراء

 . على االستثمارات الخضراء وآليات التمويل األخضر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية  فندًقا من مصر 30يقل عن 

عن االستثمارات في مجاالت جديدة، وتسريع اعتماد التقنيات   تشجيع االستثمارات من أجل االنتعاش المستدام من خالل تقارير
محددة    في مقاصد  الستثمارلرشادات  ال إصدار مجموعة من  ب  ستقوم المنظمة واألطر التمكينية لالستثمار السياحي. وبالمثل،  

 . على مدار العام

 المواهب تنمية الشباب و 

وهي سلسلة من    تنظيم القمة العالمية لسياحة الشباب،منظمة السياحة العالمية    . تقودالقمة العالمية لسياحة الشباب •
رؤيتهم وتقديم مقترحات   وبلورة،  اإلبتكاريةالدولية التي ستمنح األطفال والشباب منصة فريدة لتبادل األفكار    تعاليافال

  في   القمة األولى   وستنظم مية المستدامة.  من أجل التن   2030  لعام   األمم المتحدة   خطة لمستقبل السياحة المستدامة في إطار  
 . باالشتراك مع حكومة الجمهورية اإليطالية  ، 2022يوليو  تموز/  3يونيو إلى  حزيران/  27سورينتو، إيطاليا في الفترة من  

 
طالب    700بمشاركة أكثر من    -  2021في عام    ةناجح  ةعالمي  نسخة. بعد  للطالب  منظمة السياحة العالمية  رابطة •

عالم أفضل والتأثير بشكل   بناءمن جميع أنحاء العالم، وبهدف دعم شباب كل بلد في إعدادهم ومشاركتهم للمساعدة في  
منظمة السياحة    رابطة  2022في عام    خطة السياحة الوطنية لكل بلد، ستطلق منظمة السياحة العالمية  فيإيجابي  
طالب لل  ةالعالمي  رابطةالتتوج بنهائي    وهي سوف   ،في مختلف الدول األعضاء  طالب على الصعيد الوطنيللالعالمية  

 .منظمة السياحة العالميةالذي تنظمه 
 

 االستدامة 

دمج االستهالك واإلنتاج المستدامين في سياسات السياحة الوطنية. على وجه الخصوص، اإلدارة المستدامة   استعراض •
 .مواضيع أخرى  جملةلألغذية والعمل المناخي، من 
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 رئاسة  استضيفهت  التيتنسيق المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى: دور السياحة في االنتعاش الشامل والمرن والمستدام   •
 .ة العامة لألمم المتحدةالجمعي

التحضير لتقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة حول تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل  •
 . السابعة والسبعينفي دورتها  لجمعية العامة لألمم المتحدةا القضاء على الفقر وحماية البيئة، لتقديمه إلى 

صد من خالل تبادل المعرفة والخبرة بين اراصد السياحة المستدامة وتعزيز قدرات أعضاء المقتوسيع الشبكة الدولية لم •
 .أعضائها وكذلك مع الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية واألعضاء المنتسبين

وكذلك دعم   المقاصد،االستمرار في تطوير إرشادات فنية لقياس ومراقبة وتحليل تنمية السياحة المستدامة على مستوى  •
مثل قمة    وبالحضور الشخصي،تنظيم اجتماعات تقنية افتراضية  و السلطات المحلية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.  

 .ودعم األعضاء وأصحاب المصلحة المهتمين لتحفيز النقاش ،المستدامة في مايوركا المقاصد
في غالسكو، حول   لألطراف السادس والعشرين،  اخالسكو في مؤتمر األمم المتحدة للمنغباإلضافة إلى إطالق إعالن  •

الحاجة إلى تسريع العمل المناخي في السياحة وتأمين اإلجراءات وااللتزام القوي، تعمل منظمة السياحة العالمية على  
. على سبيل المثال، إرشادات بشأن تخطيط التزاماتتطوير العديد من األدوات والموارد التي ستدعم الموقعين في تنفيذ  

 .بشأن قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  العمل المناخي وورقة إحاطة 
 الحد من البالستيك في   تكامل الدائرية في سلسلة القيم السياحية من خالل تنسيق مبادرة  التطرق إلىاالستمرار في   •

السياحة العالمية، والتي ستستمر في إصدار مواد داعمة، مثل منهجية قياس البالستيك في عمليات السياحة والتوجيه  
 .لشراء، وتوفير منصة للتبادل، وكذلك من خالل خارطة الطريق العالمية بشأن الحد من هدر األغذية في السياحةبشأن ا

 مواصلة التعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والحكومات وأصحاب المصلحة في مجال السياحة في إطار برنامج •
من أجل مواجهة   المستداميني يعزز االستهالك واإلنتاج  الذي يقوم على نهج تشارك  ، لكوكب واحدالسياحة المستدامة  

 .والتلوث ،التنوع البيولوجيخسارة و   ،التحديات الرئيسية لتغير المناخ
 

  تطوير األطر الحصائية: قياس استدامة السياحة
 

، تهدف منظمة السياحة العالمية إلى توفير إطار عمل مشترك لجميع لقياس استدامة السياحةمن خالل تطوير إطار إحصائي  
 .يئية، على الصعيدين الوطني ودون الوطنيبروابط اقتصادية واجتماعية و  ما للسياحة من لقياسالبلدان في العالم  

 

الشاملة    اإلجتماعيةلتنمية  لإطار العال  من قبل أطر السياسات والهيئات رفيعة المستوى مثل  قياس استدامة السياحة   تم اعتماد
العامة  الذي أقره إعالن قادة مجموعة العشرين تحت الرئاسة السعودية،    السياحة  بواسطة التنفيذيوالجمعية  لمنظمة    والمجلس 

 .1وغيرها والمناقشة رفيعة المستوى حول قياس االستدامة السياحة السياحة العالمية، 
 

اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في اإلحصاءات    نال قياس استدامة السياحة، منذ نشأته، تأييد
قياس استدامة  النظر في وثيقة المعلومات األساسية    لدى (،  2022مارس  آذار/  –فبراير  شباط/في دورتها األخيرة )ذلك  العالمية، و 

 
 مثل قرار البرلمان األوروبي بشأن وضع استراتيجية للسياحة المستدامة، وإطار المحيط الهادئ لسياسات السياحة المستدامة.   1
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والحظ   ، السياحة لتقديمه في المستقبل إلى اللجنةاإلطار اإلحصائي لقياس استدامة    إنجاز، "شجع على  الراهنالوضع  :  السياحة
 ."االهتمام القوي من البلدان بهذا العمل

قياس استدامة السياحة.   خطط للتنفيذ أو أعربت عن اهتمامها بالقيام بتجربةتمن الشرق األوسط( أو  3) بلدا  55اآلن، نفذ  لغاية
 ".تجارب من دراسات تجريبية في قياس استدامة السياحةمنشور "النسخة الثانية من تجارب جديدة في تعرض وس
 

 إحصاءات السياحة العالمية
 

  وقطاعات حول السياحة الداخلية والخارجية والمحلية،    األوفى  قاعدة البيانات الدوليةمنظمة السياحة العالمية هي المسؤولة عن  
،  وشبكة إحصاءات السياحة ،  الحقائق واألرقام القطرية ومؤشرات االقتصاد الكلي. البيانات متاحة من خالل:    ،السياحة، والعمالة 

والمكتبة   ،والبارومتر،  ولوحة بيانات السياحة،  السنوي إلحصاءات السياحة  الدليلومنشورات    ،وخالصة وافية إلحصاءات السياحة
 .بيانات األمم المتحدةبوابة ، باإلضافة إلى اإللكترونية

 

هي  و   ،منظمة السياحة العالمية هي الجهة الراعية لمؤشرين في إطار األمم المتحدة العالمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
الناتج المحلي اإلجمالي للسياحةالتجمع   حيث تتعاون منظمة   -من أهداف التنمية المستدامة(    1- 9-8)الهدف   بيانات عن 

)الهدف  وتنفيذ البلدان ألدوات قياس السياحة المستدامة    -السياحة العالمية مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  
وقاعدة بيانات  ،  على اإلنترنتالمية  موقع منظمة السياحة العالبيانات متاحة على  من أهداف التنمية المستدامة(. و   1- ب-12

، وفي هداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةأل  المفتوح  بياناتالومركز  ،  األمم المتحدة العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
 .المستدامةأهداف التنمية األمم المتحدة حول وتقرير  ألمين العام لألمم المتحدةل المرحلي قريرالت
 

 تنمية القدرات في مجال إحصاءات السياحة
 

تستثمر منظمة السياحة العالمية في تطوير أنظمة إحصاءات السياحة في البلدان من خالل التدريب اإلقليمي ومشاريع المساعدة  
قياس السياحة   اختبار منتج جديد للمساعدة التقنية على  ويجري مشروًعا في جميع أنحاء العالم سنوًيا(.    25إلى    20حوالي  الفنية )

 .في بلدان مختارة المستدامة
 

 األخالقيات 
والتدابير التي اتخذها الموقعون على التزام   19-كوفيد ، سيتم إجراء دراسة متابعة لمعالجة التقدم المحرز بشأن2022خالل عام  

. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد عدد الموقعين المذكورين مع اهتمام بالمدونة العالمية آلداب السياحةالقطاع الخاص  
م المتحدة مدعوة لالنضمام  . أخيًرا، جميع الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية واألمباإللتزامالكيانات والجمعيات المختلفة  

 .تصديقات 10حتى تدخل حيز التنفيذ بعد   السياحة  آداباتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية بشأن إلى 
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 الثقافة
ستصدر منظمة السياحة العالمية مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء بشأن دمج االقتصاد اإلبداعي والصناعات  

ستكون هذه المجموعة من المبادئ التوجيهية النتيجة الرئيسية للندوة التي ستعقد في وقت  و اإلبداعية في عرض السياحة الثقافية. 
مع مجلس أوروبا، يتم إعداد "مجموعة من الممارسات الجيدة في االقتصاد اإلبداعي والسياحة   بالتعاون و . 2022الحق من عام 

القارة  الثقافية على طول المسارات الثقافية". كما سيتم إصدار مجموعة من دراسات الحاالت حول سياحة السكان األصليين في  
نساء    -نسج االنتعاش  . وضمن مشروع  2022لية( في عام  )بالتعاون مع التحالف العالمي للسياحة للشعوب األص   األمريكية

منظمة السياحة العالمية وشركاؤها مجموعة أدوات تدريبية حول تمكين نساء الشعوب   ستستحدث،  الشعوب األصلية في السياحة 
 .بلد تجريبي األصلية ومجتمعاتهن، من خالل نقل الثقافة والسياحة المسؤولة والتجارة العادلة، بعد مرحلة االختبار في

 

 اجتماعية المسؤولية

السياحة   قضية  االجتماعية، ستكون  بالمسؤولية  يتعلق  المعيار  المتاحةفيما  تطبيق  الضوء وال سيما  دائرة  في   ISO للجميع 
الدوليةال، في إطار  اإلتاحةمؤخًرا بشأن    الذي نشر     2021 :21902 المقاييس. و   منظمة  السياحة لتوحيد  ستصدر منظمة 

 . العالمية وشركاؤها دليل مستخدم حول هذا المعيار الجديد لدعم الدول األعضاء في تنفيذه

في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، سيوفر النشر المزدوج للمبادئ التوجيهية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للقطاعين 
زيادة مساهمة السياحة    بغية  ،في السياسة والبرمجة واالستراتيجيات   نيالجنسامنظور  الالعام والخاص إرشادات للقطاع بشأن دمج  

 .من أهداف التنمية المستدامة 5في الهدف  

" في تعزيز  19-وباء كوفيد: تمكين المرأة أثناء التعافي من  محط األنظارباإلضافة إلى ذلك، سيستمر تنفيذ المشروع التجريبي "
 يتم تنفيذ و وتنسيق وتركيز العمل نحو المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية والشركات السياحية، أثناء تعافيها من الوباء.  

ة ، نيابة عن الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا، وهيئالوكالة األلمانية للتعاون الدولي هذا المشروع بدعم من
إدارات سياحة وطنية وشركات سياحة ومنظمات غير حكومية   الدعم ألربعمنظمة السياحة العالمية    وتقدماألمم المتحدة للمرأة.  

 . والمكسيك، حيث تنفذ خطة عمل مدتها عام واحد لتمكين المرأة   يةجمهورية الدومينيكالومنظمات سياحة من األردن وكوستاريكا و 

 السياحة العالمية القليمي للشرق األوسط مكتب منظمة  -رابعا

، بمجرد حل جميع المشكالت القانونية من قبل البلد المضيف وتلقي التمويل لعام  منتدبينموظفين    لتعييناألمانة على استعداد  
دمات المناسبة  الخ  تقديمسيبدأ المكتب في العمل و و   .2020سبتمبر  أيلول/  17وفًقا التفاقية المكتب اإلقليمي الموقعة في    2022
مجاالن أساسيان للعمل  وثمة  الشرق األوسط.    إقليماالنتعاش المطرد والمستدام لقطاع السياحة في الدول األعضاء من    لتعزيز
 .االبتكار والتعليم واالستثمار( 2. السياحة والتنمية الريفية( 1هما: 
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 عمل ال تمجاال

إلى المساهمة في أهداف منظمة السياحة العالمية من خالل  يرمي    لسياحة والتنمية الريفيةل  منظمة السياحة العالمية  برنامج
دارة شبكة إلالقرى السياحية وكذلك  أفضل مبادرة  لالبرنامج الذي سيشمل الترويج  و جعل السياحة محرًكا للتنمية الريفية والرفاهية.  

بما في ذلك إنشاء   ،حول ممارسات السياسات واألعمال  توليد المعارف(  1حول أربع ركائز:  يتمحور    ،لقرى السياحيةأفضل ا
السياسات والسلطات المحلية؛    لواضعي ( التدريب والمهارات على تنمية السياحة والتنمية الريفية  2مرصد السياحة والتنمية الريفية.  

 .وتبادل أفضل الممارسات يةالتوع( 4  ؛( المساعدة الفنية في مشاريع محددة على األرض3

الموظفين في    حضورالشرق األوسط بمجرد    إقليم. تم تنفيذ العديد من األنشطة وسيتم تكثيفها في  االبتكار والتعليم واالستثمار
العاملة في مجال السياحة؛   ( دعم عملية رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة1: االبتكار هي:الرياض. مجاالت العمل الرئيسية 

المزيد    إيجاد(  1:  التعليم  لمسابقات اإلبتكار التقني في السياحة.عزيز الشركات الناشئة في المنطقة من خالل تنظيم منتديات  ( ت2
م في  ( تعزيز جودة التعلي3  ؛( تنمية المهارات في السياحة2  ؛ذات القيمة المضافة في السياحة من خالل التعليم  فرص العملمن  

( تشجيع االستثمار من 2  ؛من أجل تحوالت خضراء  أخضر( استثمار  1:  االستثمار  .( برنامج تطوير كليات السياحة4  ؛السياحة
 (. أجل االنتعاش المستدام )إرشادات االستثمار الصادرة عن منظمة السياحة العالمية

 بعض القضايا التشغيلية الجارية

 التوظيف: االختيار 

 وظيفة للمكتب اإلقليمي  26 عما مجموعه : تم اإلعالن اإلعالنات •
مقابلة لشغل    300وأجريت أكثر من    ،العالم  أقاليمجنسية( من جميع    131طلب )   2000: تم استالم أكثر من  الطلبات •

أفريقيا )أ وظيفة    26 تليها أوروبا )%35علن عنها.  الرئيسيان(  26%(  لشغل    مامواطنوهتقدم    اللذان  هما اإلقليمان 
 . فقط %15الوظائف المذكورة. حصة الشرق األوسط 

شخصين في    انتدابتم  و المرشحين المناسبين.    التوصل إلى وظائف لعدم    4: تم إعادة اإلعالن عن  الوضع الحالي •
ل.  2021سبتمبر  أيلول/مايو و أيار/الرياض في   المتبقية جاهز الموظفون  المضيف لمناصب  البلد  بانتظار تسوية    ون 

 . قضية االمتيازات والحصانات لحاملي عقود الخدمةل
 

 : االمتيازات والحصانات التوظيف
من غير الموظفين   للعامليناالعتماد  وثائق  االعتماد: تقوم الدولة المضيفة بوضع اللمسات األخيرة على مسألة منح   •

العالمية )حاملو عقود الخدمة( ومقرهم الرياض، وفًقا التفاقية المكتب اإلقليمي.    الذين اختارتهم إن  و منظمة السياحة 
 .األشخاص المتعاقدين في مركز العمل في الرياض انتدابنات للموظفين سيسهل توفير االمتيازات والحصا
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