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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت )أّوالً()ب( 3البند 
 
 

 تقرير األمين العام

 ل: الوضع الراهن واألنشطة الجاريةالجزء األو  

 )ب( إدراج السياحة على األجندة العالمية

 إدراج السياحة على األجندة العالمية .أوال

 وهذه. 3102ًالعام من األولى واألشهر 3102 العام خالل كبيرا ً تقدما ً السياحة أجل من العالم زعماء حملة أحرزت .0
 تقديم تتضّمن وهي والسفر، للسياحة العالمي والمجلس العالمية السياحة منظمة بين ما مشتركة مبادرةً  عن عبارة هي الحملة
 مواجهة في السياحة بأهمية اإلعتراف منهم تلتمس العالم أنحاء مختلف من والحكومات الدول رؤساء إلى مفتوحة رسالة

 32ًبين ما الحملة إلى قائدا ً 01ًانضم ولقد. القطاع هذا تحّفز التي السياسات دعم اشدهموتن المعاصر العالم تحديات
ًمارس/آذار شهر نهاية وحتى ،مفتوحة رسالة أّول كالديرون بييفيل المكسيك دولة رئيس استالم تاريخ ،3100ًفبراير/شباط

3102. 

مؤّسسات دولية واقليمية أخرى على غرار كما واصلت األمانة العمل ضمن إطار منظومة األمم المتحدة ومع  .4

مصارف التنمية اإلقليمية، وذلك بغرض اإلرتقاء بالسياحة في أجندات التنمية المستدامة والمساعدات اإلنمائية. وفي هذا 

  ما يلي:في منظمة السياحة العالمية  نخراطاإلطار، ال بّد من اإلضاءة على ا

إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج ، وتحديداً ضمن 41عملية ما بعد ريو+ً(أ )

 ؛المستدامة

 ؛4102عملية اإلعداد ألهداف التنمية المستدامة لما بعد العام ً(ب )

الذي ُشكِّل بموجب الدورة الخامسة والتسعين للمجلس  الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةدعم ً(ج )

وزير السياحة في جنوب أفريقيا السيد مارتينوس فان سكالكويك بهدف المناداة برفع حجم التنفيذي برئاسة معالي 

النسبة للمعونة لصالح التجارة، من األهمية وبالمساعدات اإلنمائية والمعونة لصالح التجارة المخّصصة للسياحة. 

منظمة عونة لصالح التجارة من قبل بمكان تسليط الضوء على أنه تم اإلعتراف بالسياحة كمساهٍم رئيس في أجندة الم

لمبادرة المعونة لصالح ومنظمة التجارة العالمية خالل اإلستعراض الخامس  قتصاديالتعاون والتنمية في الميدان اإل

زإلطار المتكامل المعزّ ، فضالً عن أن منظمة السياحة العالمية نالت صفة المراقب في مجلس االتجارة
0

، ما يشّكل 

 ؛أساسي بالنسبة ألقل البلدان نمواً بأهمية السياحة كقطاع تصدير  اعترافاً واضحاً 

من السياحي على جدول أعمال مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ما األوللمرة األولى، أُدِرَج موضوع ً(د )

اقتضى من منظمة السياحة العالمية متابعة المسألة. وللمزيد من المعلومات، الرجاء اإلّطالع على الوثيقة 

CE/98/3(I)(g). 

                                            
0
دوراً أكبر ( هو برنامج ُمتعّدد الجهات المانحة يُعنى بالمعونة لصالح التجارة ويدعم البلدان األقل نمواً لكي تلعب EIFاإلطار المتكامل الُمعّزز )  

 في نظام التجارة العالمي.
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 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثانيا

 يُطلب من المجلس التنفيذي أن: .3

 ؛يحيط علماً بعمل األمانة في سبيل إدراج السياحة على األجندة العالميةً(أ )

ويشيد باألعضاء الذين انضموا إلى مبادرة الرسالة المفتوحة ويشّجع من لم ينضموا بعد على اإلقدام على ً(ب )

 ؛هذه الخطوة

 بأنماط المتعلقة للبرامج العشر السنوات ويرّحب بأّي أنشطة من شأنها دعم تعزيز مكانة السياحة في إطارً(ج )

المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندات المساعدة اإلنمائية والمعونة لصالح التجارة،  واإلنتاج االستهالك

 ؛بالتقدم الُمحرز في هذا الصددويطلب من األمين العام أن يحيطه علماً 

 .ويرّحب بإدراج األمن السياحي على جدول أعمال مجلس األمن التابع لألمم المتحدةً(د )

 

 


