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Madrid, 14 March 2014 
Original: English  

 

 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

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

 من جدول األعمال المؤقت (د()أولا )3البند 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجارية واألنشطة الراهنالجزء األول: الوضع 

 2102-2102برنامج العمل العام للفترة  عن)د( تقرير 

 مقدمة .أوال

ة للجمعية العشرين الدورة خالل العمل برنامج تنفيذ بشأن ُرِفَعت التي للتقارير تكملةً  التقرير هذا يأتي .0  التي العامَّ
 ،(.A/20/5(I)(b) Annex Addو ،A/20/5(I)(b) Annexو ،A/20/5(I)(b))) زمبابوي/زامبيا فيكتوريا، شالالت في ُعِقَدت
 .(2102و2102ً)ًالعالمية السياحة منظمة عن الصادرين ينالسنويًَّ التقريرين إلى إضافةً 

أيضاا  يستعرض. وهو 4103من العام يعرض التقرير بالتفصيل لألنشطة التي نفذتها المنظمة خالل الفصل الثاني  .4

 .4103-4104منظمة السياحة العالمية خالل الفترة  أحداث ومؤتمراتنتائج تقييم  ضمن مرفقه

ا بالنسبة إلى : التنافسية والستدامة. الستراتيجيَّين األساسيَّين لمنظمة السياحة العالميةالتقرير على الهدفين  يقوم .3 أمَّ

بشأن  CE/98/3(I)(e)الوثيقة فهي متوفِّرة ضمن مرفق يع التعاون التقني وكذلك اللجان التقنية المعلومات المتصلة بمشار

 . 4102-4104تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 

 التنافسيةثانياً.  

 المنشورات .ألف

 :00منظمة السياحة العالمية، الجزء الصادر عن بارومتر السياحة العالمية  .4

ة لمنظمة السياحة يعاسبة انعقاد الدورة العشرين للجمالمنشور بمنصدر هذا : 4103آب/أغسطس ً(أ ) ة العامَّ

ل من العام  ن تحليالا للنتائج األولية للسياحة الدولية في النصف األوَّ  بياناتبالستناد إلى  4103العالمية. وهو يتضمَّ

السياحة الدولية في  نفقاتبيانات التي أفادت بها المقاصد من حول العالم، وكذلك  السياحية الوافدين والعائدات

 األسواق المصدِّرة حول العالم.

ن هذا العدد تحليالا للنتائج األولية للسياحة الدولية لفترة كانون الثانيً(ب ) ل/أكتوبر: يتضمَّ -تشرين األوَّ

، بالستناد إلى بيانات الوافدين والعائدات السياحية التي أفادت بها المقاصد من حول العالم. 4103آب/أغسطس 

ن العدد توقّعات للفترة أيلول/سبتمبر ل/ديسمبر، بالستناد إلى الخالصات والنتائج التي كانون ا-كذلك، يتضمَّ ألوَّ

ُجِمَعت من أداة تمّخض عنها اجتماع الخبراء التابع لمنظمة السياحة العالمية وبيانات حجوزات السفر الجّوي التي 

 .ForwardKeys البحوث والستخبارات التجارية حول بيانات المسافرين



CE/98/3(I)(d) 

 

 

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 

ل/ديسمبر ً(ج ) -هذا العدد تحليالا للنتائج األولية للسياحة الدولية لفترة كانون الثاني: يتضمَّن 4103كانون األوَّ

لى بيانات الوافدين والعائدات السياحية التي أفادت بها المقاصد من حول إ. ويستند هذا التحليل 4103بتمبر أيلول/س

حت بها أهم األسواق السياحية المصدِّ  رة. باإلضافة إلى ذلك، العالم، وكذلك بيانات النفقات السياحية التي صرَّ

ن العدد بياناٍت حول أداء الفنادق وصناعة الجتماعات.  يتضمَّ

يهدف هذا المنشور، الذي صدر باللغتين اإلسبانية واإلنكليزية، إلى تبيان  :2102طبعة  -كيَّتين يرالسياحة في األم .2

السنتين الماضيتين، مع تسليط الضوء على دراسات  كية خالليردت شكل السياحة في القارة األمالتوّجهات الرئيسية التي حدَّ 

ة في مجالت أساسية مثل تطوير النقل الجوي، أو تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول، أو السياحة اإلقليمية.  حالة وطنية هامَّ

م هذا باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسباني، 2102أبرز الحقائق السياحية، منظمة السياحية العالمية، طبعة  .6 ة. يقدِّ

ة مقتضبة عن السياحة الدولية في العالم بالستناد إلى نتائج   .4104المنشور لمحةا عامَّ

 :حساب السياحة الفرعيو المتصلة باإلحصاءاتالمسائل  أوراقسلسلة  .7

احي وتقترح مقاربة في القطاع السي الحكمتصف هذه الورقة مفهوم  وقياسه: ةفي قطاع السياح الحكمً(أ )

 )بقلم سيتالين دوران فوينتيز(. لقياسه ورصدهأساسية 

عاماا لتنمية وتطوير حساب السياحة الفرعي،  مخططاا تقترح هذه الورقة  حساب السياحة الفرعي اإلقليمي:ً(ب )

 وهو القياس األساسي للتأثير القتصادي للسياحة على المستوى اإلقليمي )بقلم أوغوستان كانادا(.

حسنات تناقش هذه الورقة  قتصاد الكلي:االعام وأمثلة عن تحليل  عراضاستاألثر االقتصادي للسياحة، ً(ج )

في فهم دور السياحة في القتصاد في ما يتخطى حساب  ومساهمتها وسيِّئات أدوات التحليل الحالية لالقتصاد الكلي،

واآلثار  المباشرةإضافةا إلى اآلثار المباشرة، تحليالا لآلثار غير ، بحيث تشمل هذه األدوات، السياحة الفرعي

 )بقلم دوغالس فريتشلينغ(. والناشئة

تقرير حول االنفتاح في مجال تأشيرات الدخول السياحية: تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول كوسيلةٍ لتحفيز النمّو  .8
حول  بشأن سياسات تأشيرات الدخول 4118دراسات منظمة السياحة العالمية منذ يرتكز هذا التقرير إلى نتائج السياحي: 

ة مثل الخرى األسفر الووثائق  المتبعة لتأشيرات الدخولالسياسات واإلجراءات مختلف العالم. وهو يظهر الرابط بين  مهمَّ

 ة.يتنمية السياحالوفر، جوازات الس

تُعدُّ هذه الدراسة  تأثير تسهيل تأشيرات الدخول في اقتصادات رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ. .9

للحوار   تحضيراا بمبادرة مشتركة بين منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة  تالبحثية، التي انطلق

تشرين  4-0في بالي، أندونيسيا ) ، الذي ُعقدفي مجال السياسات المختصة بتسهيل السفر للرابطة الرفيع المستوى

الكمية حول التأثير الُمحتمل لتسهيل تأشيرات  والبيانات المعلومات (، خطوةا إيجابية باتجاه جمع4103األول/أكتوبر 

الدخول في اقتصادات رابطة التعاون القتصادي آلسيا والمحيط الهادئ. ستساهم هذه الدراسة بالتأكيد في دعم جهود المناداة 

تحقيق التكامل لقوية  وسيلةارها التي تُبَذل في اقتصادات الرابطة من أجل الدفع باتجاه تسهيل تأشيرات الدخول باعتب

  والتنمية اإلقليميَّتين.

 ترجمة منشورات سابقة: .01

 )باإلسبانية( التغيير الديمغرافي والسياحةً(أ )

 )بالعربية والفرنسية(. أدوات التواصل أثناء األزمات في قطاع السياحةً(ب )

 )باإلسبانية( دليل عملي لتطوير المنتجات السياحيةً(ج )
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 التقنية حدا باء. األ

، مقّر منظمة 4103)تموز/يوليو  اللجنة المعنية باإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي -االجتماع الثالث عشر  .00

حول تطبيق برنامج العمل العام للفترة  CE/98/3(I)(e)السياحة العالمية، مدريد، إسبانيا(. تقرير اللجنة ُمرفق بالوثيقة 

4104-4102 . 

 48-41) استراتيجية اإلدارة الفندقية في ألطاي كراي -الفندقية في لوزان منظمة السياحة العالمية/المدرسة  .04

استراتيجية طريق الحرير في  مسابقةمبادرة " تموز/يوليو، مقاطعة ألطاي كراي، التحاد الروسي(: في إطار متابعة

منظمة مع مقاطعة ألطاي ال، تعاونت المية/المدرسة الفندقية في لوزانمنظمة السياحة العبنجاح  "، التي أطلقتها4104

يجي المدرسة الفندقية في لوزانالروسية إلرسال  مع الهيئات السياحية المحلية وأصحاب للعمل  ،بالمسابقةالفائزين  ،خرِّ

ة  بالتركيز، للمقاطعةجية لإلدارة الفندقية يتطوير استرات مجال من القطاع الخاص فيالمصلحة  . والسالمةعلى مجالي الصحَّ

يجيمنظمة السياحة العالمية  عقدت وقد بناء القدرات التفاعلية ل المدرسة الفندقية سلسلة من حلقات العمل بالشتراك مع خرِّ

  مشارك محلي.  411ضمَّت أكثر من 

 سلَّط هذا الجتماع الضوء على االجتماع الدولي السادس لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة طريق الحرير: .03

في التشديد على أهمية السياحة الجتماع وقد نجح  .ات الثقافية على طول طريق الحريرتنمية المسارفي  المتناميةالمصلحة 

لوطنية في على امتداد هذا الطريق الرمزي. شارك في تنظيم هذا الجتماع كل من منظمة السياحة العالمية، وهيئة السياحة ا

  دونهوانغ، الصين(. ،4103انسو الشعبية )آب/أغسطس جالصين، وحكومة مقاطعة 

استقبلت  رحلة إلى أرمينيا لمدّوني طريق الحرير: - السفر العالمي معرض سوقمنظمة السياحة العالمية/ .04

ني طريق الحرير، وقد أٌطلِقَت هذه المسابقة خالل  04إلى  8جمهورية أرمينيا من  أيلول/سبتمبر، الفائزين بمسابقة مدوِّ

برعايٍة يز وجود طريق الحرير في وسائل التواصل الجتماعية والعالم الفتراضي. معرض سوق السفر العالمي بهدف تعز

نون إلى مشاركة تجربتهم  من ناتهم السياحية المؤسَّسة الوطنية للتنافسية في أرمينيا، ُدعي المدوِّ في أرمينيا عبر مدوِّ

الة ومبتكرة  توصيات وإلى اقتراحاإللكترونية  حول الطريقة التي يمكن فيها لمقاصد طريق الحرير أن تنظِّم رحالت فعَّ

نين.  للمدوِّ

عقدت منظمة السياحة العالمية أيلول/سبتمبر، ماكاو، الصين(:  09-07) 2102العالمي  السياحةمنتدى اقتصاد  .02

مليار  0.8بعنوان "كيف نجعل  (GTERC)بالتعاون مع مركز بحوث اقتصاد السياحة العالمي  مائدة وزارية مستديرة

"، كما وقّعت المنظمة اتفاقية بشأن األبحاث المشتركة حول التجاهات السياحية في منطقة 4131سائح دولي واقعاا بحلول 

 آسيا والهادئ.

 يوفِّر هذا الحدث حلقة وصٍل بين احتياجات:  2102منظمة السياحة العالمية /لبرنامج تدكوال العالميالحد   .06

أصحاب العمل، والمهنيِّين، والمعاهد العليا للتعليم السياحي من أجل بناء قطاٍع سياحي أكثر استدامة )مقّر منظمة السياحة 

 (.4103العالمية، مدريد، إسبانيا، أيلول/سبتمبر 

القمة العالمية الثانية لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة المدن، "استراتيجيات مبتكرة لتحسين التنافسية  .07
(: مهَّدت هذه القمة للمرحلة الثانية من 4103)موسكو، التحاد الروسي، أيلول/سبتمبر وتطوير نماذج أعمال جديدة" 

 .4104في قته منظمة السياحة العالمية أطلن" الذي دُ مشروع "مُ 

باليا دي ) إقليمية لمنظمة السياحة العالمية في المكسيك حول "فن األكل كأداةٍ للتنافسية السياحية" تدريبية دورة .08

ل/أكتوبر  روزاريتو، باخا كاليفورنيا، المعرفة  تشارك(. هدفت هذه الدورة التدريبية إلى 4103المكسيك، تشرين األوَّ

 علقة بفّن األكل.داى للنقاش والتفكير في مختلف استراتيجيات التنمية والتواصل المتشكلت منت وقدوالمهارات واألدوات، 

هذه  هدفت دورة متخصِّصة حول التسويق اإللكتروني: -اللجنة األوروبية للسياحة/منظمة السياحة العالمية  .09

زادار، يق اإللكتروني )التسو وخططصقل وتعزيز المهارات المتصلة بتطوير ودمج وتقييم استراتيجيات  إلىالدورة 

(. وقد شكلت الدورة فرصة لإلطالق الرسمي للدليل الجديد الصادر عن اللجنة 4103كرواتيا، تشرين األول/أكتوبر 

 -األوروبية للسياحة/منظمة السياحة العالمية "دليل حول التسويق اإللكتروني للمقاصد السياحية" )ُمنقح وموسَّع بالكامل 

 .(3.1الطبعة 

، تشرين )مالكا، ماليزيا المساروَمن يحدِّد  اللعبة َمْن يبدِّل: السياحة العالمية: 2102مؤتمر السياحة العالمية  .41

ل/أكتوبر  . تمثلت األهداف الرئيسية في هذا المؤتمر بمناقشة المسائل الحالية ذات الصلة في صناعة السياحة. (4103األوَّ
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ياحة الَجَماعية وما يتخطاها، )ب( آليات التسويق المبتكرة و)ج( توجيهات تطوير وكانت مجالت البحث الرئيسية: )أ( الس

 المنتجات السياحية.

هات واآلفاق السياحية .40 ، )تشرين منتدى منظمة السياحة العالمية/رابطة آسيا والمحيط الهادئ للسياحة حول التوجُّ

ل/أكتوبر   كانمعارف وممارسات وتحديات جديدة". وقد عنوان " يلين، الصين(: نُظِّم هذا المنتدى تحتو، غ4103األوَّ

  ط الهادئ للسياحة.المنتدى النُسخة السابعة من المبادرة البحثية المشتركة التي تنظمها رابطة آسيا والمحي

المؤتمر اإلقليمي حول التنمية السياحية في مواقع اشتركت منظمة السياحة العالمية وحكومة كمبوديا في تنظيم  .44
، سيام ريب، كمبوديا(. تمثَّلت أهداف المؤتمر بتسليط الضوء على 4103)تشرين الثاني/نوفمبر  الثقافي والطبيعيالترا  

الغنى الثقافي والطبيعي والتاريخي للمنطقة اآلسيوية وتراثها، واستعراض دراسات الحالة وتجارب البلدان في مجال 

   قع وحفظها بطريقٍة مستدامة واستراتيجيات تنمية السياحة الثقافية.إلدارة المواالسياسات الناجحة والمبادئ التوجيهية 

على مواصلة وضع مسألة تسهيل  المجتمعونوافق تفي لندن:  السياحة في بلدان مجموعة العشرين وزراءاجتماع  .43

السياحة. تأشيرات الدخول في صلب األولويات بهدف تحفيز النمو القتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل من خالل 

 (.4103تشرين الثاني/نوفمبر  4)لندن، الممكلة المتحدة، 

تحسين الربط الجوي من خالل التنسيق الوثيق في مجال سياسات السياحة والطيران لضمان النمّو المستدام للقطاع  .44

َمت باالشتراك بين منظمة القمة الوزارية السنوية التي ُنظِّ السياحي والنقل الجوي؛ شكَّل ذلك محور اللتزام الذي انبثق عن 
ة بين سياسات السياحة والطيران" )لندن، المملكة  نغلقتحت عنوان "كيف  السياحة العالمية وسوق السفر العالمي الهوَّ

 (.4103تشرين الثاني/نوفمبر  2المتحدة، 

هَت  طريق الحرير االجتماعي .42 )سوق السفر العالمي، لندن، المملكة المتحدة(: ركَّزت هذه الدورة التفاعلية التي ُوجِّ

إلى مقاصد طريق الحرير وأصحاب المصلحة والجهات المعنية فيها، على تقييم اإلمكانات التي تحملها وسائل التواصل 

سارات التاريخية، وذلك من خالل التركيز على الجتماعي في مجال نشر الوعي والدفع بالتنمية السياحية على طول الم

 الستراتيجيات ونماذج الممارسات الفضلى التي يجري تطبيقها حالياا على مستوى الصناعة.

)ميديلين،  2102 (MOVEوقياسها ) المؤتمر الدولي الثالث حول التحليل االقتصادي للسياحة اإلقليمية .46

طار المفاهيمي للشبكة الدولية المعنية بالقتصادات اإلتنظيم المؤتمر ضمن  (. تمَّ 4103كولومبيا، تشرين الثاني/نوفمبر 

 (.INRouTeاإلقليمية، والتنقل، والسياحية )

 Malagaنادي "مالقة فالي" )، بدعٍم من (EOI)دارة األعمال المعهد العالي إلاشتركت منظمة السياحة العالمية مع  .47

Valley) إسبانيا، مالقة) مكانات"اإلتحقيق أقصى  -حلقة دراسية مشتركة حول "العمل في قطاع السياحة ، في تنظيم ،

المشاركون خالل الحلقة الدراسية مجال العمل والتوظيف في القطاع السياحي عن (. استكشف 4103تشرين الثاني/نوفمبر 

ممارسات الفضلى والبتكارات المتصلة بمواضيع العمل طريق المناقشة العملية المبنية على األدلة والبراهين للسياسات وال

 والتوظيف في القطاع السياحي.

)هونغ  ندوة شبكة المعارف في منظمة السياحة العالمية وحلقة دراسية حول المعلومات ضمن برنامج تدكوال .48

ة - كونغ ندوة في مدرسة اإلدارة الفندقية نُظَِّمت هذه ال(. 4103الصين، تشرين الثاني/نوفمبر  - المنطقة اإلدارية الخاصَّ

 لإللتقاءالمستويات كافة والسياحية في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، مشكلةا فرصة فريدة لمعاهد التعليم السياحي من 

 من خالل البحوث والتعليم والتدريب. ةومناقشة ومشاركة تجاربهم في تعزيز بناء القدرات في القطاع السياح

كانون  3-4) الدولي الثالث حول السياحة واإلعالم: استكشاف صيغ جديدة للتواصل السياحيالمؤتمر  .49

اإلعالم الجديد الخبر"،  يصنع، إستوريل، البرتغال(. انطلقت فعاليات المؤتمر تحت عنوان "كيف 4103األول/ديسمبر 

ن من جملة مواضيع، مسألة التغطية اإلعالمية في يومنا هذا، والبيئة ،معالجةا  ين اإلعالمية الجديدة، وبروز المدوَّ

 لألخبار والمعلومات، والتأثير الشامل للتكنولوجيات وتقنياتها على كافة أشكال التواصل. ياإللكترونيين كمصدٍر جديد وقو

المؤتمر األول لمنظمة السياحة العالمية حول المرصد العالمي للسياحة المستدامة واجتماع العمل السنوي الثاني  .31

ل/ديسمبر، مدريد، إسبانيا(: كانون األ 03-00) في الصين التابعة لمنظمة السياحة العالمية اصد السياحة المستدامةلمر وَّ

بهدف توسيع مبادرة مراصد السياحة المستدامة برعاية منظمة السياحة العالمية وتجّمع المراصد  المناسبتاننُظَِّمت هاتان 

ة خمسة مراصد تعمل حا (، وتُدار جميعها هوانغشان، وزانغ ياي، وتشينغدو، وكاناسلياا في الصين )يانغتشو، في الصين. ثمَّ

 في جامعة صن يات سين في قوانتشو، الصين. الموجودمن مركز الرصد 
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 االستدامةثالثاً. 

 المنشورات ألف. 

ل من سلسلة من الكتب قصٌص عن السياحة. كيف أغنت السياحة حياتي .30 التي تصدر بهدف : هذا المنشور هو األوَّ

التأكيد باألمثلة والبراهين على الطريقة التي يمكن فيها للسياحة أن تغيِّر حياة الناس، وكيف يمكن للناس أن يغيِّروا مستقبلهم 

 ومستقبل مجتمعاتهم.

: كشفت هذه الدراسة البحثية التي اأفريقيفي  مناطق الساحليةالالسياحة المستدامة في  الحكم واإلدارة في مجال .34

السياحة المستدامة في المناطق الساحلية.  الحكم واإلدارة في مجالأُجريَت في تسعة بلدان أفريقية عن آليات عمٍل لتحسين 

الة للسياحة  الحكموقد ألقت الدراسة الضوء على الحاجة إلى تقوية وتعزيز األطر السياسية وتوفير هيكليات   يةالساحلالفعَّ

 المستدامة. صدر هذا المنشور باللغتين الفرنسية واإلنكليزية.

ن هذا  التقرير الختامي: -بشأن السياحة الخضراء  لمنظمة السياحة العالمية مؤتمر اإلقليمي الرفيع الشأنال .33 يتضمَّ

ت فيه التجارب الوطنية في تايالندا، والذي استُعِرضَ  4104الخالصات والعروض األساسية للمؤتمر الذي ُعقَِد في التقرير 

حول الطريقة التي يمكن فيها للتنمية السياحية المستدامة والقتصاد األخضر أن يرافقا التنمية القتصادية المستدامة في آسيا 

 والهادئ.

: صدر هذا الدليل التوجيهي باللغتين الفرنسية واإلنكليزية، والهدف منه إرساء السياحة المستدامة من أجل التنمية .34

إطار سياسي تشغيلي يمكِّن التحاد األوروبي والمؤسَّسات التنموية األخرى من إدخال التنمية السياحية المستدامة صمن 

 دورات برامجها.

جية اليونسكو/منظمة السياحة العالمية يتستعرض خارطة الطريق هذه استرات خارطة طريق من أجل التنمية: .32

ات تراث طريق الحرير المتصلة بكيفية إدارة تجربة الزائر، وتقديم المواقع والتسويق لها، وذلك على امتداد اثنين من  ممرَّ

، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان. صدر هذا المنشور على أثر حلقة العمل التي الصين التي تعبر

ل/أكتوبر. وهو متوفِّر  ات تراث طريق الحرير في ألماتي في تشرين األوَّ نظمتها اليونسكو/منظمة السياحة العالمية حول ممرَّ

 باللغتين اإلنكليزية والروسية.

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  ،أُطلِقَت دراسة مشتركة بين منظمة السياحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية .36

 مفعول األثر النتشاري هذه الدراسة أهمية. بيَّنت القيمية في السياحة والسالسلالتجارة  المعونة لصالحلقتصادي بعنوان ا

بتحديد  منظمة التجارة العالمية قيامعلى أثر هذا المنشور  تطوير تمَّ بقية القطاعات القتصادية. وقد  وانسحابه علىللسياحة 

الستعراض العالمي الرابع المعني بالمعونة لصالح التجارة في  القطاعات الخمس األساسية فيلسياحة كواحد من ا قطاع

4103. 

 ترجمة منشورات سابقة: .37

 )باإلسبانية( السياحة والترا  الثقافي غير الماديً(أ )

 )بالفرنسية( التحديات والفرص أمام التنمية السياحية في الدول الجزرية الصغيرة الناميةً(ب )

 التقنية حدا األ باء. 

لسياحة المستدامة والقضاء عشر سنوات على مبادرة امنتدى السياحة المستدامة والقضاء على الفقر حول " .38
ٍك للنمو االجتماعيعلى الفقر: تحويل السي (. كان 4103آب/أغسطس  47)شاللت فيكتوريا،  االقتصادي"-احة إلى محرِّ

-ST) مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ضمنالهدف من المنتدى تبادل الخبرات المكتسبة والنجاحات الُمحَرزة 

EP) ٍك للنمّو الجت  حول وضالقتصادي. تمَّ تقديم عر-ماعيواستخالص العبر حول كيفية تحويل القطاع السياحي إلى محرِّ

مشاريع ُمختارة من مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر، وتداولت مجموعة من الخبراء في الدروس التي يمكن 

ة لمنظمة السياحة العالمية فعاليات على هامشاستقاؤها من المبادرة. تمَّ تنظيم المنتدى  أكثر  شارك فيهوقد  ،الجمعية العامَّ

 لدول األعضاء.  ممثالا من مختلف ا 71من 
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مؤتمر التنمية السياحية بلداا في سانت دنيس، ل ريونيون، في إطار انعقاد  31مشاركاا من  021اجتمع أكثر من  .39
. وقد نادى المؤتمرون باعتبار السياحة عنصراا الذي نظمته الحكومة الفرنسية/منظمة السياحة العالميةالمستدامة في الجزر 

 (. 4103أيلول/سبتمبر  03-00أساسياا في النقاش حول التنمية المستدامة في الجزر )جزيرة ريونيون، فرنسا، 

السنة  4103، الملديف(: انسجاماا مع إعالن األمم المتحدة 4103أيلول/سبتمبر  47) 2102اليوم العالمي للسياحة  .41

وهذا "السياحة والمياه: حماية مستقبلنا المشترك".  4103تعاون في مجال المياه، جاء شعار اليوم العالمي للسياحة الدولية لل

يشكِّل فرصةا فريدة لنشر الوعي حول دور السياحة في تأمين النفاذ إلى اليوم الذي يتّم الحتفال به على نطاٍق عالمٍي واسع، 

 ى مساهمة القطاع في بناء مستقبل مياٍه أكثر استدامة.يسلِّط الضوء جلياا علوهو المياه، 

ات ترا  طريق الحرير نظمتها اليونسكو/منظمة السياحة العالمية .40 ل/أكتوبر  8-7) حلقة عمل حول ممرَّ تشرين األوَّ

ات تر4103 اث ، ألماتي، كازاخستان(. كان الهدف من هذه الحلقة وضع خارطة طريق لإلدارة السياحية لثنين من ممرَّ

طريق الحرير التي تعبر الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقد دعا خبراء السياحة 

 دعم التنمية السياحية.من أجل مة أكثر فعالية لتأشيرات الدخول والتراث إلى إقامة أنظ

ل/أكتوبر )ألماتي، كازاخستان، تشر اآلسيوي األوَّل لمنتجعات التزلج-المؤتمر األوروبي .44 (. كان 4103ين األوَّ

تطوير وتوسيع سوق سياحة التزلّج الدولية بغية ضمان نمّوها الثابت  باتجاهالهدف من المؤتمر وضع تصّور عام للدفع أكثر 

 والمستدام.

في  والحماية البيئية" ،خبراء حول "السياحة المستدامة: السياحة البيئية، والتخفيف من الفقرلاجتماع فريق ا .43

ل/أكتوبر  31-49مقّر األمم المتحدة في نيويورك، الوليات المتحدة األمريكية،  نظَّمت شعبة التنمية . 4103تشرين األوَّ

المستدامة في األمم المتحدة هذا الجتماع بالتعاون مع حكومة المغرب، ومنظمة السياحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة 

جهود المناداة من أجل وضع القطاع السياحي على أجندة التنمية العالمية، مشكالا فرصةا  توحيدي للبيئة. وقد ساهم الجتماع ف

أجندة البلدان األقّل نمواا كجزٍء من خطة العمل الدولية المنبثقة عن  علىلمناقشة اإلنجازات الُمحققة، مثل إدراج السياحة 

(، والفقرتين المتصلتين بالسياحة المستدامة 4100ذي انعقد في استنبول )ال ،المؤتمر الدولي الرابع المعني بأقل البلدان نمواا 

(، وكذلك إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة 4104"المستقبل الذي نصبو إليه" ) 41في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+

 .(10YFP) بأنماط الستهالك والنتاج المستدام

)مدينة نينه بينه، فييتنام، تشرين الثاني/نوفمبر  من أجل السياحة المستدامةالمؤتمر الدولي حول السياحة الروحية  .44

(. نظر هذا المؤتمر في السبل التي يمكن أن تسمح بإدماج الثقافات والتقاليد والمعتقدات الحيَّة في القطاع السياحي مع 4103

 البيئية والقتصادية والجتماعية والثقافية. :الستدامةل األركان األربعةالستمرار في احترام 

لسياحة في ساحل العاج في اشتركت منظمة السياحة العالمية، ومؤسَّسة تميس/منظمة السياحة العالمية، ووزارة ا .42

 لبلدان دورة التدريبية اإلقليمية في ساحل العاج حول بناء القدرات في مجال السياسات واإلستراتيجيات السياحيةالتنظيم 

ل/ديسمبر  9الفرنكوفونية )أبيدجان، ساحل العاج، الجماعة القتصادية لدول غرب أفريقيا  هت  (.4103كانون األوَّ توجَّ

الدورة التدريبية إلى صنَّاع القرار في اإلدارات السياحية الوطنية الذين يتمتعون بخبرة في مجال تصميم وتنفيذ السياسات 

 امية إلى التنمية السياحية.والخطط القطاعية الستراتيجية الر

 أنشطة ومبادرات أخرى جيم. 

على موافقة وتأييد الجمعية  (2102وصيات منظمة السياحة العالمية بشأن "السياحة المتاحة للجميع" )تصلت ح .46

ة.  على آليٍة  تقوم سياحيةمقاربة مالمح ، 4112 إصداٍر لها في ها عن آخرالتي جرى تحديث ،هذه التوصياتتستعرض العامَّ

ة متطلباتتكون لديهم األشخاص الذين  لتمكينتعاونية بين أصحاب المصلحة  إلى المرافق  وصولعلى مستوى ال خاصَّ

وفقاا لمعايير عالمية  سياحية مصمَّمة وجود منتجاٍت وخدمات وأطر بيئية بشكٍل مستقّل من خالل التحّركمن  السياحية

 . 4117ي إطار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للعام . وقد جرت صياغة هذه التوصيات فوشاملة

ة بالنضمام إليها كأعضاء  المنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر تمَّ تقديم .47 إلى الدول المهتمَّ

(. ويأتي إنشاء هذه المنظمة 4103تشرين الثاني/نوفمبر  6بمناسبة سوق السفر العالمي )لندن، المملكة المتحدة،  ،مؤسِّسة

ة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها العشرين، القاضي بتحويل مؤسَّسة السياحة  الجديدة ترجمةا لقرار الجمعية العامَّ

 يكون مقّرها في الجمهورية الكورية.ية كاملة المفعول، إلى منظمة دولالمستدامة والقضاء على الفقر 



CE/98/3(I)(d) 

 

 

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 
 

5 

صفة مراقب أساسي في البلدان األقّل نمواا، منحت منظمة السياحة العالمية  صادراتإقراراا بأهمية السياحة كقطاع  .48
زفي  ك للنمّو القتصادي  ي، وه(EIF) مجلس اإلطار المتكامل الُمعزَّ والتنمية مبادرة أُطلِقَت لدعم التجارة كمحرِّ

ز التيمنظمة السياحة العالمية والقتصادية في البلدان األقّل نمواا. -الجتماعية بأشكاٍل  تعاونت مع اإلطار المتكامل الُمعزَّ

دة منذ  ، هي المنظمة الثامنة (SCTD)، ول سيَّما من خالل اللجنة التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل التنمية 4101متعدِّ

أن  ةطار وتعاونها مع اللجنة التوجيهيهذه الشراكة. ومن شأن مشاركة منظمة السياحة العالمية في مجلس اإل التي تنضم إلى

 يساهما في زيادة موارد المعونة لصالح التجارة من أجل قيام مقاربة متكاملة للسياحة في البلدان األقل نمواا. 

 49-44)شاللت فيكتوريا، زامبيا/زمبابوي،  يةالدورة العشرون للجمعية العامَّة لمنظمة السياحة العالم .49

وزيراا فاعالا،  49وفداا من الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية، و 041 هذه الدورة(. شارك في 4103آب/أغسطس 

نت فعاليات الجمعية، من جملة  711و سادسة أخرى، )أ( انعقاد دورتين للمجلس التنفيذي )الدورة ال أحداثمندوب. وقد تضمَّ

والتسعين والدورة السابعة والتسعين(؛ )ب( اجتماعات اللجان اإلقليمية الست في المنظمة؛ )ج( اجتماع للجنة البرنامج 

دتين حول الستدامة والتنافسية، )ه( الجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة  والميزانية، )د( الجتماعات األولى للجنتين المتجدِّ

؛ )ز( منتدى السياحة المستدامة والقضاء على ة والقضاء على الفقر في منظمة السياحة العالميةمؤسَّسة السياحة المستدام

ٍك للنمو عشر سنوات على مبادرة ا"الفقر بعنوان  لسياحة المستدامة والقضاء على الفقر: تحويل السياحة إلى محرِّ
 .القتصادي"-الجتماعي

 المجلس التنفيذياإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل  رابعاً.

 التنفيذي أن: المجلسيُطلب من  .21

 ؛حيط علماا بالتقريريً(أ )

 .ويدعم جهود األمين العام في تقييم األنشطة المنفذة من قبل األمانةً(ب )
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Annex: Evaluation of UNWTO events 

1. Since January 2008, the Secretariat has put in place an evaluation process of UNWTO’s events. 
For the period covered by the present report, the results of such evaluation are based on the 
collection of questionnaires filled in by more than 600 participants during 26 events and are 
summarized in the following tables and graphs.  

2. A large majority of respondents (close to 70%) work for a national or local government agency, 
which is the priority audience of the Organization. 

3. Contents and structural aspects of the events are rated as follows: 

 
Legend: E: excellent, G: good, F: fair, P: poor 

4. Logistical aspects of the events are rated as follows: 

 
Legend: E: excellent, G: good, F: fair, P: poor  

5. The overall rating of the events shows a global satisfaction from respondents. However, the aim 
of the Secretariat will be to increase the proportion of participants rating UNWTO events as 
“excellent”. 
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Legend: E: excellent, G: good, F: fair, P: poor 

6. The events evaluated are listed below. The details regarding the evaluation of each event are 
available upon request to the Secretariat. The Secretariat is continually taking these results into 
account in preparing its events and would like to seize this opportunity to thank all NTA officials 
and other people attending UNWTO events who kindly participated in this evaluation process. 

7. List of UNWTO events evaluated during 2012-2013 

Event Place and date 

Asia Statistics Regional Seminar Bangkok, Thailand, March 2012 

Asia Statistics Capacity-building Workshop III Bangkok, Thailand, March 2012 

UNWTO High-level Regional Conference on Green Tourism Chiang Mai, Thailand, May 2012 

Executive Council, Ninety-third session,  Madrid, Spain 

53rd UNWTO Regional Commission for Africa Meeting and 
Regional Seminar on Responsible Tourism 

Calabar, Nigeria, June 2012 

International seminar on Key Performance Indicators for 
Destination Marketing   

Vienna, Austria, September 2012 

First Pan-African Conference on Sustainable Tourism 
Management in National Parks and Protected Areas: 
Challenges and Opportunities 

Arusha, Tanzania, October 2012 

Executive Council, Ninety-fourth session,  Campeche, Mexico, October 2012 

Statistics Capacity-Building Programme for the CIS Countries 
and Georgia  - Workshop II 

Baku, Republic of Azerbaijan, November 2012 

INVESTOUR, 4th Edition FITUR, Madrid, Spain, January 2013 

28th meeting of the World Tourism Network on Child Protection Berlin, Germany, March 2013 

Tourism and Intangible Heritage:  A Winning Partnership Berlin, Germany 

Training Seminar on Tourism and Biodiversity The Gambia, April 2013 

54th UNWTO Regional Commission for Africa Meeting and 
International Conference on Challenges and issues of African 
Tourism: “What solutions can be adopted to ensure its 
Competitiveness?”  

Tunis, Tunisia, April 2013 

Regional Seminar on Sustainable Tourism Governance and 
Management in Coastal Areas of Africa 

Nairobi, May 2013 

The 7th UNWTO Asia/Pacific Executive Training Programme on 
Tourism Policy and Strategy 

Busan, Republic of Korea, June 2013 

Statistics Capacity Building Programme for the CIS countries 
and Georgia 

Baku, Republic of Azerbaijan, June 2013 

6th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism,  Dunhuang, Gansu Province, China, August 
2013 

UNWTO General Assembly – 20th session Victoria Falls, Zambia/Zimbabwe, August 2013 

Conference on sustainable development of tourism in islands La Réunion Island, France, September 2013 
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UNWTO/UNESCO Silk Roads Corridors Tourism Strategy 
Workshop 

Almaty, Kazakhstan, October 2013 

ETC & UNWTO E-Marketing Master Class Zadar, Croatia, October 2013 

Regional Seminar on Sustainable Tourism Governance and 
Management in Coastal Areas of Africa 

Ada, Ghana, October 2013 

UNWTO Regional Conference on Tourism Development in 
Cultural and Natural Heritage Sites 

Siem Reap, Cambodia, November 2013 

Regional Seminar on Sustainable Tourism Governance and 
Management in Coastal Areas of Africa 

Saly, Senegal, November 2013 

3rd UNWTO International Conference on Tourism and the 
Media: How new media is shaping the news 

Estoril,  Portugal, December 2013 

International Conference on Spiritual Tourism for Sustainable 
Development 

Ninh Binh Province, Viet Nam, November 2013 

Regional Capacity-building Course on Tourism Policy and 
Strategy  

Abidjan, Côte d’Ivoire, December 2013 

 

 


