
 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

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 
 

 
 

CE/98/3(I)(g) 
Madrid, 17 April 2014 
Original: English 

 

 

 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

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

 األعمال المؤقت )أوالً()ز( من جدول3البند 
 

 

 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 

 منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة)ز( 

مة  أوالً.  مقدِّ

للجمعية مة السياحة العالمية إقامة روابط قوية مع منظ مة األمم المت حدة، وكيانات أممية أخرى تابعة واصلت منظ   .0

المجلس االقتصادي واالجتماعي. وحرصت المنظ مة على المشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية/الهيئات التابعة ، والعامة

دة مشتركة بين الوكاالت وذات صلة بالقطاع السياحي. الهدف من ذلك و لهذه الكيانات، واإلسهام في آليات وشبكات متعدِّ

امية للقطاع السياحي يتّم االعتراف بها بشكٍل كامل على المستوى الدولي، باعتبار السياحة من التأّكد من أن  الطاقات المتن

دة االختصاصات التي تساهم في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة والحّد من الفقر. ، واصل مكتب كذلك القطاعات المتعدِّ

يل المنظ مة والمشاركة بشكٍل ناشٍط في مجموعة واسعة من االتصال التابع لمنظ مة السياحة العالمية في نيويورك تمث

 االجتماعات والفعاليات المشتركة بين الحكومات والوكاالت، التي نُظِّمت في مقر األمم المت حدة في نيويورك.

 حدةالمشاركة في المسائل واألنشطة الموضوعية لمنظومة األمم المت   ألف. 

باب العضوية التابع للجمعية العامة والمعني بأهداف التنمية المستدامة الذي تقوده  ضمن إطار الفريق العامل المفتوح .4

من أجل تطوير مجموعٍة من أهداف التنمية المستدامة،  41مؤتمر ريو +ل الوثيقة الختامية متابعة إطار دول أعضاء، في

الدور الناشط الذي لعبته منظ مة السياحة العالمية، بما في ذلك . ولعبت منظ مة السياحة العالمية دوراً داعماً قوياً وناشطاً 

قيامها ضمن سياق الدورة الثامنة للفريق العامل مفتوح باب العضوية في نيويورك، بتنظيم حدٍث جانبي ناجح تحت عنوان 

المستدامة كأحد مجاالت "كيف يمكن للسياحة أن تساهم في جدول أعمال التنمية المستدامة"، قد أتاح االعتراف بالسياحة 

خالل العام الماضي، اضطلع الفريق العامل المفتوح باب والعمل الُمحد دة الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة. 

 01العضوية بعمٍل تقييمي واسع النطاق، وأصدر رؤساؤه بنهاية هذه العملية وثيقةً تُعَرض فيها المسائل األساسية ضمن 

الت التركيز المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وقد شك لت السياحة أحد أبرز المندرجات المشمولة ضمن مجاالً من مجا

تطوير  ينوي الفريق، عملالواحٍد من مجاالت التركيز حول أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة. وفي المرحلة التالية من 

 اف وغايات تغّطي مجاالت التركيز. مقترحات ألهداف التنمية المستدامة، من بينها أهد

نظ مت شعبة األمم المت حدة للتنمية المستدامة اجتماعاً لفريق الخبراء معني بـ"السياحة المستدامة: السياحة البيئية،  .3

ل/أكتوبر تشرين األ 31-41والحّد من الفقر، وحماية البيئة" في مقّر األمم المت حدة في نيويورك، الواليات المت حدة، بتاريخ  و 

، بالتعاون مع الحكومة المغربية، ومنظ مة السياحة العالمية، وبرنامج األمم المت حدة للبيئة. وقد أسهم االجتماع نحو 4103

على ضوء الفقرتَين حول السياحة المستدامة  ةالعالمي خطة التنميةجهود المناصرة المشتركة لوضع القطاع السياحي ضمن 

(، باإلضافة إلى إطار السنوات العشر 4104"المستقبل الذي نصبو إليه" ) 41الخاصة بمؤتمر ريو + في الوثيقة الختامية

للبرامج المتعلِّقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة. والتزم اجتماع فريق الخبراء بمواصلة عمله على التشديد على أهمية 

، فضالً عن إدراجها في جدول األعمال لما بعد العام 4104في العام  السياحة بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية
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وأهداف التنمية المستدامة المقبلة. كذلك، أوصى اجتماع فريق الخبراء منظ مة السياحة العالمية بأخذ زمام المبادرة  4102

 كسنٍة دولية للسياحة المستدامة والسالم.  4102مع الدول األعضاء لتعيين العام 

ل للّجنة التحضيرية للمؤتمر المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية  حضرت .4 منظ مة السياحة العالمية االجتماع األو 

. 4104شباط/فبراير  46-44)وعدداً من االجتماعات بين الوكاالت واالجتماعات غير الرسمية قبل ذلك(، الذي ُعقِد في 

مات ووزراء من عّدة دول جزرية صغيرة نامية مشاِركة. بعد اللجنة رؤساء حكو منوقد ضم ت الجلسة وجوهاً بارزة، 

. وهذه 4104آذار/مارس  04التحضيرية، نُِشرت "مسوّدة أولى" عن الوثيقة الختامية التي أعّدها الرؤساء، وذلك بتاريخ 

، تحتوي على عدٍد من الوثيقة الختامية التي سوف توفِّر األساس ألعمال اللجنة التحضيرية ومفاوضاتها في المستقبل

 العناصر األساسية المرتبطة بالسياحة، كما أن ها تقّر بدور منظ مة السياحة العالمية. 

، قامت منظ مة السياحة العالمية، باالشتراك مع الحكومة الفرنسية، بتنظيم مؤتمٍر 4103أيلول/سبتمبر  03و 00بين  .2

ي جزيرة ريونيون. وتول ت منظ مة السياحة العالمية نقل التوصيات حول التنمية المستدامة للسياحة في الجزر، وذلك ف

لة المؤل فة من  بنداً والصادرة عن المؤتمر، إلى أمانة األمم المت حدة، كمساهمٍة من القطاع السياحي في النقاش  04المفص 

زرية الصغيرة النامية المزمع عقده في حول التنمية المستدامة للجزر، على ضوء المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الج

 . 4104ساموا في أيلول/سبتمبر 

كانت منظ مة السياحة العالمية ممث لة في االجتماع العام السابع لألمم المت حدة والجماعة الكاريبية الذي ُعقِد في  .6

ةً 4103تموز/يوليو  43و 44نيويورك، بتاريخ  كّل سنتَين والذي ضم  أكثر من  . وقد جرى تنسيق االجتماع الذي يلتئم مر 

وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً لألمم المت حدة، من قبل إدارة الشؤون السياسية الخاصة باألمم المت حدة، فرك ز على تعزيز  02

الجماعة الكاريبية،  التعاون بين منظومة األمم المت حدة والجماعة الكاريبية في مجاالٍت محّددة مختلفة، منها الدعم للتكامل في

خطة التنمية والتنمية المستدامة وتغيّر المناخ، والتحّديات األمنية، والتنمية الزراعية، وأمن الغذاء والتغذية، فضالً عن 

 . 4102عام ما بعد لمرحلة 

بدعوٍة من لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس أمن األمم المت حدة، قد مت منظ مة السياحة العالمية عرضاً حول  .2

ة األولى على اإلطالق 4103تموز/يوليو  01"األمن السياحي" أمام اللجنة في إطار اجتماٍع مغلق ُعقِد في  . ولقد كانت المر 

من قبل لجنٍة تابعة لمجلس األمن. ويُذَكر أنّه قد تّم دعوة منظ متَين فقط لتقديم عرض عن  التي يتّم فيها التطّرق إلى الموضوع

الموضوع، هما: لجنة البلدان األمريكية لمكافحة اإلرهاب التابعة لمنظ مة الدول األميركية، ومنظ مة السياحة العالمية. فنظراً 

ة المنظ مة العالمية بصفتها الوكالة الم صة التابعة لألمم المت حدة والمعنية بميدان السياحة، ُدِعيت لتشّكل شريكاً إلى مهم  تخصِّ

فاعالً ولتلعب بالفعل دوراً رائداً في متابعة وتنفيذ أّي برنامج عمل مشترك في المستقبل، بدعٍم تمويلي محتمل من الجهات 

ها إلى أعضاء األمم المت حدة على نطاٍق أوسع، من المانحة المهتّمة. كذلك، أجمعت اللجنة على ضرورة نقل نتائج استعراض

خالل تنظيم مؤتمر عام في األمم المت حدة. ومن ناحية أعمال المتابعة، وعلى هامش اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين الذي 

جتماعاً مع رئيس ، أجرى األمين العام لمنظ مة السياحة العالمية ا4103ُعقِد في نيويورك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن، باإلضافة إلى المدير التنفيذي للجنة مكافحة اإلرهاب، وبشكٍل منفصل مع مدير 

فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المت حدة. باإلضافة إلى ذلك، وفي شهر شباط/فبراير 

نب المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، قامت منظ مة السياحة العالمية بتنظيم واستضافة اجتماع في ، وإلى جا4104

مدريد على المستوى العملي بين عد ة وكاالت ومنظ مات ذات صلة، منها مكتب األمم المت حدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

، ومنظ مة الدول األميركية/لجنة الدولي طيران المدنياليمة والعدالة، والمنظ مة ومعهد األمم المت حدة األقاليمي لبحوث الجر

 البلدان األميركية لمكافحة اإلرهاب. 

 4و 0شاركت منظ مة السياحة العالمية في الجزء الرفيع المستوى من المجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقد بين  .1

 خطةتطّرق من بين أموٍر أخرى، إلى مجموعٍة واسعة من المسائل في صميم في جنيف. وقد تّم فيه ال 4103تموز/يوليو 

، من ضمنها الحوار الرفيع المستوى حول السياسات مع المؤّسسات الدولية المعنية بالشؤون التجارية ةاألمم المت حدة اإلنمائي

األونكتاد(، -مر األمم المت حدة للتجارة والتنميةوالمالية )البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظ مة التجارة العالمية، مؤت

على االنتعاش االقتصادي العالمي البطيء،  تركيزمع ال، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المت حدة

تكنولوجيا، وارتفاع نسب البطالة في بلداٍن عد ة. وأقيم أيضاً االستعراض الوزاري السنوي تحت عنوان "العلوم، وال

واالبتكار، وطاقة الثقافة، لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية"، إلى جانب المناقشة المواضيعية حول 

 ". 4102 خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام"مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي في صياغة 

ن المنتدى الرفيع المستوى المعني بالتعا .1 ون في ما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية المستدامة المنعقد بتاريخ تضم 

المنتدى برعاية المنظ مة الدولية  نُظِّمَ في هونغ كونغ، تمثيالً من قبل منظ مة السياحة العالمية. وقد  4103تموز/يوليو  01

واالتِّحاد الدولي لالتِّصاالت، ت البشرية )الموئل(، للتعاون بين بلدان الجنوب، وبالتعاون مع برنامج األمم المت حدة للمستوطنا
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واللجنة التوجيهية بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحكومة هونغ كونغ، تحت عنوان 

همية السياحة كمحّرك للنمو، "االبتكار، والثقافة، والتنمية المستدامة". وقد سل ط ممثِّل منظ مة السياحة العالمية الضوء على أ

 وخلق فرص العمل، والحّد من الفقر في البلدان النامية، وكحافٍز هام القتصاد العالم. 

ة لألمم المت حدة، بما في ذلك جزءها الرفيع  .01 شاركت منظ مة السياحة العالمية في الدورة الثامنة والستين للجمعية العام 

: تمهيد 4102أيلول/سبتمبر تحت عنوان "خطة التنمية لما بعد عام  02رسمياً في المستوى. افتُتِحت الجمعية العامة 

السبيل". وقد ارتكز التوّجه األساسي للمناقشات، سواء في الجلسة العامة ولجنتها الثانية، على تحّديات التنمية المستدامة، 

 . 4102عام ما بعد مرحلة ومنها األهداف اإلنمائية لأللفية، والسيناريو الخاص ب

 41باإلجماع في  61/412بالنسبة إلى منظ مة السياحة العالمية، األمر األبرز واألهّم كان اعتماد القرار  ( أ)

، تحت عنوان "السياحة المستدامة والتنمية المستدامة في أميركا الوسطى". وقد تول ت 4103كانون األول/ديسمبر 

القرار،  مشروعالتكامل ألمريكا الوسطى، تنسيق المفاوضات حول منظومة بنما، بالنيابة عن األعضاء السبعة في 

دولة من الدول األعضاء من جميع المناطق برعايته. يُذَكر أن  القرار، ومن بين جملة أموٍر  20ثّم قامت في النهاية 

ب باعتماد مبادئ السياحة المستدامة من قبل األمانة العامة للتكامل السياحي في أ ميركا الوسطى، أخرى، قد رح 

بتصّور من المجلس العالمي للسياحة المستدامة، من خالل معاييره العالمية للسياحة المستدامة، لتكون إطاراً للتنمية 

 السياحية. 

 

ب قرار إجماع وقد ( ب) آخر تحت عنوان "التنمية المستدامة للجبال"، بين جملة أمور، بالمساهمة المتنامية  يرح 

االقتصادية -امة في المناطق الجبلية، كطريقٍة لتعزيز الحماية البيئية والمنافع االجتماعيةلمبادرات السياحة المستد

للمجتمعات المحلِّية، كما بتوّجه الطلب االستهالكي بشكٍل متزايد نحو السياحة المسؤولة والمستدامة. وهناك أيضاً 

ن إشارةً إلى "السياحة الثقافية".  يقرار إجماع  ثالث تحت عنوان "الثقافة والتنمية المستدامة" تضم 

 

، 4103أيلول/سبتمبر  6و 3عقدت لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتها الثانية والعشرين في أنقرة، تركيا، بين  .00

ق اجتماع اللجنة إلى مسائل تنسيقية، وتشارك للمعلومات ذات الصلة  وتضّمنت تمثيالً من قبل منظ مة السياحة العالمية. تطر 

؛ فضالً عن مناقشة مصطلح "ثورة 4102عام بعد لما  خطة التنميةة بشأن بالمجتمع اإلحصائي حول العمليات الجاري

البيانات" )أو "البيانات الكبيرة"( الذي أصبح يشّكل أحد المواضيع األساسية في المناقشة بين اإلحصائيين حول جدول 

(، 4104آذار/مارس  4حدة، نيويورك، . وفي الدورة الثالثة والعشرين )مقّر األمم المت  4102لما بعد العام  ةاألعمال اإلنمائي

ناقش المشاركون في لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية موضوع إطالق دراسٍة استقصائية بين المنظ مات الدولية عن كيفية 

تطبيق المبادئ الُمنظِّمة لألنشطة اإلحصائية الدولية ودرجة االمتثال لها، باإلضافة إلى اإلبالغ عن الوضع القائم في ما 

 ". 4102يتعل ق بـ"أهداف األمم المت حدة لما بعد العام 

التي تشارك منظ مة السياحة العالمية بشكٍل ناشط في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بإحصاءات التجارة  .04

ل/أكتوبر  ايا التي تم  . أّما أبرز القض4104وآذار/مارس  4103عقدت اجتماعاتها في باريس، فرنسا، في تشرين األو 

التطّرق إليها فتضمنّت اإلطالع على مستجدات عملية جمع البيانات في الخدمات من قبل شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم 

المت حدة، ومنظ مة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومؤتمر األمم المت حدة 

ة، وصندوق النقد الدولي، ومنظ مة التجارة العالمية، واالستخدامات المحتملة للبيانات الُمنس قة حول التجارة للتجارة والتنمي

في الخدمات بين قواعد بيانات المنظ مات الدولية؛ وتوفير الُمدخالت لعملية توجيه التجميع الخاصة بشعبة اإلحصاءات 

اقشة وعرض المردود بشأن السياحة، مع توفير النصوص والتوضيحات عند التابعة لألمم المت حدة. وأُجريت جلسة للمن

 الخاص باإلحصائيات السياحية.  اإلحصائيينالخاص باألمم المت حدة مع دليل  اإلحصائييناالقتضاء لضمان تناسق دليل 

منتدى التعاون االقتصادي قامت منظ مة السياحة العالمية، باالشتراك مع شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم المت حدة، و .03

لدول آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، بتنظيم ندوٍة حول التجارة الدولية واإلحصائيات السياحية 

ل/أكتوبر  01-2)جاكرتا، إندونيسيا،  المعايير  (. وعب رت منظ مة السياحة العالمية عن التزامها بتطوير4103تشرين األو 

إحصائيات أفضل  في توليدرصد التقّدم الُمحَرز في  عزمهاع؛ وعن سياحية لتعزيز إنتاج المعارف في القطاال والمقاييس

بهدف تعزيز اإلدارة المتمحورة حول النتائج ألهداف السياسات؛ ومواصلتها دعم التعزيز في مجال اإلحصائيات في 

 خاصة بالبلدان ونشرها حول العالم. البلدان، من خالل بناء القدرات، وجمع اإلحصائيات السياحية ال

حضرت منظ مة السياحة العالمية اجتماع الفرقة العاملة المعنية باإلحصاءات السياحية التابعة للمكتب اإلحصائي  .04

ل/أكتوبر  42-44للجماعات األوروبية بصفتها عضواً فيها، وذلك في  في لوكسمبورغ. وقد شاركت  4103تشرين األو 

العالمية لضمان االطاّلع على القضايا الجارية بشأن جمع البيانات وتجميعها على مستوى القارة األوروبية، منظ مة السياحة 
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بما في ذلك القضايا المتعلِّقة بإنتاج البيانات، ونقلها، وتثبيتها، ونشرها، بين بلدان االتِّحاد األوروبي والمكتب اإلحصائي 

 ول "الوصول إلى البيانات الدقيقة"؛ ووضع حسابات السياحة الفرعية، إلخ. للجماعات األوروبية؛ والقضايا الحالية ح

نيويورك بين في الدورة الخامسة واألربعين للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المنعقدة في مقّر األمم المت حدة في تمث لت  .02

الدولي والجهة التي تتّم فيها دراسة المعايير . واللجنة تشكِّل الكيان األعلى في النظام اإلحصائي 4104آذار/مارس  2و 4

اإلحصائية الدولية وإقرارها. وقامت منظ مة السياحة العالمية واللجنة اإلحصائية لألمم المت حدة بإطالق دليل تجميع 

لسياحة، اإلحصائيات السياحية الذي يوفِّر توجيهات عملية الستخدام المصادر والطرائق من أجل تجميع اإلحصائيات حول ا

. وتّم اعتماد دليل التجميع في 4111والذي يُعتبَر دليالً ُمرافقاً ضرورياً للتوصيات الدولية المتعلِّقة بإحصاءات السياحة لعام 

، قامت منظ مة السياحة العالمية، بصفتها عضواً في الفريق العامل الخاص 4103أيلول/سبتمبر  03هذا االجتماع. وفي 

اآلراء م ي التابع للجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية، بتقديبالنقل الجوي والبحر

الفريق العامل الخاص بالنقل الجوي والبحري، حول نماذج اإلصدارات الصحفية للتطبيق من قبل أعضاء  والمالحظات

احة العالمية باستخدام المشورة المرتبطة بالسفر ، في حاالت الطوارئ اإلشعاعية. وأوصت منظ مة السيحسب المقتضى

 والمناسبات مع مراجع جغرافية من أجل تحسين عملية اإلبالغ، ولكن أيضاً من أجل الحّد من اآلثار السلبية. 

أيلول/سبتمبر  44عقدت المجموعة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالحّد من أخطار الكوارث جلسات إعالن في  .06

همت منظ مة السياحة العالمية في إعداد خط ة عمل األمم المت حدة للحد من أخطار الكوارث من أجل زيادة حيث سا 4103

 44القدرة على التحّمل. وتشمل الهيئات األخرى التي ساهمت أيضاً في العمل إلى جانب منظ مة السياحة العالمية، أكثر من 

 ق، وبرامج، ومن ضمنها أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين. هيئةً تابعة لألمم المتّحدة من وكاالت، وصنادي

، شاركت منظ مة السياحة العالمية، كعضو في الفريق العامل الخاص بالنقل 4103تشرين الثاني/نوفمبر  41بتاريخ  .02

ية خاصة الجوي والبحري الذي تأّسس في خالل أزمة المفاعل النووي في فوكوشيما، اليابان، لمعالجة أّي قضايا ذات أهم

بالنسبة إلى قطاع النقل، في التمرين الدولي التحفيزي حول تفعيل األمن النووي، الذي أطلق االستجابة لحاالت الطوارئ 

اإلشعاعية الشديدة الناجمة عن األحداث األمنية النووية. وُدِعيت منظ مة السياحة العالمية للمشاركة في مؤتمر الدول 

، ولالنضمام 4103تموز/يوليو  01و 02شخاص ذوي اإلعاقة الذي ُعقِد في نيويورك بين األطراف في اتفاقية حقوق األ

كجهة ُمحاِضرة خبيرة في ثالث من مناسباتها الخاصة الجارية على هامش المؤتمر، والتي كانت كما يلي: الحوار التفاعلي 

االجتماعية حول اإلطار اإلنمائي لما بعد العام مع الدول األعضاء في األمم المت حدة؛ ومنتدى إدارة الشؤون االقتصادية و

واإلعاقة؛ ومسائل إتاحة السياحة والنقل في سياق التنمية المستدامة والعادلة للجميع. والحقاً، شك لت محّصلة  4102

لرفيع المستوى المؤتمر، بما في ذلك نتائج مناقشات اللجان، مساهماٍت/ُمدَخالت في اجتماع الجمعية العامة لألمم المت حدة ا

 . 4103أيلول/سبتمبر  43بشأن اإلعاقة والتنمية المنعقد في 

ضم  كّل من مكتب األمم المت حدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونسكو جهودهما إلى جهود منظ مة السياحة  .01

التجار. أُطلِقت الحملة في العالمية للترويج لحملٍة عالمية ترمي إلى حّث المسافرين على دعم مكافحة عدٍد من أشكال ا

(. وتتوافر معلوماٌت إضافية في التقرير حول تطبيق 4104آذار/مارس  2معرض البورصة الدولية للسياحة في برلين )

 . (CE/98/3(I)(e)) 4102-4104برنامج العمل العام لعاَمي 

أجل سياحة مستدامة، باإلضافة إلى ُعقِد االجتماع والندوة السنويَان الرابعان للشركاء في الشراكة العالمية من  .01

اجتماع فريق الخبراء حول إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، في أكادير، 

حكومة ال. تولّت وزارة السياحة في مملكة المغرب استضافة الحدثَين، بدعٍم من 4104شباط/فبراير  46و 44المغرب بين 

وتطّرق المؤتمر العالمي للشركاء إلى مسائل الدول وبرنامج األمم المت حدة للبيئة، ومنظ مة السياحة العالمية.  ،يةفرنسال

الجزرية الصغيرة النامية؛ وعملية وضع السياسات المتكاملة حول السياحة المستدامة؛ وإشراك جهات معنية من القطاع 

-4104، وعرض لبرنامج العمل لعاَمي 4103ب التنسيق في العام الخاص؛ واستعراض لألنشطة المنفّذة من قبل مكت

، ومناقشة لألفكار حول برنامج السياحة المستدامة المقترح ضمن إطار السنوات العشر للبرامج. وقد شّكل اجتماع 4102

رامج ومناقشة فريق الخبراء فرصةً، من بين جملة أموٍر أخرى، لتشارك المعلومات حول عملية إطار السنوات العشر للب

المحطّات الرئيسية؛ وتقديم استعراض لنتائج دراسٍة استقصائية عالمية، وأبحاث واستشارات حول السياحة المستدامة 

 لتطوير مقترح برنامج السياحة المستدامة ضمن إطار السنوات العشر للبرامج. 

ر تشرين األول/أكتوبر من كّل عام، الضوء على يوَم األمم المت حدة الذي يُحتفَل به في الرابع والعشرين من شهيسلّط  .41

عمل وأهداف األمم المت حدة ووكاالتها المتخّصصة حول العالم. وقد لعبت منظ مة السياحة العالمية، وهي الوكالة الوحيدة 

انيا. فشاركت المنظ مة بيوم األمم المت حدة في إسب 4103التي يقع مقّرها الرئيسي في إسبانيا، دوراً ناشطاً في احتفاالت العام 

في االحتفاالت الرسمية الجارية في "مدريد تاون هول" )دار بلدية مدريد( والتي ترأّسها رئيس بلدية مدريد ووزير الشؤون 
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سياحة مدريد" للترويج ليوم األمم المت حدة، هيئة "المناسبة، تم  تنسيق حملٍة مع  الخارجية والتعاون اإلسباني. وفي هذه

 ولوجود منظ مة السياحة العالمية في إسبانيا.  

 المشاركة في اجتماعات األمم المتحدة باء. 

شاركت منظمة السياحة العالمية في االجتماع التنسيقي الدولي الرابع الخاّص بالترتيب التعاوني لمنع انتشار  .40
في مدينة برن،  1182حزيران/يونيو  18إلى  81، الذي ُعقَِد من (CAPSCA)لسفر الجوي األمراض السارية من خالل ا

ضمان التنمية السياحية القوية والمرنة خالل هذا االجتماع التنسيقي،  بشأنسويسرا. وقد استعرضت المنظمة مقاربتها 
ة العال  مية.الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي، بالتنسيق مع منظمة الصحَّ

شاركت منظمة السياحة العالمية في اجتماع فريق خبراء األمم المتحدة بشأن مشروع دليل إحصاءات التجارة  .44
 12إلى  12، الذي انعقد في جنيف، سويسرا من 1181( ودليل اإلحصائيين للعام MSITSالدولية في الخدمات )

لذي اعتمدته اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم ، ا(MSITS 2010). وقد جرى تدارس هذا الدليل 1182حزيران/يونيو 
( من أجل توفير التوجيهات SITSالمتحدة، من قبل فريق العمل المعني بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات )

لإلحصائيين  واإلرشادات الالزمة حول عملية تجميع اإلحصاءات. وانطالقاً من ذلك، شرع فريق العمل في إعداد دليل  
(. وقد حصلت هذه العملية على دعم فريق خبراء CG MSITS 2010بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات ) المعنيين

 األمم المتحدة المعني بصياغة دليل اإلحصائيين.

ات، الذي انعقد في فيع المستوى المعني بتحالف الحضارشاركت منظمة السياحة العالمية في االجتماع السنوي الر .43
د االجتماع على أهمية العالقات السلمية بين الدول والشعوب من أجل 1182يلول/سبتمبر أ 12نيويورك، في  . وقد شدَّ

تحقيق أهداف األمم المتحدة مثل األهداف اإلنمائية لأللفية. فمن دون االنصهار العالمي الذي يطمح إليه ميثاق األمم 
 يق التقّدم وسط النزاعات وانعدام االستقرار. وال يمكن تحق واالزدهارالمتحدة، ال يمكن الحفاظ على التنمية 

م اركت منظمة السياحة العالمة في مؤتمر قمة قادة االتفاق العالمي ش .44 والمعقود في كل ثالث سنوات، الذي ُينظَّ
ة لألمم المت نيويورك  11-81حدة، في على هامش الجزء الرفيع المستوى للدورة الثامنة والستين للجمعية العامَّ

يتمّثل في خلق "هيكل  إلشراك قطاع األعمال في دعم خطة التنمية لألمم المتحدة لما  ، بهدف  طموح1182أيلول/سبتمبر 
، أطلق األمين العام لألمم المتحدة تقريراً خاصاً حول المؤتمر"، وفقاً لما أفاد به مديره التنفيذي. وخالل 1182بعد عام 

". وقد شهد المؤتمر أيضاً على إطالق 1182مرحلة ما بعد إشراك قطاع األعمال في  االتفاق العالمي بعنوان: "بناء هيكل
  ثالث منصات مواضيعية جديدة هي: التعليم، واألعمال من أجل السالم، والزراعة المستدامة.

ويسرا، عقد في جنيف، سنلية لمنظمة العمل الدولية، الماخالل المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء اإلحصاءات العم .42
، ناقشت منظمة السياحة العالمية وخبراء اإلحصاءات السياحية بشكل  خاّص قضايا 1182تشرين األول/أكتوبر  1و 4بين 

الوظائف الخضراء، والعمل الالئق، والعمل غير النظامي في القطاع غير الرسمي، ومؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 
  .1182وخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام 

نفذت وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة مراجعة تنظيمية وإدارية لمنظمة السياحة العالمية خالل الربع  .46
(. وفي هذا JIU/REP/2009/1)أنظر  1111في إطار متابعة المراجعة التي أجرتها في العام  1182األخير من العام 

مقّر المنظمة وعدداً من وفود الدول األعضاء. ُتستعرض نتائج هذه اإلطار، زار فريق عمل وحدة التفتيش المشتركة 
 المراجعة ضمن تقرير  خاص إلى المجلس التنفيذي ُيرَفع ضمن وثيقة منفصلة.

عة عنهالعاملة فرق الالتنفيذيين و مجلس الرؤساء جيم.   المتفرِّ

رؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق شاركت المنظمة بشكل  منتظم في آليات التنسيق المعتمدة من قبل مجلس ال .42
(CEB) ،يرتكز على ثالثة أركان فرعية رئيسية هي: اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج  والتي(HLCP) واللجنة ،

، التي تعمل جميعها بشكل  وثيق مع عدد  (UNDG) ، ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية(HLCM) اإلدارية الرفيعة المستوى
 الشبكات ومجموعات العمل الرئيسية.من 

ع ، وقّ 1182التي انعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر  ،على هامش الدورة العادية الثانية لمجلس الرؤساء التنفيذيين .41
رؤساء كل من منظمة السياحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( اتفاقية تعاون تعيد التأكيد 

 لى الدور الكبير الذي يمكن للسياحة أن تلعبه في حماية الثروة الطبيعية والثقافية وحفظها والنهوض بها.ع
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شاركت منظمة السياحة العالمية في االجتماع السادس والعشرين للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، الذي انعقد في  .41
، تتابع المنظمة حالياً وعن التي تهّمهامواضيع ال من جملة . وإلى جانب1184وآذار/مارس  1182تشرين األول/أكتوبر 

كثب عملية تطوير نظام المنسقين المقيمين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآثاره على الوكاالت المشاركة، وآليات تعزيز 
لموظفين بما في إعادة النظر في حزمة تعويضات اعملية من الفضاء اإللكتروني داخل األمم المتحدة، وأاألمن الشخصي و

 .52ذلك النقاشات المرتبطة برفع السن اإللزامي إلنهاء الخدمة إلى 

 85شاركت منظمة السياحة العالمية في الدورة السابعة والعشرين لشبكة الموارد البشرية، المنعقدة في لندن من  .31
ة في جدول أعمال  . وقد برزت مجموعة من البنود والمواضيع المثيرة لالهتمام1182تموز/يوليو  11إلى  بصورة  خاصَّ

الشبكة، من بينها النقاش حول كيفية االنتقال من تقييم األداء إلى إدارة األداء، والسّن اإللزامي إلنهاء الخدمة المرفوع من 
 بموضوع في ما يتعلقالجدد، والمسائل التي تنظر فيها لجنة الخدمة المدنية الدولية.  الموظفينبالنسبة إلى  52إلى  51

دمة، أعلم ممثل منظمة السياحة العالمية شبكة الموارد البشرية بأنَّ المجلس التنفيذي في المنظمة السن اإللزامي إلنهاء الخ
 .1184كانون الثاني/يناير  8السّن اإللزامي للتقاعد للموظفين الجدد اعتباراً من على أنَّه قد أقرَّ سن الخامسة والستين 

، في روما، إيطاليا. وقد 1182حزيران/يونيو  12-14اجتماعاً لها في  (FBN)انية عقدت شبكة المالية والميز .30
د لمراقبة التكاليف؛  نت المواضيع الرئيسية التي نوقشت: التحديد المشترك لتكاليف التشغيل والنظام المشترك والموحَّ تضمَّ

ل مرجعاً لاقتراح نموذج إلدارة المخاطر والرقابة والمساءلة  األجهزة اإلدارية،  في مناقشاتها معاألمم المتحدة  منظومةيشكِّ
، 1182كانون األول/ديسمبر  81إلخ. باإلضافة إلى ذلك، ُعِقد اجتماٌع افتراضي باستخدام تقنية التداول عبر الفيديو، في 

 وناقش مسائل إدارة المخاطر والرقابة والمساءلة.

تشرين  1أيلول/سبتمبر و 21عنية بمعايير المحاسبة بين حضرت منظمة السياحة العالمية اجتماع فرقة العمل الم .34
ل/أكتوبر  ، في جنيف، سويسرا. ومن بين المواضيع التي جرت مناقشتها مسألة التقّدم في تطبيق المعايير 1182األوَّ

دولية للقطاع المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتنّوع السياسات المتصلة بالمحاسبة، وأنشطة مجلس المعايير المحاسبية ال
م أي اجتماعات  العام، ومراجعة مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق المنظومة ككل، إلخ. لم ُتنظَّ

 رسمية خالل هذه الفترة، غير أنَّ عملية التواصل كانت منتظمة، وتمَّ استالم نتائج المسوحات، إلخ.

االجتماع السنوي لشبكة المستشارين القانونيين لألمم المتحدة، الذي انعقد في شاركت منظمة السياحة العالمية في  .33
نت مواض1182مقّر األمم المتحدة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في أيار/مايو  ع النقاش الرئيسية ي. وقد تضمَّ

بية، وإمكانية تطبيق عقوبات مجلس األمن االمتيازات والحصانات، واآلثار القانونية، واستعمال خدمات الحوسبة الحاسو
من قبل وكاالت األمم المتحدة، والمسائل القانونية المتصلة بإقامة شراكات  بين القطاعين العام والخاص، وحماية أسماء 

 (.ICANNللمنظمات الدولية من قبل شركة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ) المرتبةالنطاقات العالية 

ظمة السياحة العالمية االجتماع الحادي والعشرين المشترك بين شبكة المعلومات واالتصاالت التابعة استضافت من .34
، وفي قاعدة 1182تشرين األول/أكتوبر  85و 84لمجلس الرؤساء التنفيذيين والمركز الدولي للمحاسبة، في مدريد، بين 

نت مواضيع النقاش الرئيسية 1182تشرين األول/أكتوبر  82األمم المتحدة للدعم في فالنسيا في  مضمون . وقد تضمَّ
 المعلوماتية الخطة االستراتيجية لشبكة المعلومات واالتصاالت المبادرات الرامية إلى تحسين وتعزيز سالمة الهياكل

 وأمن المعلومات، بما في ذلك القدرة على االستجابة لحوادث أمن الفضاء اإللكتروني على مستوى المنظومةاألساسية 
ككل، وتشجيع خدمات الحوسبة السحابية والترويج لها، ومراجعة مبادرات التخطيط المركزي للموارد، من جملة مواضيع 

 أخرى.

حول األمن، والتي  1182شاركت منظمة السياحة العالمة في ندوة شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعام  .32
 21، في واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية، في يالدول نّظمها االتحاد الدولي لالتصاالت برعاية البنك

تحديد مجاالت االهتمام المشترك ووضع خارطة  إلى الندوة سعت. وقد 1182تشرين األول/أكتوبر  8 -أيلول/سبتمبر 
بين الوكاالت على  طريق للتعاون. وقد ركَّزت النقاشات على تحسين التعاون بين الوكاالت، بما في ذلك القدرة المشتركة

 االستجابة للحوادث وحاالت الطوارئ في أمن الفضاء اإللكتروني واستخدام الحوسبة السحابية في منظومة األمم المتحدة.

كانون الثاني/يناير. وخالل  21انعقدت الدورة االفتراضية الرابعة لشبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  .36
ة العرض التصوير اإلسهام فيت الشبكة على توفير ، وافقاالفتراضيةهذه الدورة  للبيانات في منظومة األمم  يمبادرة منصَّ

 ، وعلى مراجعةمصفوفة نتائج الخطة االستراتجية الخاّصة باللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى المدرجة ضمن المتحدة
 المسائل المفتوحة والنظر في كيفية معالجتها.



CE/98/3(I)(g) 
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 اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي اإلجراءات الواجب ثانياً. 

 المجلس التنفيذي أن:ُيطلب من  .32

مشاركتها  مواصلة ، ويدعممنظومة األمم المتحدةلمسائل الموضوعية الألمانة في اعلماً بمشاركة يحيط  (أ )
عة عنه مجلس الرؤساء التنفيذيينوانخراطها في تلك المسائل كما في   .والشبكات المتفرِّ

الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي اعتمدته باإلجماع بعنوان "السياحة المستدامة والتنمية يحيط علماً بقرار و (ب )
 يواصل دعم عمل المنظمة في هذا المجال؛، و(A/RES/68/207)"المستدامة في أميركا الوسطى

طاع يدعم األمانة في مواصلة مناقشاتها مع أصحاب المصلحة المعنيِّين بشأن المسائل األمنية في القو (ج )
 السياحي المتصلة بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

ن و (د ) ثيقة والبناء على و من أجل إدراج السياحة على األجندة العالمية ويواصل دعمهااألمانة جهود يثمِّ
، وخصوصاً من خالل مبادرات  أساسية مثل إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة "المستقبل الذي نصبو إليه"

 تطويربأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة والنقاش المتواصل مع الدول األعضاء واألطراف المعنيين من أجل 
   بالسياحة المستدامة. المتصلالبرنامج 

بدعم  قوي من الدول األعضاء،  ،لمنظمة من أجل أن تقودَعت إلى اويواصل دعم التوصية التي ُرفِ  ويلحظ (ه )
مشاركة المنظمة في اجتماع فريق  على أثر، 1182اإلطالق المحتمل للسنة الدولية للسياحة المستدامة والسالم في 

 الخبراء في نيويورك؛

ع و (و ) لى صياغة أهداف إلهادفة النقاشات المفتوحة لمجموعة العامل امانة على مواصلة مشاركاتها في األيشجِّ
 ؛1182عام لما بعد خطة التنمية  ضمن إطارالتنمية المستدامة 

ع األمانة على المشاركة بصورة  ناشطة في التحضيرات وآليات العمل التي تساهم في اإلعداد لمؤتمر و (ز ) يشجِّ
ر عقده في دولة ساموا في   .1184األمم المتحدة الثالث حول الدول الجزرية الصغيرة النامية الُمقرَّ

 


