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الدورة الحادية والعشرون
مديين ،كولومبيا  21-21 ،أيلول/سبتمبر 1122
البند ()2(8ج) من جدول األعمال المؤقت

تقرير األمين العام
الجزء األول :برنامج العمل
(ج) منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة
أولا .المقدمة
واصلت منظمة السياحة العالمية إقامة روابط وثيقة مع منظومة األمم المتحدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ،بما
.1
في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الجمعية العامة لألمم المتحدة وأجهزتها الفرعية ،والمجلس االقتصادي
ً
إضافة إلى العديد من اآلليات والشبكات المشتركة بين الوكاالت .ويقضي الهدف بالحرص على أن يتم
واالجتماعي،
اإلقرار بالسياحة على الصعيد الدولي بوصفها قطاعا ً متعدد التخصصات يساهم في النمو االقتصادي ،والتنمية المستدامة
والح ّد من الفقر .ويو ّفر هذا التقرير موجزاً لألنشطة الرئيسية المتصلة بمنظومة األمم المتحدة والتي أُجريت منذ صدور
التقرير األخير من هذا النوع عن الجمعية العامة (الوثيقة ).)A/20/5(I)(d
وبدءاً من األول من مارس/آذار  ،5112قررّت أمانة منظمة السياحة العالمية تعيين موظف اتصال في جنيف،
.5
سويسرا ،بهدف تعزيز جهودها في مجال التنسيق والتعاون مع منظومة األمم المتحدة ،وتوطيد قدرات المنظمة على صعيد
الدعوة وتعبئة الموارد .وتشمل األنشطة المعروضة في التقرير الحالي مختلف التعهدات والمساهمات الملحوظة لموظف
االتصال في األمانة في نيويورك والممثلية في جنيف ،والتعاون الوثيق معهما.
ثانيا ا .األنشطة مع منظومة األمم المتحدة
ألف .المشاركة في القضايا واألنشطة الجوهرية الخاصة بمنظومة األمم المتحدة:
استمرت منظمة السياحة العالمية رصد العمليات العديدة الجارية في إطار أهداف التنمية المستدامة التي سوف ُتقدّم
.3
خالل قمة األمم المتحدة حول جدول األعمال ما بعد عام  ،5112والتي سوف تنعقد في سبتمبر/ايلول  ،5112والمشاركة
في هذه العمليات على نحو ناشط .وإثر العمل الذي أجرته مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للجمعية العامة لألمم
المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة بتوجيه من الدول األعضاء ،ساهمت منظمة السياحة العالمية في عدد من المنتديات،
بما في ذ لك فرق المهام ،والمفاوضات الحكومية الدولية ،واللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة  ،وفريق الخبراء المشترك بين
الوكاالت المعني بأهداف التنمية المستدامة -وهي ترمي جميعها إلى معالجة أهداف التنمية المستدامة انطالقا ً من نهج
وخبرات مختلفة .من بين هذه األهداف السبعة عشرة المقترحة وما يفوق  161غاية ،وفي وثيقة النتيجة الصادرة عن قمة
األمم المتحدة لما بعد عام  ،5112والتي باتت اليوم في مسودتها األخيرة على أن ُتر َفع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
للمصادقة عليها ،تبرز السياحة كغاية في ثالثة أهداف كما يت ّم اإلشارة إليها في الديباجة ،وفقا ً لما يرد أدناه:

الرجاء إعادة استعمال الورق
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الديباجة ،الفقرة  ..." :23ونحن عازمون على تعزيز السياحة المستدامة ،ومعالجة مسألة ندرة
المياه وتلوثها ،وتعزيز التعاون لمكافحة التصحّر ،والعواصف الرملية ،وتدهور األراضي
والجفاف ،والترويج للقدرة على الصمود والح ّد من مخاطر الكوارث"...
الهدف  :8تشجيع النمو االقتصادي المستمر ،والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق
للجميع
الغاية  -8.8بحلول عام  ،5131صياغة وتنفيذ سياسات ترمي إلى تشجيع السياحة

المستدامة التي تولّد الوظائف ،وتروّ ج للثقافة والمنتجات المحلية؛

الهدف  :23ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة
الغاية .23ب -وضع وتنفيذ أدوات لرصد آثار التنمية المستدامة على السياحة

ّ
المستدامة التي تولد الوظائف وتروّ ج للثقافة والمنتجات المحلية؛ و

الهدف  :21صون المحيطات ،والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل
التنمية المستدامة
الغاية  – 21.1بحلول عام  ،5131زيادة المنافع االقتصادية بالنسبة إلى الدول

الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً من جراء االستخدام المستدام للموارد البحرية ،بما
في ذلك من خالل اإلدارة المستدامة لقطاعات مصايد األسماك ،وتربية األحياء المائية
والسياحة.
.4

وقد أولت المنظمة اهتماماص إضافيا ً إلى التحضيرات لعقد مؤتمرين رئيسيين لألمم المتحدة ،وال سيما:
ش ّكل المؤتمر الثالث حول عملية تمويل التنمية ،الذي انعقد في أديس ابابا في منتصف يوليو/تموز ،5112
(أ)
ً
مرحلة أ ساسية في عملية أهداف التنمية المستدامة ،وتتمثل نتيجته اإلجمالية بوضع إطار تمويل لتنفيذ هذه األهداف.
وتتضمن وثيقة نتيجة المؤتمر في الفقرة  151منها إشارة محددة إلى التنمية المستدامة .كذلك ،في الفقرة  11من
القسم بعنوان "التجارة الدولية" ،فإن إدراج عبارات قوية تدعم التجارة في الخدمات ،والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،واإلطار المتكامل المع ّزز ألقل البلدان نمواً هو نتيجة جهود منسّقة ألمانة منظمة السياحة
العالمية وممثلياتها.
(ب) المستوطنات ( 3مؤتمر األمم المتحدة الثالث حول اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة) المتوقع عقده في
ً
إضافة إلى المساهمة في التقرير عن "التوسع الحضري والتنمية المستدامة-
كيتو في أكتوبر/تشرين األول .5116
ّ
نحو جدول أعمال حضري جديد لألمم المتحدة" ،تمكنت األمانة من إدراج السياحة في ورقة تحليلية حول
"االقتصاد المحلي" خالل "ورشة عمل الكتابة" التي ّ
نظمتها أمانة المؤتمر الثالث للمستوطنات.

وفي سياق التحضير النعقاد مؤتمر األطراف السنوي في االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ لألمم المتحدة – الدورة
.2
الحادية والعشرون (مؤتمر األطراف  -51باريس ،فرنسا 31 ،نوفمبر/تشرين الثاني 11 -ديسمبر/كانون األول ،)5112
انضمت منظمة السياحة العالمية إلى المناقشات التي أجرتها مجموعة العمل المختصة التابعة للجنة الرفيعة المستوى
المعنية بالبرامج إلدراج نشاط ضمن "معرض واحد لألمم المتحدة" حول موضوع "الطاقة والصناعة" خالل مؤتمر
األطراف الحادي والعشرين .ويرمي المؤتمر القادم إلى التوصل إلى اتفاق دولي جديد حول المناخ ،ينطبق على البلدان
ً
كافة ،ويهدف إلى إبقاء االحتباس الحراري العالمي دون درجتين مئويتين.
في إطار النتائج الرئيسية التي خلص إليها مؤتمر ريو ،51+وُ ضع إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط
.6
االستهالك واإلنتاج المستدامة  .ومن بين البرامج الستة الحالية المحددة ضمن مبادرة اإلطار المذكور ،يبرز برنامج
السياحة المستدامة الذي ينبثق من عملية مراكشن ويستند على الخبرة المستمدة من الشراكة العالمية للسياحة المستدامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني  ،5114خالل سوق السفر العالمي ،أُطلق برنامج السياحة المستدامة ضمن إطار السنوات
العشر ،وقُدّمت منظمة السياحة العالمية بوصفها الجهة الفاعلة الرائدة على أن تشارك حكومات فرنسا ،والمغرب
وجمهورية كوريا في القيادة .وتتألف هيكلية الحوكمة في البرنامج من لجنة استشارية متعددة أصحاب الشأن تضم 53
عضواً ،من بينهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،و 62شريكاً .وفي مايو/أيار ،5112
2
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حضرت منظمة السياحة العالمية االجتماع العالمي األول للبرامج الستة جميعها ضمن إطار السنوات العشر للبرامج
المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة ،والذي نجح في تحديد التآزرات بين البرامج واألنشطة .ويو ّفر برنامج
السياحة المستدامة إطاراً مثاليا ً لتسريع التحوّ ل باتجاه أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة في قطاع السياحة.
وفي الدورتين الثامنة والستين والتاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة ،ت ّم اعتماد أربعة قرارات ذات أهمية
.7
بالنسبة إلى منظمة السياحة العالمية وقطاع السياحة على النحو التالي:
(أ) يدعو القرار  533/61بشأن "تشجيع السياحة المستدامة ،بما في ذلك السياحة البيئية ،الستئصال الفقر
وحماية البيئة" إلى بذل جهود متسقة لدعم السياحة بوصفها أداة الستئصال الفقر ،ويدعو الحكومات إلى االنضمام
إلى إطار المرصد العالمي للسياحة المستدامة التابع للمنطمة .ويطلب القرار رفع تقرير آخر حول تنفيذ اإلطار إلى
الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين عام )A/RES/69/233( .5116
(ب) القرار  12/61بشأن "إجراءات العمل المع ّجل للدول النامية الجزرية الصغيرة (يُسمّى أيضا ً "مسار
ساموا")" .وترد في الفقرة  4من القرار عبارة "السياحة المستدامة" .وقد اضطلعت منظمة السياحة العالمية بدور
هام ،وساهمت بصورة ملحوظة في أحداث عديدة خالل مؤتمر الدول النامية الجزرية الصغيرة (سبتمبر/ايلول
 ،5114أبيا ،ساموا) ،بما في ذلك تنشيط حدث جانبي رفيع المستوى لمجلس الرؤساء التنفيذيين حول "الشراكات
في منظومة األمم المتحدة م ن أجل السكان في الدول النامية الجزرية الصغيرة" والمساهمة في منتدى شراكات
القطاع الخاص)A/RES/69/15( .
(ج) القرار  137/61حول برنامج عمل الدول النامية غير الساحلية للعقد  .5154-5114ويشير هذا القرار
إلى دور السياحة بوصفها أداة اقتصادية هامة لهذه البلدان)A/RES/69/137( .
(د) يعبّر القرار  517/66حول "السياحة المستدامة والتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى" عن امتنانه للجهود
التي تبذلها حكومات أمريكا الوسطى في مجال تنمية السياحة المستدامة ،ويدعو إلى توفير الدعم ذات الصلة لهذه
المساعي من جانب األسرة الدولية والحكومات المعنية .ويجري إعداد تقرير حول هذا القرار على أن يُر َفع إلى
الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السبعين)A/RES/68/207( .
ودعما ً للجهود العالمية اآليلة إلى احتواء فيروس إيبوال ،وتوفير استجابة دولية متسقة لقطاع السياحة ،قام رؤساء
.6
منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي ،والمجلس الدولي للمطارات ،واتحاد
النقل الجوي الدولي ،والمجلس الدولي للسفر والسياحة بتفعيل فريق مهام معني بالسفر والنقل لرصد الوضع وتوفير
معلومات في الوقت المالئم للقطاع والمسافرين على السواء .وتستمر منظمة السياحة العالمية في رصد حالة فيروس إيبوال
من خالل اجتماعات لجنة الطوارىء المنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية حول اإليبوال.
ونتيجة رسالة وجهّها األمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية يعبّر له فيها عن
.1
شواغل العديد من أ صحاب الشأن في قطاع السياحة بشأن تسمية األمراض المنقولة على اسم مواقع جغرافية محددة .وقد
ً
مجموعة
تلقت منظمة السياحة العالمية تبليغا ً من منظمة الصحة العالمية أنها وضعت ،بالتعاون مع منظمات دولية أخرى،
من "الممارسات الفضلى لتسمية األمراض المعدية البشرية الجديدة" .واألهم أن أفضل الممارسات في منظمة الصحة
العالمية تنصّ على عدم وجوب أن تتضمن أسماء األمراض إشارات إلى مواقع جغرافية.
 .11وفي إطار اللجنة التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل التنمية التي اُنشئت تحت رعاية منظمة السياحة العالمية عام
 ،5111وتضم ثمانية وكاالت أخرى لألمم المتحدة ،1.جرى تنظيم األحداث التالية( :أ) دورة مر ّكزة حول "السياحة
بوصفها محركا ً للنمو والتنمية" ،مع المكسيك وجنوب أفريقيا ،و(ب) اجتماع مشترك بين الوكاالت ت ّم تنظيمه مع الشراكة
العالمية من أجل سياحة مستدامة ،استضافته اليونسكو ،لمناقشة الخيارات المتاحة من أجل وضع نهج متسق لدعم أكبر
للسياحة المستدامة في تدفقات المعونة الدولية.
 .11كما ع ّززت منظمة السياحة العالمية تعاونها مع بعض وكاالت ومنظمات األمم المتحدة ،بما في ذلك على سبيل
المثال وليس الحصر ،المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ،وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب،
باإلضافة إلى منظمات أخرى متعددة األطراف وإقليمية للترويج لألمن في قطاع السياحة .وفي هذا الخصوص ،انضمت
2
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المنظمة أيضا ً إلى مجموعة العمل التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب وبحماية البنية التحتية
الهامة ،واألهداف المعرضة للخطر ،واالنترنت واألمن السياحي عام  .5114ومن بين األحداث التي استضافتها فرقة
العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب ،توجّه أمين عام منظمة السياحة العالمية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
(يونيو/حزيران  )5114حيث أطلعها على آراء المنظمة وعملها في مجال أمن السفر -وهو حدث لم يسبق له مثيل سيما
أنها كانت المرة األولى التي مُنح فيها ذلك االمتياز إلى رئيس وكالة متخصصة.
 .15وخالل جلسة العمل بعنوان "نحو قطاع سياحي قادر على الصمود" ،والتي جرت في سنداي ،اليابان ،بمناسبة
انعقاد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالح ّد من مخاطر الكوارث في مارس/آذار  ،5112قدّمت منظمة السياحة العالمية
ً
ورقة عن البعدين العالمي واإلقليمي للتكامل بين الحد من مخاطر الكوارث وإدارة حاالت الطوارىء من جهة والسياحة
من جهة أخرى.
 .13وإثر الطلب المقدّم من المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ،بدأت المنظمة ،وبالتعاون مع شعبة اإلحصاءات
في األمم المتحدة ،بتحديد مشروع طويل األجل لوضع قياس قائم على المعايير لقضايا االستدامة في مجال السياحة،
وبخاصة )1( :وضع مؤشرات للرصد العالمي؛ ( )5توسيع نطاق النظام الوطني لإلحصاءات في قطاع السياحة ألخذ
البيئة في االعتبار؛ و( )3البناء على القياس الوطني الفرعي لتكوين فهم عن السياحة في ما يخص "االستدامة" بمعناها
األوسع.
 .14كذلك ،نظمت شعبة التنمية المستدامة في األمم المتحدة اجتماعا ً لفريق خبراء حول "السياحة المستدامة :السياحة
البيئية ،والح ّد من الفقر وحماية البيئة" عام  5113بالتعاون مع حكومة المغرب ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة
التجارة الدولية .وأصدر هذا االجتماع في نهايته توصية أقرّها المجلس التنفيذي ،بأن تتولى منظمة السياحة العالمية القيادة
مع الدول األعضاء لضمان أن تكون سنة  5117السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية.
 .12وأمّا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونسكو فقد ضمّا جهودهما إلى جهود منظمة التجارة
ّ
تحث المسافرين على دعم مكافحة بعض أشكال االتجار .ويتوفر مزيد من المعلومات في
الدولية إلطالق حملة عالمية
تقرير المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ).CE/98/3(I)(e
 .16وقامت البعثة الدائمة للنمسا لدى األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية بتنظيم عرض "للدليل الدولي للسياحة
والسالم" في يونيو/حزيران  5114في حدث جانبي في إطار الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة .وقد
وُ ضع هذا الدليل في إطار مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع جامعة كالغنفورت ،النمسا بين
عامي  5115و 5114حول السياحة والسالم.
باء.

المشاركة في اجتماعات األمم المتحدة:
.17

تمثلت منظمة السياحة العالمية على أعلى المستويات في األحداث الرئيسية التالية:
نقاش مواضيعي خاص في الجمعية العامة لألمم المتحدة حول "الثقافة والتنمية المسندامة في جدول أعمال
(أ)
التنمية ما بعد عام ."5112
(ب) منتدى القيادة حول قياس األثر :دعوة قادة الفكر في قطاع السياحة إلى االجتماع ،وقد نظمته مجموعة البنك
الدولي المعنية بالممارسات العالمية في مجال التجارة والتنافس ،وو ّفر هذا المنتدى فرصة مستمرة لتوجيه اثر
السياحة.
ً
إضافة إلى دورات لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية،
(ج) اجتماع كبار اإلحصائيين في منظومة األمم المتحدة،
وبخاصة لمناقشة مسألة "ثورة البيانات" (أو "البيانات الضخمة") ورصد أهداف التنمية المستدامة.
(د) اجتماع لجنة تحليل بيانات الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي من أجل اإلشارة إلى التعاون بين
منظمة السياحة العالمية و منظمة الطيران المدني الدولي في مجال اإلحصاءات.
(ه) المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء اإلحصاءات العمالية لمنظمة العمل الدولية ،والذي ر ّكز على الوظائف
الخضراء ،والوظائف الالئقة ،والعمالة غير النظامية والقطاع غير الرسمي ،ومؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية
وجدول أعمال التنمية لما بعد عام .5112
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جيم.

مشاركة مجلس الرؤساء التنفيذيين ومجموعات العمل في هيكليته الفرعية:
 .16تشارك منظمة السياحة العالمية بانتظام في آلية التنسيق التي أنشأها مجلس الرؤساء التنفيذيين ،والمدعومة بركائزه
الفرعية الثالثة :اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرنامج ،واللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة ،ومجموعة األمم
المتحدة اإلنمائية ،وجميعها تعمل على نحو وثيق مع عدد من الشبكات ومجموعات العمل الرئيسية.

جيم  .2مجلس الرؤساء التنفيذيين ،واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرنامج ،واللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة،
ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية
 .11على هامش الدورة العادية الثانية لمجلس الرؤساء التنفيذيين التي انعقدت في نوفمبر/تشرين الثاني  ،5113وق ّع
رئيسا منظمة السياحة العالمية واليونسكو اتفاق تعاون مجدّد يعيد التاكيد على السبيل الذي يمكن من خالله للسياحة أن
تؤدي دوراً ملحوظا ً في الحفاظ على األصول الثقافية والطبيعية ،وصونها وتعزيزها.
 .51وقد حضرت منظمة السياحة العالمية الدورات األربعة كافة للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرنامج واللجنة
الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة خالل الفترة  .5112-5113وضمن والية اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرنامج،
التي تعنى من بين مسؤولياتها بتعزيز اتساق السياسات والتنسيق بين البرامج ،قامت منظمة السياحة العالمية إما برصد
مبادرات عديدة و/أو شاركت فيها .وتضم هذه المبادرات ،على سبيل المثال وليس الحصر ،التوسع الحضري والتنمية
المستدامة -ترتبط بصورة خاصة "بجدول أعمال حضري جديد" ومؤتمر المستوطنات الثالث؛ الالمساواة ،وحقوق اإلنسان
وجدول أعمال التنمية ما بعد عام 5112؛ و"ثورة البيانات" و:البيانات الضخمة"؛ والقضايا المتصلة بالشباب والنوع
االجتماعي؛ والمبادرات المستمرة لألمم المتحدة حول شبكة األمم المتحدة المعنية بالمياه ،وشبكة األمم المتحدة المعنية
بالطاقة ،وشبكة األمم المتحدة المعنية بالمحيطات .كذلك ،استعرضت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرنامج خالل تلك
الفترة التنفيذ على نطاق األمم المتحدة لبرنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان نمواً.
 .51كما ناقشت دورات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرنامج إعداد استجابة األمم المتحدة ألزمات فيروس إيبوال،
واستعرضت أيضا ً مبادرات عديدة ترمي إلى زيادة قدرة األمم المتحدة على الصمود بوصفه نظام ينبغي له أن يستجيب
إلى حاالت الطوارىء ،وتحسين المنظومة عبر جعل آلياتها "مالئمة للغرض".
 .55وضمن ركيزتي مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ولجنة األمم المتحدة المعنية باإلدارة في مجلس الرؤساء
التنفيذيين ،ترصد منظمة السياحة العالمية أيضا ً عن كثب عملية وضع نظام المنسق المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وآثاره على الوكاالت المشاركة ،وتعزيزات األمن المادي وأمن الفضاء االلكتروني ضمن منظومة األمم المتحدة،
والوصول إلى الحياد المناخي ألجهزة األمم المتحدة بحلول عام  ،5151من بين المواضيع الرئيسية.
جيم  .3الشبكات الفرعية التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية باإلدارة
 .53ساهمت منظمة السياحة العالمية في الشبكات التالية التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية باإلدارة واستفادت منها:
المالية والميزانية (مثل االلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتنفيذها ،وضبط الكلفة) ،والمستشارون القانونيون
والوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة (مثل حماية االمتيازات والحصانات ،وعقود غير الموظفين ،والتعاون مع االتحاد
األوروبي) ،والموارد البشرية في األمم المتحدة (مثل السن القانوني لفصل الموظفين ،ومراجعة تعويضات لجنة الخدمة
المدنية الدولي ة) ،وإدارة األمن المشتركة بين الوكاالت (مثل اإلجراءات ألمن الوكاالت) ،ولجنة السفر المشتركة بين
وكاالت األمم المتحدة (مثل مفاوضات مشتركة بين الخطوط الجوية ،واألمن والسالمة) وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (مثل أن تصبح منظومة األمم المتحدة "مالئمة للغرض" ،ونهج "تصميم التفكير").
ثانيا .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامة
.54

الجمعية العامة مدعوة إلى أن:
ترحب باإلشارة الصريحة إلى السياحة المستدامة في ثالثة من أصل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة
(أ)
المقترحة ،وأن تطلب إلى األمانة اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة في ما يتعلق بتحقيق جدول أعمال التنمية لما بعد
عام  5112وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛
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(ب) تق ّر وتعيد التاكيد على دعمها لعمل المنظمة الجاري ضمن إطار السنوات العشر ودورها الريادي في
برنامج السياحة المستدامة ،وأن تعبّر عن امتنانها للمشاركة الناشطة لك ّل من فرنسا ،والمغرب وجمهورية كوريا
في هذه العملية ودعمها له؛
(ج) تدعم جهود األمانة الرامية إلى اعتماد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن إعالن  5117السنة الدولية
للسياحة المستدامة من أجل التنمية؛
تشجّع األمانة على البقاء فعالة في العمل التحضيري ومتابعة القرارات الصادرة عن مؤتمر المناخ في
(د)
باريس (مؤتمر األطراف  ،)51وما تر ّتب على الدول األعضاء من آثار ومسؤوليات؛
(ه) تعيد التأكيد على دعمها لألمانة لتواصل مساهمتها في استجابة منظومة األمم المتحدة لفيروس إيبوال
ومخاطر عالمية مماثلة ،بما في ذلك تلك المتصلة بأمن السياحة؛ و
(و) تق ّر بأهمية المنافع وتشجيع العمل والتعاون المشتركين ضمن منظومة األمم المتحدة ،وبخاصة من خالل
اللجنة التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل التنمية والمشاركة في آليات التنسيق ذات الصلة على نطاق المنظومة،
وال سيما لدمج السياحة في جدول أعمال إنمائي عالمي وتشجيع التكامل والتآزر بين برامج منظمة السياحة
العالمية ،وأنشطتها ونواتجها وتلك المتصلة بكيانات أخرى ضمن منظومة األمم المتحدة.
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