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 الدورة الخامسة والسبعون

    األعمالمن جدول  24البند 
 القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى   

  
 *تقرير اللجنة الثانية  

  
 )السنغال( ديومالسيد ديامان  :المقرر

 
 مقدمة  - أوال   

، بناء على 2020أيلول/ســبتمبر  18قررت الجمعية العامة، في جلســت ا العامة النانية المعقودة في  - 1
 توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورت ا الخامسة والسبعين البند المعنون:

 القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى:” 

 ؛(2027-2018تنفيذ عقد األمم المتحدة النالث للقضاء على الفقر ) ”)أ( 

 التعاون في ميدان التنمية الصناعية؛  ”)ب( 

 “ 2030القضاء على الفقر في الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ” )ج(  

 وأن تحيله إلى اللجنة النانية. 

، ومراعاًة للحالة فيما يتعلق بجائحة 2020تشـرين األول/أكتوبر  5ودة في  وفي الجلسـة األولى المعق - 2
(، والقيود المفروضـــــــــــــة على اقجتماعات المعقودة في مباني األمم المتحدة 19-مرض فيروس كورونا )كوفيد

، وكذلك الحلول التكنولوجية واإلجرائية 19-بوصــــــــــــف ا تدابير وقائية ت دف إلى احتواء انتشــــــــــــار مرض كوفيد
لمتاحة، ومراعاة لورقة غرفة اقجتماعات التي أعدها مكتب اللجنة النانية بشـــــــــــلن أعمال اللجنة خ ل الدورة ا

 

ــا  *  ــة أج اء رمو هـــ ــد في أربعـــ ــذا البنـــ ــة عن هـــ  A/75/462/Add.2و  A/75/462/Add.1و  A/75/462يصـــــــــــــــــــدر تقرير اللجنـــ
 .A/75/462/Add.3 و
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، وافقت اللجنة النانية على ترتيبات عمل ا للدورة الخامســــــة والســــــبعين،  ( 1) الخامســــــة والســــــبعين للجمعية العامة
 .( 2) على النحو المبين في تنظيم أعمال اللجنة

ل ســـــتما   2020تشـــــرين األول/أكتوبر  13لجنة اجتماعا غير رســـــمي عبر اإلنترنت في  وعقدت ال - 3
جراء مناقشــة عامة بشــلن هذا البند. وترد في مرفق هذي الونيقة وقائ   غير   الجلســةإلى البيانات اقســت  لية وار

ويوجه اقنتباي أيضــــــــا عبر اإلنترنت، وكذلك البيانات الخطية المقدمة في إطار هذا البند.  الرســـــــــمية المعقودة
تشــــــــرين  9و  8و  6و  5إلى المناقشــــــــة العامة التي أجرت ا اللجنة في جلســــــــات ا من األولى إلى الرابعة في  

ــادســــة، المعقودتين في ( 3) األول/أكتوبر ــتين الخامســــة والســ تشــــرين   24و   18. وجرى البت في البند في الجلســ
 التقرير سرد للمناقشات ال حقة التي أجرت ا اللجنة بشلن هذا البند.. ويرد في إضافات هذا ( 4) الناني/نوفمبر

 وألغراض النظر في هذا البند، كان معروضا على اللجنة الونائق التالية: - 4
 

  24البند   
 القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى  

 
عن تشـــجي  الســـياحة العالمية تقريَر األمين العام لمنظمة الســـياحة   مذكرة من األمين العام يحيل ب ا 

 (A/75/267المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة )
 

 )أ( 24البند   
 (2027-2018تنفيذ عقد األمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر )  

 
 ( 2027-2018تقرير األمين العــام عن تنفيــذ عقــد األمم المتحــدة النــالــث للقضــــــــــــــــاء على الفقر ) 

(A/75/280) 
 

 )ب( 24البند   
 التعاون في ميدان التنمية الصناعية  

عن  المتحدة للتنمية الصــــــــــــــناعية تقرير المدير العام لمنظمة األمممذكرة من األمين العام يحيل ب ا  
 (A/75/158التعاون في ميدان التنمية الصناعية )

 
 )ج( 24البند   
 2030القضاء على الفقر في الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   

األرياف من أجل تنفـيذ خطـة التنمـية المســـــــــــــــتدامة تقرير األمين العـام عن القضــــــــــــــاء على الفقر في   
 (A/75/189) 2030 لعام
  

__________ 

 .www.un.org/en/ga/second/75/bureau-paper.pdfمتاحة على الرابط:  (1) 

 .A/C.2/75/L.1انظر  (2) 

 .A/C.2/75/SR.4و   A/C.2/75/SR.3و  A/C.2/75/SR.2و  A/C.2/75/SR.1انظر  (3) 

 .A/C.2/75/SR.6و  A/C.2/75/SR.5انظر  (4) 

https://undocs.org/ar/A/75/267
https://undocs.org/ar/A/75/280
https://undocs.org/ar/A/75/158
https://undocs.org/ar/A/75/189
file:///C:/MSWDocs/_3Final/www.un.org/en/ga/second/75/bureau-paper.pdf
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https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.4
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.5
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.6
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 A/C.2/75/L.29/Rev.1النظر في مشروع القرار   - ثانيا  
ــا على اللجنة مشــــرو   18 في الجلســــة الخامســــة، المعقودة في - 5 تشــــرين الناني/نوفمبر، كان معروضــ

تشـــجي  الســـياحة المســـتدامة، بما في ذلك الســـياحة البيئية، من أجل القضـــاء على الفقر وحماية ”قرار معنون 
 قدمي مشرو  القرار.، عرضه المغرب باسم م(A/C.2/75/L.29/Rev.1) “البيئة

 وفي نفس الجلسة، ُأبلغت اللجنة بلن مشرو  القرار ق تترتب عليه آنار في المي انية البرنامجية. - 6

من منطوق مشـــرو    36وفي الجلســـة نفســـ ا أيضـــا، أدخلت أمينة اللجنة تصـــويبا شـــفويا على الفقرة  - 7
كوادور، القرار، وأعلنت أن الدول التالية قد انضـمت إلى مقدمي مشـرو  القرار:   سـبانيا، وأسـتراليا، وار أرمينيا، وار

يطاليا، وباقو، والبرتغال، وبلغاريا، وبنن،  وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتشـــــاد، وجامايكا، وأو بكســـــتان، وأيرلندا، وار
وج ر القمر، وجم ورية تن انيا المتحدة، وجنوب الســـــودان، ورواندا، ورومانيا، و امبيا، وســـــان مارينو، وســـــر  
قنكا، والســـــلفادور، وســـــنغافورة، وســـــورينام، والصـــــين، وغامبيا، وغرينادا، وغينيا، وفرنســـــا، والفلبين، وقبر ، 

ــتان ، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكينيا، ولبنان، وليبيا، ومالطة، ومدغشــــقر، ومصــــر، وم و ، وقطر، وكا اخســ
ــمالية، وميانمار، وال ند،   ــعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ وملديف، والمملكة العربية السـ

 .واليابان، واليونان

ــرو  القرار كل م - 8 ــا إلى مقدمي مشـ ــم أيضـ ــانت كيتس ونيفس،  وقحقا، انضـ ــتان، وتوغو، وسـ ن أفغانسـ
 .  ( 5) وسانت لوسيا، والسودان، وطاجيكستان، ومالي، وهندوراس

 وفي الجلسة الخامسة أيضا، أدلت ممنلة المغرب ببيان. - 9

بصـــيغته المصـــوبة   A/C.2/75/L.29/Rev.1وفي الجلســـة نفســـ ا، اعتمدت اللجنة مشـــرو  القرار   - 10
 (.12شفويا )انظر الفقرة 

 وبعد اعتماد مشرو  القرار، أدلى ممنل الوقيات المتحدة األمريكية ببيان. - 11
 

__________ 

 أشارت أندورا في وقت قحق إلى أن ا كانت تعت م اقنضمام إلى مقدمي مشرو  القرار.   (5) 

https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.29/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.29/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.29/Rev.1
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 توصية اللجنة الثانية  ثالثا -  
 توصي اللجنة النانية الجمعية العامة باعتماد مشرو  القرار التالي: - 12
 

تشججججيل السجججياحة المسجججتدامةذ بما في ذل  السجججياحة البيئيةذ من أجل القضجججاء على الفقر    
 وحماية البيئة

 
 ،إن الجمعية العامة 
 ،( 1) 2005إلى الونيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  إذ تشير 

ذ تعيجججد تججج  يجججد  ــا  وا  ــا: 2015أيلول/ســــــــــــــبتمبر  25المؤرخ  70/1قرارهــ ــالمنــ ــل عــ ، المعنون ”تحويــ
الغايات العالمية الشــــــــــاملة “، الذ  اعتمدت فيه مجموعة من األهداف و 2030التنمية المســــــــــتدامة لعام  خطة

ــي إلى التحول، وتعيد تلكيد الت ام ا  ــتدامة، التي ترك  على الناس وتفضــ والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المســ
دراك ـا أن القضــــــــــــــاء على الفقر بجمي   2030ـبالعمـل دون كـلل من أجـل تنفـيذ الخطـة ـبالكـامـل بحلول عـام  ، وار

ــوري وأبعادي، بما في ذلك الفقر المد ــرط ق غنى عنه لتحقيق التنمية صـــــــــ ق ، هو أكبر تحد يواج ه العالم وشـــــــــ
على  -اققتصـــــــاد  واقجتماعي والبيئي  -المســـــــتدامة، والت ام ا بتحقيق التنمية المســـــــتدامة بلبعادها الن نة 

ي نحو متوا ن ومتكامل، وباقســـــــــتفادة من اإلنجا ات التي تحققت في إطار األهداف اإلنمائية لسلفية والســـــــــع
 إلى استكمال ما لم ُينّفذ من تلك األهداف،

ذ تعيد أيضججججا ت  يد  ــلن خطة عمل أديس أبابا   2015تمو /يوليه  27المؤرخ   69/313قرارها    وا  بشــــ
الصــــــادرة عن المؤتمر الدولي النالث لتمويل التنمية، التي تشــــــكل ج ءا ق يتج أ من خطة التنمية المســــــتدامة 

، وتدعُم ا وتكمُل ا وتســــــــاعد على توضــــــــيل ســــــــياق غايات ا المتصــــــــلة بوســــــــائل التنفيذ من خ ل 2030لعام 
جراءات ع ملية، وتعيد تلكيد اقلت ام الســـياســـي القو  بالتصـــد  لتحد  التمويل وت يئة بيئة مواتية ســـياســـات وار

 على جمي  المستويات لتحقيق التنمية المستدامة، بروٍح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،

ذ تشجججججججججير  المؤرخ  71/240و  2014كـانون األول/ديســــــــــــــمبر  19مؤرخ ال 69/233إلى قرارات ـا   وا 
بشـلن تشـجي  السـياحة  2018كانون األول/ديسـمبر  20المؤرخ   73/245و   2016كانون األول/ديسـمبر  21

المؤرخ   65/173ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة، وقراري ا    المستدامة، بما في
بشـلن تشـجي  السـياحة  2012كانون األول/ديسـمبر  21المؤرخ   67/223و   2010كانون األول/ديسـمبر  20

ــاء على الفقر وحماية البيئة، وقرارها    2019كانون األول/ديســـمبر   19المؤرخ  74/211البيئية من أجل القضـ
كانون األول/  19المؤرخ  74/214بشـلن السـياحة المسـتدامة والتنمية المسـتدامة في أمريكا الوسـطى، وقرارها  

 بشلن السياحة المستدامة والتنمية المستدامة في وسط آسيا، 2019ديسمبر 

ذ تشجججججججججير أيضججججججججججا  المعنون  2015كــانون األول/ديســــــــــــــمبر  22المؤرخ  70/193إلى قرارات ــا  وا 
كانون  22المؤرخ  70/200“ و 2017الدولية لتســــــــخير الســــــــياحة المســــــــتدامة من أجل التنمية لعام  لســــــــنة”ا

 ، المعنون ”المدونة العالمية ألخ قيات السياحة“،2015األول/ديسمبر 

__________ 

 .60/1القرار  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/233
https://undocs.org/ar/A/RES/69/233
https://undocs.org/ar/A/RES/71/240
https://undocs.org/ar/A/RES/71/240
https://undocs.org/ar/A/RES/73/245
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https://undocs.org/ar/A/RES/67/223
https://undocs.org/ar/A/RES/67/223
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ذ تؤ د من جديد  بشـــــــلن اقســـــــتعراض   2016كانون األول/ديســـــــمبر  21المؤرخ   71/243قرارها    وا 
الشــــامل الذ  يجر  كل أرب  ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضــــطل  ب ا منظومة 

، 2018أيار/مايو  31المؤرخ   72/279األمم المتحدة ومبادئه التوجي ية ومبادئه العامة، فضـــــــــــــ  عن قرارها  
ذ ترحب بالج ود التي يبذل ا األمين العام لتكييف األنشــــــــــطة التنفيذية التي تضــــــــــطل  ب ا األمم المتحدة من  وار

 ،2030 أجل التنمية بحيث تكون أقدر على دعم البلدان في ج ودها الرامية إلى تنفيذ خطة عام

ذ تشججججج   ندا  للحد من مخاطر الكوارث للفترة ير وا  طار ســــــــا ندا  وار ، ( 2) 2030-2015إلى إع ن ســــــــا
لى أن هــذا  اللــذين اعتمــدا خ ل مؤتمر األمم المتحــدة العــالمي النــالــث المعني بــالحــد من مخــاطر الكوارث، وار

عـناصــــــــــــــر قطـا  األخير أبر  جمـلة أمور من ـا ضــــــــــــــرورة تع ي  ودمط ُن ط إدارة مخـاطر الكوارث في جمي  
 السياحة، بالنظر إلى شدة اقعتماد في كنير من األحيان على السياحة كمحرك اقتصاد  رئيسي،

ذ ترحب  ذ تشـــــــــــج  جمي  األطراف في اقتفاق على ( 3) باتفاق باريس وا  وببدء نفاذي في وقت مبكر، وار
التي لم تود  بعد   ( 4) تغير المناختنفيذي الكامل وتشــــــــــــج  األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــــــــــــلن 

صــكوك التصــديق أو القبول أو الموافقة أو اقنضــمام الخاصــة ب ا، حســب اققتضــاء، على أن تقوم بذلك في 
 أقرب وقت ممكن،

ذ تعيد ت  يد    الخطة الحضـــــــرية الجديدة التي اعُتمدت في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلســـــــكان وا 
تشـــــرين األول/  20إلى  17ة )الموئل النالث(، الذ  ُعقد في كيتو في الفترة من والتنمية الحضـــــرية المســـــتدام

 ،( 5) 2016أكتوبر 

ذ تشججير      (7) وتوافق آراء مونتير  للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ( 6) إلى إع ن األمم المتحدة لسلفيةوا 
ــلن البيئــــة والتنميــــة ع ن ريو بشـــــــــــــــ لعــــالمي للتنميــــة المســــــــــــــتــــدامــــة وخطــــة تنفيــــذ نتــــائط مؤتمر القمــــة ا ( 8) وار

ــلن تمويل التنمية: الونيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي  ( 9)  جوهانســــــــبرذ للتنفيذ( )خطة ع ن الدوحة بشــــــ وار
والونيقـة الختـاميـة للمؤتمر المتعلق بـاأل مـة  ( 10) لتمويـل التنميـة المعني بـاســــــــــــــتعراض تنفيـذ توافق آراء مونتير 

والونيقة الختامية ل جتما  العام الرفي  المســـتوى للجمعية  ( 11) ية وتلنيرها في التنميةالمالية واققتصـــادية العالم

__________ 

 ، المرفقان األول والناني.69/283القرار  (2) 

 ، المرفق.21-/م أ1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (3) 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 ، المرفق.71/256القرار  (5) 

 .55/2القرار  (6) 

)منشــــــــــــــورات األمم المتحـــــــدة،  2002آذار/مـــــــارس  22-18تقرير المؤتمر الـــــــدولي لتمويـــــــل التنميـــــــة، مونتير ، المكســــــــــــــيـــــــك،  (7) 
 ، المرفق.1(، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7 المبي  رقم

ــالبيئـــة والتنميـــة، ريو د  جـــانيرو، تقرير مؤتمر األمم  (8)  األول، القرارات التي  ، المجلـــد1992ح يران/يونيـــه  14-3المتحـــدة المعني بـ
 األول. ، المرفق1 والتصويب(، القرار A.93.I.8)منشورات األمم المتحدة، رقم المبي   اتخذها المؤتمر

 2002أيلول/ســــــــــــــبتمبر  4 -آب/أغســــــــــــــطس  26نوب أفريقيـا، تقرير مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المســــــــــــــتـدامـة، جوهـانســــــــــــــبرذ، ج (9) 
 ، المرفق.2 والتصويب(، الفصل األول، القرار A.03.II.A.1األمم المتحدة، رقم المبي   )منشورات

 ، المرفق.63/239القرار  (10) 

 ، المرفق.63/303القرار  (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/63/239
https://undocs.org/ar/A/RES/63/239
https://undocs.org/ar/A/RES/63/303
https://undocs.org/ar/A/RES/63/303
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 ( 13) والونيقـة الخـتامـية لمؤتمر األمم المتحـدة للتنمـية المســـــــــــــــتدامـة ( 12) العـامـة المعني ـباألهـداف اإلنمـائـية لسلفـية
لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنو  البيولوجي بشــــلن  2014أكتوبر /تشــــرين األول 17المؤرخ   12/11والمقرر 

والونيقة الختامية للمؤتمر الدولي النالث المعني بالدول الج رية الصـــغيرة  ( 14) التنو  البيولوجي وتنمية الســـياحة
والونيقة الختامية  ( 15)  ة )مسار ساموا(“النامية المعنونة ”إجراءات العمل المعجل للدول الج رية الصغيرة النامي 

ــالل البلدان النامية  ــاحلية وبرنامط عمل فيينا لصــ لمؤتمر األمم المتحدة الناني المعني بالبلدان النامية غير الســ
ــاحلية للعقد   ( 17) 2030-2021وعقد األمم المتحدة إلصـــــــ ح الُنظم اإليكولوجية  ( 16) 2024-2014غير الســـــ
 ،( 18) 2030-2021علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة وعقد األمم المتحدة ل

ذ تؤ د  ــتل م ن جا متكام  متعدد الجوانب في التصـــد  ألبعادي  وا  أن الفقر مشـــكلة متعددة األوجه تسـ
 اققتصادية والسياسية واقجتماعية والبيئية والمؤسسية على جمي  المستويات،

ذ تس  ذلك السياحة البيئية، نشاط شامل لعدة قطاعات يمكن أن   بلن السياحة المستدامة، بما في  لموا 
ــائل من ا تع ي  النمو  ــتدامة، بوســ ــتدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المســ يســــ م في األبعاد الن نة للتنمية المســ

، تع ي  العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فر  العمل الكريم للجمي اققتصـــــــــــــاد ، والتخفيف من حدة الفقر، و 
نتاج أكنر اســـــتدامة، وتع ي  اقســـــتخدام المســـــتدام للمحيطات والبحار وتســـــري    التغير نحو أنماط اســـــت  ك وار

والموارد البحرية، والن وض بالنقافات المحلية، وتحســــين نوعية الحياة والتمكين اققتصــــاد  للنســــاء والشــــباب، 
 وتع ي  التنمية الريفية وت يئة ظروف معيشة أفضل لسكان األرياف،

ذ  بالج ود التي تبذل ا منظمة الســـــــياحة العالمية وبرنامط األمم المتحدة للبيئة ومؤتمر األمم  ترحب  وا 
المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والنقافة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصـــــناعية 

 لسياحة المستدامة في جمي  أنحاء العالم،وأمانة اتفاقية التنو  البيولوجي لتشجي  السياحة البيئية وا

ذ تدر     أن اقست  ك واإلنتاج المستدامين في مجال السياحة ي دفان إلى  يادة المكاسب الصافية وا 
التي تحقق ا األنشــطة اققتصــادية في رف  مســتوى الرفاي، وذلك عن طريق تحســين اســتخدام الموارد والحد من 

ــمان تدهور النظم اإليكولوجية ومن ا ــياحية بلكمل ا، وأن من الممكن ضـ ــلة القيمة السـ ــلسـ لتلوث، على امتداد سـ
اســتدامة القطا  من خ ل اتبا  ن ط شــامل والتعاون بين الج ات الفاعلة العاملة على امتداد ســلســلة القيمة، 

 ة،بدءا بالج ات التي تقدم الخدمات السياحية وانت اء بالسياح ومرورا بالمجتمعات المحلية المجاور 

ذ تشجير  إطار الســنوات العشــر  2012إلى اعتماد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المســتدامة في عام  وا 
ذ ترحب باإلع ن عن بدء برنامط الســـــــــياحة ( 19) للبرامط المتعلقة بلنماط اقســـــــــت  ك واإلنتاج المســـــــــتدامة ، وار

__________ 

 .65/1القرار  (12) 

 ، المرفق.66/288القرار  (13) 

 .UNEP/CBD/COP/DEC/XII/11برنامط األمم المتحدة للبيئة، الونيقة  (14) 

 ، المرفق.69/15القرار  (15) 

 ، المرفق الناني.69/137القرار  (16) 

 .73/284القرار  (17) 

 .72/73القرار  (18) 

 (19) A/CONF.216/5.المرفق ، 
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https://undocs.org/ar/A/RES/12/11
https://undocs.org/ar/A/RES/65/1
https://undocs.org/ar/A/RES/65/1
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/DEC/XII/11
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/137
https://undocs.org/ar/A/RES/69/137
https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
https://undocs.org/ar/A/RES/72/73
https://undocs.org/ar/A/RES/72/73
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ذ تشــجو  على مواصــلة تنفيذي من ل مشــاري  ومبادرات لبناء القدرات خ  المســتدامة إلطار الســنوات العشــر، وار
 من أجل دعم السياحة المستدامة،

ذ تشجير   إلى اقلت ام الوارد في إع ن كانكون بشـلن تعميم حفظ التنو  البيولوجي واسـتخدامه أيضجا وا 
ــر لمؤتمر  ــتوى من اقجتما  النالث عشـ ــتدام من أجل تحقيق الرفاهية، الذ  اعتمد في الج ء الرفي  المسـ المسـ

كــانون األول/  3و  2طراف في اتفــاقيــة التنو  البيولوجي، المعقود في كــانكون، المكســــــــــــــيــك، في يومي األ
، والذ  اعتُبرت فيه الســـياحة عام  مؤنرا من عوامل التغيير بامكانه أن يســـ م بشـــكل مباشـــر 2016 ديســـمبر

ل التوعية بلهمية في حفظ المناطق والموائل الحســـــــاســـــــة من خ ل مجموعة متنوعة من األنشـــــــطة، ومن خ 
 ،( 20) التنو  البيولوجي

ذ تالحظ  المبادرات التي اســــــــُت لت والمناســــــــبات التي ُنظمت على كل من الصــــــــعيد دون اإلقليمي  وا 
 واإلقليمي والدولي في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، والتنمية المستدامة،

ذ ترحب  ــياحة  وا  ــتدامة والمســـــــؤولة في اجتما  و راء الســـــ ــياحة المســـــ باعتماد أول ميناق أفريقي للســـــ
على هـامم الـدورة النــانيـة  2016تشــــــــــــــرين النــاني/نوفمبر  10األفـارقـة الـذ  ُعقــد في مراكم، المغرب، في 

والعشـــــــــــرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـــــــــــلن تغير المناخ والذ  يحدد الطريق إلى 
 األمام لتطبيق مبادئ اقستدامة والمساءلة في قطا  السياحة في أفريقيا،

ذ تالحظ بقلق بالغ  ما يت دد صـــــحة اإلنســـــان وســـــ مته ورفاهه من أخطار بســـــبب جائحة مرض   وا 
(، ع وة على ما تعرضــــــــت له المجتمعات واققتصــــــــادات من اخت قت شــــــــديدة، 19-فيروس كورونا )كوفيد

ألحقته الجائحة من أنر مدمر بحياة الناس وسـبل عيشـ م، وأن أشـد الفئات فقرا وضـعفا هم األكنر تضـررا  وما
ذ تؤكد من جديد الطموح للعودة إلى المســــــار الصــــــحيل لتحقيق أهداف التنمية المســــــتدامة عن طريق  من ا، وار

تنفيذا    2030وضــــ  اســــتراتيجيات للتعافي تتســــم باقســــتدامة والشــــمول تعجيً  بالتقدم صــــوب تنفيذ خطة عام 
ذ تســــلم بلن جائحة كوف تتطلب  19-يدكام  والمســــاعدة على الحد من خطر وقو  صــــدمات في المســــتقبل، وار

 اتخاذ تدابير عالمية قواُم ا الوحدة والتضامن وتجديد التعاون القائم على تعددية األطراف،

ذ تقر  ، وتشـــــدد 19-بلن الســـــياحة هي من أشـــــد القطاعات اققتصـــــادية تضـــــررًا من جائحة كوفيد وا 
يل م من سـياسـات ودعم مالي  على أن التحديات الناجمة تتطلب حلوًق شـاملة وتعاونًا دوليًا يسـ م في تع ي  ما

للحفاظ على مصــادر العيم المعتمدة على ذلك القطا ، والحد من مظاهر التفاوت، واســتئصــال شــلفة الفقر، 
وحماية فوائد الســــياحة، بما في ذلك الســــياحة الســــاحلية، من أجل تشــــجي  نموذج ســــياحي أكنر اســــتدامة يقوم 

م  إعطاء األولوية لمسائل الس مة والصحة العامة والتصد  على اإلدماج اقجتماعي وحفظ البيئة وحمايت ا 
ذ تحيط علما بموج  األمين العام السـياسـاتي المعنون ”كوفيد 19-آلنار كوفيد  19-على التنمية المسـتدامة، وار

ذ تدعو ( 21) وتحويل القطا  الســـــياحة“، وتوصـــــيات منظمة الســـــياحة العالمية والمبادرات المتخذة حتى اآلن ، وار
يقوم على مبدأ إعادة البناء  19-حقيق انتعام مســـــتدام وشـــــامل ومرن لقطا  الســـــياحة من تبعات كوفيدإلى ت 

ذ تتطل  إلى عقد الدورة الرابعة والعشـــــــــرين للجمعية العامة لمنظمة الســـــــــياحة العالمية،  على نحو أفضـــــــــل، وار
 ،2021الم م  عقدها بمراكم، المغرب، في عام 

__________ 

 .UNEP/CBD/COP/13/24برنامط األمم المتحدة للبيئة، الونيقة  (20) 

اققتصــادات من خ ل الســفر والســياحة“، وح مة و دعم فر  العمل  المبادئ التوجي ية العالمية قســتئناف النشــاط الســياحي، ومبادرة ”  (21) 
 ، ورؤية الكوكب األوحد لتحقيق اقنتعام المسؤول لقطا  السياحة.19-المساعدة التقنية قنتعام السياحة من آنار جائحة كوفيد

https://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/13/24
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لمنظمــــة الســــــــــــــيــــاحــــة العــــالميــــة الــــذ  أحــــالــــه األمين العــــام  بتقرير األمين العــــام ترحجججب - 1 
 ؛( 22) المتحدة لسمم

البلدان  بلن الســــياحة المســــتدامة، بما في ذلك الســــياحة البيئية، تمنل في العديد من  تسجججلم - 2 
محركًا هامًا للنمو اققتصــــــــــــــاد  المســـــــــــــــتدام وإليجـاد فر  العمـل الكريم للجمي ، وبلنه يمكن ـا أن تؤنر تلنيرًا  

يجابيًا في توليد الدخل والتعليم، بغض النظر عن الســـــــــن أو الجنس أو اإلعاقة أو اقنتماء العرقي أو اإلنني إ
أو األصــل أو الدين أو الوضــ  اققتصــاد  أو غير ذلك، وبالتالي في مكافحة الفقر والجو ، وبلنه يمكن ا أن 

 ليا، بما في ا أهداف التنمية المستدامة؛تس م بشكل مباشر في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق علي ا دو 

ــياحة البيئية، ل ا من المقومات  أيضججججا  تسججججلم - 3  ــتدامة، بما في ذلك الســــ ــياحة المســــ بلن الســــ
يمكن ا من القضـــاء على الفقر بتحســـين ســـبل معيشـــة األفراد في المجتمعات المحلية وتوليد الموارد ال  مة  ما

 لمشاري  التنمية المجتمعية؛

ــادية واقجتماعية والنقافية والبيئية التي توفرها   تشججججدد - 4  على ضــــــرورة تعظيم الفوائد اققتصــــ
ــياحة البيئية، في جمي  البلدان، بما في ا البلدان األفريقية وأقل  ــتدامة، بما في ذلك أنشـــــطة الســـ ــياحة المســـ الســـ

 البلدان المتوسطة الدخل؛البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الج رية الصغيرة النامية و 

على أن السـياحة المسـتدامة، بما في ذلك السـياحة البيئية، يمكن أن تسـ م في  تشجدد أيضجا - 5 
التنمية المســـــــتدامة، وبخاصـــــــة في حفظ التنو  البيولوجي والموارد الطبيعية واســـــــتغ ل ما على نحو مســـــــتدام، 

 ة؛ويمكن أن تحسن رفاي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلي 

بلن السـياحة المسـتدامة، بما في ذلك السـياحة البيئية، يمكن أن تحسـن رفاي الشـعوب   تسجلم - 6 
ــًا كبيرة للحفاظ على  ــباب، ويمكن أن تتيل فرصـــــــ ــاء والشـــــــ ــلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك النســـــــ األصـــــــ

ــتدام و/أو لحماية المناطق الطبيعية عن ط التنو  ــتغ له على نحو مســــ ــعوب البيولوجي واســــ ــجي  الشــــ ريق تشــــ
األصــلية والمجتمعات المحلية في البلدان المضــيفة والســياح على حد ســواء على الحفاظ على التراث الطبيعي 

 والنقافي واحترامه؛

أن األمين العـام لمنظمـة الســـــــــــــــياحـة العـالمـية ـيدعو، في تقريري، اـلدول األعضــــــــــــــاء  تالحظ - 7 
ــياحة وفي والوكاقت الدولية والمنظمات األخرى ذات الـصـــــ  لة إلى تعميم حفظ التنو  البيولوجي في قطا  الســــ

خطط واســــــتراتيجيات تغير المناخ، م  م ج العناصــــــر اققتصــــــادية واقجتماعية والنقافية في ُن ط التكيف م  
 تغير المناخ والحفاظ على الخدمات ذات الصلة التي تقدم ا النظم اإليكولوجية؛

ــلتشجججججل  - 8  ــاء، مشــــــاركة جمي  الج ات صــــــاحبة المصــــ حة على أن تدعم، حســــــب اققتضــــ
الشــعوب األصــلية والمجتمعات المحلية في أنشــطة الســياحة المســتدامة، بما في ذلك مشــاركة النســاء والشــباب 

 جمي  العمليات السياحية، ومن ا أنشطة السياحة البيئية، في ضوء ما لدي ا من خبرات ومعارف؛ في

ــياســــــات ومبادئ توجي ية وأنظمة م ئمة ، في هذا الصــــــدد، على أهمية تشججججدد - 9  وضــــــ  ســــ
نشـاء مؤسـسـات مناسـبة، على الصـعيد الوطني، عند الضـرورة، وفقا لسولويات والتشـريعات الوطنية، لتشـجي    وار

__________ 

 (22) A/75/267. 
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الســـــياحة المســـــتدامة، بما في ذلك الســـــياحة البيئية، ودعم ا، والتقليل إلى أدنى حد من أ  آنار ســـــلبية يمكن  
 تنشل؛ أن

دول األعضــــاء إلى تع ي  ســــياســــة اقتســــاق المؤســــســــي الداعمة آلليات ومبادرات ال  تدعو - 10 
ــا   ــانـــات القطـ ــة وكيـ ــات المجتمعيـ ــادرات المنظمـ ــا في ذلـــك مبـ تمويـــل مشــــــــــــــــاري  القضــــــــــــــــاء على الفقر، بمـ

 الصغيرة؛ الخا 

الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة واألطراف األخرى   تدعو - 11 
ــات  ــياسـ ــات ودعم ا فيما يتعلق بتنفيذ السـ ــل الممارسـ ــجي  أفضـ ــاء، إلى تشـ ــلحة، حســـب اققتضـ ــاحبة المصـ صـ
ــياحة البيئي  ــتدامة، بما في ذلك قطا  السـ ــياحة المسـ ــلة في مجال السـ ة، والمبادئ التوجي ية واألنظمة ذات الصـ

لى تنفيذ المبادئ التوجي ية القائمة ونشرها؛  وار

الدول األعضـــاء على اســـتخدام الســـياحة المســـتدامة، بما في ذلك الســـياحة البيئية،  تشجججل - 12 
كـلداة لتع ي  النمو اققتصـــــــــــــــاد  المّطرد والشـــــــــــــــامـل للجمي  والتنميـة اقجتمـاعيـة وتعميم الخـدمـات المـاليـة، 

الرســمي على القطا  غير الرســمي، وتشــجي  تعبئة الموارد المحلية، وحماية  التمكين من إضــفاء الطاب  وعلى
ــتغ ل ما على  ــمل حفظ التنو  البيولوجي والموارد الطبيعية واســــــــ ــاء على الفقر والجو ، بما يشــــــــ البيئة والقضــــــــ

ة مســــــتدام والن وض باقســــــتنمار ومباشــــــرة األعمال الحرة في الســــــياحة المســــــتدامة، بما في ذلك الســــــياح  نحو
البيئية، وفقا لسـياسـات ا اإلنمائية وتشـريعات ا الوطنية، بما قد يشـمل تشـجي  نمو المشـاري  الصـغيرة والمتوسـطة 
الحجم وتشـــــــــجي  التعاونيات وتســـــــــ يل الحصـــــــــول على التمويل عن طريق الخدمات المالية المتاحة للجمي ، 

ــغر للفئات الفقير  بما ــلية في ذلك مبادرات منل اقئتمانات البالغة الصـــــ ــعوب األصـــــ ــباب والشـــــ ــاء والشـــــ ة والنســـــ
 والمسنين واألشخا  ذو  اإلعاقة والمجتمعات المحلية في جمي  المناطق، ومن ا المناطق الريفية؛

على تطوير البنية التحتية الســياحية وتشــجي  التنوي  الســياحي، بوســائل من ا إقامة تشججل   - 13 
   إيجـاد فر  العمـل للمجتمعـات المحلـية، والحفـاظ الشــــــــــــــراكـات بين القطـاعين العـام والخـا ، على نحو يع

ــتدامة، وتدعو في الوقت نفســـــــه  ــلوب حيات ا ونقافت ا وتران ا، والن وض باألبعاد الن نة للتنمية المســـــ على أســـــ
 السياحية؛ الدول األعضاء إلى اتخاذ التدابير ال  مة لحماية البيئة والتراث اقجتماعي والنقافي للواج ات

الحكومات واألمم المتحدة والوكاقت المتخصـــــصـــــة على دعم تنســـــيق أطر تنمية  تشجججججل - 14 
الســياحة المســتدامة اإلقليمية و/أو الدولية حســب اققتضــاء، في ســبيل مســاعدة البلدان في الن وض بالســياحة 

 المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة؛

ــياحة عل  تشجججججججدد - 15  ــلبية للســــــــ ــؤولة للموارد ومعالجة اآلنار الســــــــ ــمان إدارة مســــــــ ى أهمية ضــــــــ
جراء تقييم لسنر البيئي بمـا ق يرتـب الت امـات  -المتوا نـة واحترام القـدرات البيئيـة واقجتمـاعيـة  غير النقـافيـة وار

ــتدامة، بما في ذل ــياحة المســــــــ ــافية من حيث التكاليف، وفقا للتشــــــــــريعات الوطنية، لتطوير الســــــــ ك فر  إضــــــــ
 البيئية؛ السياحة

الحاجة إلى ضــمان إدماج أنماط اقســت  ك واإلنتاج المســتدامة في قطا  الســياحة،   تؤ د - 16 
 بوسائل من ا تحديد واعتماد ُن ط التخطيط السياحي الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد؛

السـياحة  تخدام ”منبرالدول األعضـاء والج ات األخرى صـاحبة المصـلحة على اسـ  تشججل - 17 
من أجل أهداف التنمية المستدامة“ الذ  ُأعلن عن بدئه في المنتدى السياسي الرفي  المستوى المعني بالتنمية  
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باعتباري أداًة للشـراكة ت دف إلى الن وض بالتنمية المسـتدامة للسـياحة وبمسـاهمات ا في   2018المسـتدامة لعام 
 أهداف التنمية المستدامة؛

الدول األعضـاء والج ات األخرى صـاحبة المصـلحة على اقنضـمام لبرنامط    ل أيضجاتشجج - 18 
الســــــــياحة المســــــــتدامة التاب  إلطار العمل العشــــــــر  للبرامط المتعلقة بلنماط اقســــــــت  ك واإلنتاج المســــــــتدامة 

 للتشجي  على إدماج أنماط اقست  ك واإلنتاج المستدامة في قطا  السياحة؛

الصدمات،  اجة إلى تشجي  تنمية السياحة القادرة على الصمود للتعامل م على الحتشدد   - 19 
ــتراتيجيات  ــ  اسـ ــاء إلى وضـ ــياحة للتضـــرر بحاقت الطوارئ، وتدعو الدول األعضـ م  مراعاة قابلية قطا  السـ
وطنية ألغراض إعادة التلهيل في مرحلة ما بعد الصــدمات، بســبل من ا التعاون بين القطاعين العام والخا  

 وتنوي  األنشطة والمنتجات؛

ضـرورة إي ء اقعتبار الكامل، لدى وضـ  السـياسـات في مجال السـياحة المسـتدامة،   تؤ د - 20 
بما في ذلك الســــياحة البيئية، لنقافات وتقاليد ومعارف الشــــعوب األصــــلية والمجتمعات المحلية بجمي  جوانب ا 

ــدد على أهم ــاء، وتشــ ــلية والمجتمعات واحترام ا وتع ي ها، حســــب اققتضــ ــعوب األصــ ــاركة الشــ ــجي  مشــ ية تشــ
المحلية في القرارات التي تؤنر في ا، وضــرورة ضــمان الحصــول على موافقت ا الحرة والمســبقة والمســتنيرة لدى 
 إدماج معارف ا وتران ا وقيم ا في السياحة المستدامة، بما في ذلك مبادرات السياحة البيئية، حسب اققتضاء؛

ضـرورة اتخاذ تدابير فعالة في سـياق السـياحة المسـتدامة، بما في ذلك مبادرات على   تشجدد - 21 
الســـــياحة البيئية، لضـــــمان تمكين المرأة على نحو تام، بما في ذلك مشـــــاركة المرأة والرجل على قدم المســـــاواة 

 على جمي  المستويات وفي عمليات صن  القرار في جمي  المجاقت؛

خاذ تدابير فعالة في ســـياق الســـياحة المســـتدامة، بما في ذلك على ضـــرورة ات   تشججدد أيضججا - 22 
ــاء واألشـــخا  ذو  اإلعاقة وكبار الســـن  ــباب والنسـ ــياحة البيئية، لاســـ ام في كفالة مشـــاركة الشـ مبادرات السـ
ــن  القرار في جمي  المجاقت وللن وض بالتمكين   ــتويات وفي عمليات صــ ــاواة على جمي  المســ على قدم المســ

ــاد  الف ــباب واألشـــخا  ذو  اإلعاقة وكبار الســـن، في اققتصـ ــاء والشـ عال، بســـبل من ا التعاون الدولي، للنسـ
مجال السياحة المستدامة، بما في ا أنشطة السياحة البيئية، بوسائل تتمنل أساسا في إيجاد فر  العمل الكريم  

 وتوليد الدخل؛

داف التنمية المســـــــتدامة، بكيانات منظومة األمم المتحدة أن تشـــــــج ، في ســـــــياق أه  تهيب - 23 
ــيما  ــ م في تحقيق تلك األهداف، وق ســ ــياحة البيئية، كلداة يمكن أن تســ ــتدامة، بما في ذلك الســ ــياحة المســ الســ

تدعم ج ود البلدان النامية وســياســات ا   يتعلق بالقضــاء على الفقر المدق  وضــمان اقســتدامة البيئية، وأن فيما
 في هذا المجال؛

عضـــاء والج ات األخرى صـــاحبة المصـــلحة إلى الترحيب بالفر  العديدة الدول األ  تدعو - 24 
التي يتيح ا التحول الرقمي الجديد في قطا  الســــياحة، وت يب من نم ب ا أن تشــــج  الحلول الذكية التي تدرج 
ــل  ــادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، وأن تدعم أنشـــطة بناء القدرات ذات الصـ ــتمدة من مصـ ة المعارف المسـ

وتضــمن المشــاركة الطويلة األجل للمجتمعات المحلية والتع ي  العام لن ط التنمية الســياحية المســتدامة األكنر 
 شموق والمستند إلى األدلة؛
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بــالكيــانــات التــابعــة لمنظومــة األمم المتحــدة تقــديم الــدعم إلى الج ــات صـــــــــــــــاحبــة  تهيججب - 25 
المصـلحة في مجال السـياحة على جمي  المسـتويات في الج ود التي تبذل ا قكتسـاب واسـتعمال الخبرة ال  مة 

ــياحية ودعم الج ود الرامية إلى تع ي  ال بيانات المتاحة لتحقيق التحول الرقمي ألعمال ا التجارية ووج ات ا السـ
 السياحة؛ بعناصر مكانية ذات إسناد جغرافي لتوليد معلومات أكنر دقة وفي الوقت المناسب في مجال

بلهمية اقســــــــــــتنمار في التعليم والتدريب م  التركي  على المســــــــــــائل التي تخ   تسججججججججلم - 26 
ات اإلقليمية والدولية على الســياحة على وجه التحديد، من أجل تع ي  القدرة على المنافســة، وتشــج  المؤســســ 

توفير دعم كاف للبرامط والمشــــــــاري  المتعلقة بالســــــــياحة المســــــــتدامة، بما في ذلك الســــــــياحة البيئية، آخذة في 
 الحسبان الفوائد اققتصادية واقجتماعية والنقافية والبيئية ل ذي األنشطة؛

ة العالمية وهيئات األمم الوكاقت المتخصصة ذات الصلة، وق سيما منظمة السياح  تدعو - 27 
ــاء، بناء على طلب ا، والمســــاعدة،  المتحدة والمنظمات األخرى، إلى تقديم المســــاعدة التقنية إلى الدول األعضــ
حســـــب اققتضـــــاء، في تع ي  األطر التشـــــريعية أو الســـــياســـــاتية المتعلقة بالســـــياحة المســـــتدامة، بما في ذلك 

 اية البيئة وحفظ التراث الطبيعي والنقافي؛السياحة البيئية، ومن ا األطر المتصلة بحم

ــلة وهيئات األمم المتحدة والمنظمات األخرى   تدعو - 28  الوكاقت المتخصــــــــــصــــــــــة ذات الصــــــــ
ــســـــات المالية المتعددة األطراف إلى تقديم المســـــاعدة التقنية إلى الحكومات، بناء على طلب ا وحســـــب  والمؤســـ

ام الســـــياحة المســـــتدامة، بما في ذلك الســـــياحة البيئية، اققتضـــــاء، في تحديد احتياجات وفر  تحســـــين إســـــ 
القضـاء على الفقر، بسـبل من ا تلمين فوائد للمجتم  المحلي األوسـ  من السـياحة المسـتدامة، بما في ذلك  في

 أنشطة السياحة البيئية، باعتبارها خيارا مجديا ومستداما من خيارات التنمية اققتصادية؛

ــلحة القطاعين العا تشجججججل - 29  ــاحبة المصـــ م والخا  والمجتم  المدني واألطراف األخرى صـــ
ــلة على تقديم المســــــــــاعدة، بناء على الطلب، لبناء القدرات ووضــــــــــ  مبادئ توجي ية محددة ومواد  ذات الصــــــــ
ــياحة  ــتدامة، بما في ذلك أنشــــــطة الســــ ــياحة المســــ للتوعية وتوفير التدريب لسشــــــخا  العاملين في قطا  الســــ

ـيب في مجـال اللغـات والـتدرـيب على م ـارات محـددة في الخـدمـات الســـــــــــــــياحـية، وعلى إقـامـة البيئـية، مـنل الـتدر 
 الشراكات أو تع ي ها، وق سيما في المناطق المحمية؛

األمم المتحدة والوكاقت المتخصـــــــــصـــــــــة والمنظمات األخرى، في حدود وقيات ا  تشجججججججل - 30 
ــلح ــحاب المصــ ــائر أصــ ــلة على إعداد مواد للتوعية تتمنل ومواردها، والقطاعين العام والخا  وســ ة ذو  الصــ

أهداف ا في التنمية المحلية، وتمكين النســاء والشــعوب األصــلية، والمجتمعات المحلية، وتشــجي  الشــباب على 
اقبتكار ومباشـــــرة األعمال الحرة، وحماية المعارف التقليدية واألشـــــكال التقليدية للتعبير النقافي من أجل كفالة 

 السياحة ومساهمته في تحقيق األهداف اإلنمائية للبلد؛استدامة قطا  

الج ات المعنية صــــــاحبة المصــــــلحة إلى تقديم المســــــاعدة التقنية، بناء على الطلب   تدعو - 31 
ــاري  التجارية البالغة  ــاعدة في بناء قدرات المجتمعات المحلية والتعاونيات والمشــــــ ــاء، للمســــــ وحســــــــب اققتضــــــ

حجم العاملة في مجال الســـــياحة المســـــتدامة، بما في ذلك أنشـــــطة الســـــياحة الصـــــغر والصـــــغيرة والمتوســـــطة ال
 البيئية، في مجاقت من ا التسويق واقستط   السوقي للمنتجات؛

ــتدامة،   تسجججججججلم - 32  ــياحة المســــــــ بدور التعاون بين بلدان الشــــــــــمال والجنوب في تشــــــــــجي  الســــــــ
د  والحد من أوجه عدم المســــــــاواة وتحســــــــين ذلك الســــــــياحة البيئية، كوســــــــيلة لتحقيق النمو اققتصــــــــا في بما

مســــــتويات المعيشــــــة في البلدان النامية، وتســــــّلم أيضــــــا بلن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الن ني،  
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ــجي   ــمال وبلدان الجنوب، ل ما من المقومات ما يمكن ما من تشــــــ ــرين مكملين للتعاون بين بلدان الشــــــ كعنصــــــ
 لك السياحة البيئية؛السياحة المستدامة، بما في ذ

الحكومات واألطراف األخرى صـاحبة المصـلحة إلى النظر في اقنضـمام إلى إطار   تدعو - 33 
الشـــــبكة الدولية لمراصـــــد الســـــياحة المســـــتدامة التابعة لمنظمة الســـــياحة العالمية كوســـــيلة للن وض بالســـــياحة 

ــياحة البيئية، ودعم وضـــ   ــادية والبيئية، بما في ذلك السـ ــتدامة من النواحي اقجتماعية اققتصـ ــياســـات المسـ سـ
ــا من خ ل تحديد أفضـــــل  ــاســـ ــتى أنحاء العالم، وذلك أســـ ــتدامة في شـــ ــياحة المســـ ــتنارة في مجال الســـ أكنر اســـ

ذكاء الوعي وبناء القدرات في مجال اقستدامة لدى الج ات السياحية المعنية؛  الممارسات ونشرها وار

الرامية إلى  الحكومات والمنظمات الدولية وقطا  الســــــياحة على تحســــــين الج ود تشجججججل - 34 
قياس دور الســياحة المســتدامة، بما في ذلك الســياحة البيئية، بشــكل منتظم، حســب اققتضــاء، من أجل اتخاذ 
تاحة إمكانية المحاكاة وتوســــــــي  النطاق على الصــــــــعيدين  الم يد من القرارات القائمة على معطيات مونوقة، وار

ــادية ــياق األنشــــطة اققتصــ ــيما في ســ ــتخدام تكنولوجيات مبتكرة لمعالجة   المحلي والوطني، وق ســ األخرى وباســ
 اآلنار البيئية واقجتماعية والنقافية، وتشدد على ضرورة بناء قدرات البلدان النامية في هذا الصدد؛

على تحسـين التسـويق واقتصـال بشـلن الممارسـات المسـتدامة للسـياحة المسـتدامة،   تشججل - 35 
تع ي  قدرة المســت لكين على اتخاذ القرارات المتعلقة باحتياجات م تمشــيا بما في ذلك الســياحة البيئية، من أجل  

 م  هدف بلوذ أهداف التنمية المستدامة، وتع ي  أنماط اقست  ك واإلنتاج المستدامة؛

إلى الدعم والمشاركة من جانب الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة والمنظمات   تدعو - 36 
العالمية والمؤســــســــات المالية والقطا  الخا  والمجتم    الســــياحةرى، وق ســــيما منظمة الدولية واإلقليمية األخ

المدني وجمي  الج ات المعنية صــاحبة المصــلحة، لضــمان عمليات شــاملة للجمي  عند وضــ  خطط التعافي 
ــياحة الم 19-من آنار جائحة كوفيد ــاتية الرامية إلى مواج ت ا، ابتغاء تع ي  الســــــ ــياســــــ ــتدامة والتدابير الســــــ ســــــ

بوصـــــــــــــف ا عنصـــــــــــــر تمكيٍن في تحقيق التنمية المســـــــــــــتدامة للمجتمعات المحلية، وتلبية احتياجات الســـــــــــــكان 
والمؤســســات التجارية، وق ســيما من ا المؤســســات الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الحجم، التي تمنل الســياحة 

ات ا، بسـبل من بين ا ضـم ما يكفي مصـدر دخل ا الرئيس، وذلك لتنوي  م ارات ا وقاعدة  بائن ا ومصـادر إيراد
مكانية اقســتفادة من العلم والتكنولوجيا، وتشــجي  حفظ  من اقســتنمارات في برامط تنمية الم ارات والتدريب، وار
التنو  البيولوجي والموارد الطبيعية واســـــــــــــتخدام ما على نحو مســـــــــــــتدام، وتع ي  الن ط التي تحد من انبعانات  

ط اقســت  ك واإلنتاج المســتدامة، وكل ذلك من شــلنه أن يدف  باقبتكار في مجال غا ات الدفيئة، وكفالة أنما
ــتدامة، ويمكن أن يفضــــي، إلى جانب التخفيف من آنارها المناخية والبيئية، إلى  ــياحة صــــوب تحقيق اقســ الســ

ــة، وت يب بجمي  الج ات المع ــحيحة وللنظم اإليكولوجية ال شـ ــتدامة للموارد الطبيعية الشـ ــاحبة إدارة مسـ نية صـ
المصلحة أن تلخذ بعين اقعتبار أن قدرة السياحة على الصمود تتوقف على قدرة القطا  على تحقيق التوا ن 

 بين احتياجات الناس والكوكب من أجل تحقيق الرخاء؛

إلى األمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العـامـة في دورت ـا الســــــــــــــابعـة والســــــــــــــبعين،   تطلجب - 37 
الســــــــــــــيـاحـة العـالميـة وغيرهـا من وكـاقت األمم المتحـدة وبرامج ـا ذات الصــــــــــــــلـة، تقريرًا بـالتعـاون م  منظمـة 

تنفيذ هذا القرار يتضــمن توصــيات بشــلن ســبل ووســائل تع ي  الســياحة المســتدامة، بما في ذلك الســياحة  عن
صــــــــــاد  واقجتماعي اققت  -البيئية، باعتبارها أداة لمكافحة الفقر وتع ي  التنمية المســــــــــتدامة بلبعادها الن نة 
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على نحو متوا ن ومتكامل، م  مراعاة التقارير ذات الصــــــــلة التي تعدها منظمة الســــــــياحة العالمية  -والبيئي 
 في هذا المجال، ما لم ُيتفق على خ ف ذلك.
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 المرفق

  المناقشة العامة  
 
ــلن البـند، (A/C.2/75/L.1)وفقـا لتنظيم العمـل المتفق علـيه  - 1 ــة عـامـة بشــــــــــــ ، أجرت اللجـنة مـناقشــــــــــــ

ــياحة”، 20باققتران م  البند  ــمي عبر اإلنترنت عقد “المدونة العالمية ألخ قيات الســــــ ، في اجتما  غير رســــــ
ــياحة في تشــــــرين األول/أكتوبر، أدلى خ له ببيانات اســــــت  لية كل من مدير الت   13في  ــتدامة للســــ نمية المســــ

ــياحة العالمية )في إطار البند  ــاملة  24منظمة الســ ــعبة التنمية اقجتماعية الشــ من جدول األعمال(؛ ومديرة شــ
)أ((؛ والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة  24في إدارة الشـــــــــــــؤون اققتصـــــــــــــادية واقجتماعية )في إطار البند 

)ب((؛ ومدير شـعبة التحول  24لفيديو مسـجلة مسـبقا( )في إطار البند للتنمية الصـناعية )عن طريق رسـالة با
 )ج((. 24الريفي الشامل والمساواة بين الجنسين في منظمة األغذية وال راعة لسمم المتحدة )في إطار البند 

والصين(، وكمبوديا   77وفي نفس اقجتما ، أدلى ببيانات ممنلو كل من غيانا )باسم مجموعة الـــــــــ  - 2
)باســــم رابطة أمم جنوب شــــرق آســــيا(، وهندوراس، وال ند، وبنغ ديم، والصــــين، وكوبا، ومو امبيق، واقتحاد 

كوادور، وكوســــتاريك ندونيســــيا، وار ا، والمملكة العربية الســــعودية، الروســــي، ونيكاراغوا، والســــلفادور، ونيجيريا، وار
 وأفغانستان، و مبابو ، وكذلك المراقب للكرسي الرسولي. 

والبـياـنات التي ُأدلي ب ـا في إطـار هـذا البـند، بمـا في ذلـك البـياـنات الخطـية المقـدمـة في إطـار البـند،   - 3
( Second Committee Placeالتي قدمت إلى األمانة العامة، متاحة في الحي  المخصـ  للجنة النانية )

 يوميــة األمموفي الج ء الخــا  بــالبيــانــات اإللكترونيــة من  “e-deleGATE”في البوابــة اإللكترونيــة للوفود 
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