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 ملخص تنفيذي

ستدامة، وهي جهاز المانة، عقدت لجنة السياحة واألفي إطار مهامها المتمثلة بإسداء المشورة وتقديم التوجيهات إلى ا

 اجتماعين منذ تقديم آخر تقرير لها إلى المجلس التنفيذي.متفرع عن المجلس التنفيذي، 

 

، في سانت بطرسبرغ، االتحاد الروسي، في إطار 2019اللجنة اجتماعها الثاني عشر في أيلول/سبتمبر  عقدت

الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية. أحاط أعضاء اللجنة علما بالعرض العام الذي 

ولية لبحوث منظمة السياحة العالمية ومنتدى النقل الدولي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد ألمانة بشأن النتائج األعدته اأ

 .وأوصوا بإنشاء فريق عامل معني بالتوصيات الخاصة بالسياسات ،الكربون ذات الصلة بالنقل في قطاع السياحة

 
مصر وصربيا ، 2020مدريد في كانون الثاني/يناير انتخبت اللجنة في اجتماعها التاسع عشر، الذي عقد في 

كرواتيا  . وانتخبتالدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة حتى( 2021-2019) ، تعاطفا،كرئيس ونائب للرئيس

 .الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة وحتى 2021 ابتداء من  ، تعاطفا،وأنغوال رئيًسا ونائبًا للرئيس

 

 تكون ضمن أنت وأن، في اجتماعها الثاني عشر ملاالع للفريق  الدور الذي كان متوقًعا تتولى بنفسهاوقررت أن 

 .لقطاع السياحة جداسيناريو الطموح الدعم  وموجهة نحوقابلة للتنفيذ  التوصيات بشأن السياسات

 
األمم المتحدة في نيويورك، تقديم الدعم، عن طريق ممثلياتها لدى المشاركة بنشاط في بعضاء األ اللجنة أوصتو

"تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء  تقريرللمفاوضات على القرار ذي الصلة ب

 .2020سبتمبر أيلول/من على الفقر وحماية البيئة" المتوقع أن تبدأ اعتبارا 

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 (ب) 4البند 

 واإلستدامةتقرير لجنة السياحة 

 (CE/112/4(b))الوثيقة 

 

 

 إن المجلس التنفيذي،
 
 

 ؛CE/112/4(a)الموجزة في الوثيقة  واإلستدامةحول لجنة السياحة بالمعلومات  يحيط علما .1

 

تقديم الدعم، عن طريق ممثلياتها لدى األمم المتحدة في نيويورك، في األعضاء على المشاركة بنشاط ويشجع  .2

"تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على  تقريرللمفاوضات على القرار ذي الصلة ب

من الفقر وحماية البيئة" الذي أعدنه منظمة السياحة العالمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، ويتوقع لها أن تبدأ اعتبارا 

 .2020سبتمبر أيلول/

 

 

 

 

 

                                            
1
 الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس.لإلطالع على المقرر النهائي  .مشروع مقرر هذا  
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 العضوية الخلفية و -أوال

 

 الخلفية واألهداف

 
، وهي جهاز ستدامةال، عقدت لجنة السياحة وامانةألا وتقديم التوجيهات إلىإسداء المشورة بالمتمثلة  مهامها في إطار .1

 إلى المجلس التنفيذي. لها ، اجتماعين منذ تقديم آخر تقريرلمجلس التنفيذيا متفرع عن
 

المجلس  أقرهاالتنافسية واالستدامة التي بالمعنية  التقنيةللقواعد اإلجرائية للجان  لجنة السياحة واإلستدامةتخضع  .2

 .(CE/DEC/9(XCVI)) المقرر التنفيذي في
 

 

 إجتماعات لجنة السياحة واإلستدامة -ثانيا

 

 االجتماع الثاني عشر للجنة السياحة واالستدامة

 

، في سانت بطرسبرغ، االتحاد 2019سبتمبر أيلول/اجتماعها الثاني عشر في  لجنة السياحة واإلستدامة عقدت .3

 هذا اإلجتماع يرد جدول أعمال .العامة لمنظمة السياحة العالمية ، في إطار الدورة الثالثة والعشرين للجمعيةالروسي

 .في المرفق األول بهذه الوثيقة
 

: بربادوس، بوتان، البرازيل، ، هيدولة عضوا 17ممثال من  17من بينهم  ،مشاركا 60االجتماع أكثر من  ضم .4

، كمبوديا، كولومبيا، كرواتيا، اليونان، إسرائيل، األردن، كينيا، قيرغيزستان، ليتوانيا، ناميبيا، باراغواي، الفلبين

 .مراقبينلى ، إضافة إأعضاء في اللجنةبصفتهم  ،وأوزبكستان ،صربياو

 

، وهي: عرض في عدد من مجاالت العمل الرئيسيةالمناسبة لمحة عامة عن التقدم المحرز  لكتاألمانة في  عرضت .5

؛ االجتماع في سياسات السياحة على نحو مستدامتاج نتائج تقرير خط األساس بشأن دمج أنماط االستهالك واإلن

تنفيذ سياسات السياحة  مراصد السياحة المستدامة ودورها في دعمالعالمي لشبكة منظمة السياحة العالمية الدولية ل

حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  منتدى النقل الدوليو ألبحاث منظمة السياحة العالمية؛ النتائج األولية المستدامة

رسمي التفاقية ؛ ودور منظمة السياحة العالمية في الفريق االستشاري غير الات الصلة بالنقل في قطاع السياحةذ

 .مساهمة التنوع البيولوجي تعميمالتنوع البيولوجي بشأن 

 

لبحوث منظمة السياحة العالمية  وليةألبشأن النتائج ا مانةألأحاط أعضاء اللجنة علما بالعرض العام الذي أعدته ا .6

وأوصوا بإنشاء فريق  منتدى النقل الدولي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالنقل في قطاع السياحةو

 .السياساتالخاصة بتوصيات العامل معني ب

 

لمضي قدما في لكة بنشاط وبانتظام في عمل اللجنة، واالجتماع شخصيا واالستفادة من هذه الفرصة للمشار بهدف .7

، ات القادمةائج المتوقعة في السنوبالنسبة للنت وتيرة العمللجنة وتحديد الانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومناقشة عمل 

كانون ، في ةالجديد في الوالية، والذي سيكون األول القادم لجنة اإلستدامة اعاقترح أعضاء اللجنة أن يعقد اجتم

 .منظمةال مقر أو في 2020 معرض فيتور في إطار مركز المعارض بمدريد، ، إما في2020يناير الثاني/

 

 الثالث عشر للجنة السياحة واالستدامة االجتماع

 

 فيتور في إطار معرض 2020يناير في مدريد في كانون الثاني/ واإلستدامةُعقد االجتماع الثالث عشر للجنة السياحة  .8
هذه الوثيقة. شارك ثمانية من الدول التسع بفي المرفق الثاني هذا االجتماع  جدول أعمال ويرد، الدولي للسياحة

 ،بوتان ،أنغوال ،، وهي: الجزائر2023-2019 للفترةا األعضاء في االجتماع األول لألعضاء المنتخبين حديثً 

المشاركين ألعضاء عن اممثال  افالندرز االجتماع بصفته تحضرووصربيا.  ،الفلبين ،هندوراس ،مصر ،كرواتيا

 .منظمة السياحة العالمية في
 

في  اإلستدامةالدول األعضاء في لجنة  قامت، لمنظمة السياحة العالمية التقنيةالمعمول به للجان  للقواعد اإلجرائيةوفقا  .9

 .بينها انتخاب رئيس ونائب رئيس فيماباجتماعها األول 

 

 :تاليلالنحو ا لجنتهم على  رئاسة ونيابةرئاسة  بشأنباإلجماع على اقتراح مرشحيهم  اللجنة وافق أعضاء .10

 

 : مصر وكرواتياالرئيس

  الرئيس: صربيا وأنغوال نائب
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-2019) ، تعاطفا،أن تنتهي الوالية األولى لمصر وصربيا كرئيس ونائب للرئيس اإلستدامةلجنة  قرر أعضاء .11

رئيًسا  ماالوالية الثانية لكرواتيا وأنغوال بصفتهتبدأ ، وبالتالي الرابعة والعشرين للجمعية العامة( في الدورة 2021

 .الخامسة والعشرين للجمعية العامة في الدورة 2023نتهي في عام تو 2021في عام   ، تعاطفا،ونائبًا للرئيس
 

سلطت الضوء على تجربة ف ،المجاالت الرئيسية للعمل الحالي في مجال االستدامة خالل اإلجتماع عرضت األمانة .12

 ،أعضاء اللجنة السابقين كعملية تحقق أولى لتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي وبالتالي إلى الجمعية العامة

؛ انبعاثات في سياسات السياحة على نحو مستداماج واإلنت تهالكاالس دمجالمتعلقة باالستدامة:  بشأن القضايا خصوصا

، (COP25) ؛ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالمتعلقة بالنقل في قطاع السياحةثاني أكسيد الكربون 

السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة عزيز ، ت73/245ؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ؛ تقرير عن القرار م

 ؛ و اجتماعنمية المستدامة في أمريكا الوسطى؛ السياحة المستدامة والتالقضاء على الفقر وحماية البيئة ، من أجلالبيئية

 .2019في  الشبكة العالمية لمراصد السياحة المستدامة 

 

، تقرير "تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية أوجزت األمانة األعمال التحضيرية الجارية إلعدادو .13

، بما في ذلك 73/245عية العامة لألمم المتحدة استناداً إلى قرار الجم ،من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة"

ه الفرصة لمعالجة لدراسة االستقصائية وتقديمها. وشجع التقرير الدول األعضاء على اغتنام هذباالمواعيد المتوقعة 

 القضايا ذات الصلة بقطاع السياحة في هذه الوثيقة الهامة.

 

 االجتماع الرابع عشر للجنة السياحة واالستدامة

 

 

من الدول األعضاء  اسبع وضم. 2020 وفي تموز/يولي السياحة واإلستدامة افتراضياقد االجتماع الرابع عشر للجنة ع .14

ممثال لألعضاء  افالندرز بصفته تحضروالتسع، وهي: الجزائر وأنغوال وبوتان وكرواتيا ومصر والفلبين وصربيا. 

 لمنظمة.في االمنتسبين 
 

، تعزيز السياحة 73/245استعرض االجتماع مشروع التقرير بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  .15

 منبربمثابة  ، وهوذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة، الذي أعدته األمانة المستدامة، بما في

وإدراجها في النسخة النهائية من التقرير  لجنة السياحة واإلستدامةلجمع وجهات النظر اإلقليمية من خالل أعضاء 

 ن.الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعي

 

 للكوكب الواحد برنامج السياحة المستدامة حولتحديث 

 

 2015منذ عام  د،واحالكوكب ال شبكة د، في إطاركوكب واحلتقود منظمة السياحة العالمية برنامج السياحة المستدامة  .16

ويعمل كآلية تنفيذ  ،التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين يشجع بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة. البرنامج

في الوقت الراهن الدور الرائد  معا فرنسا وإسبانيا  وتتولى حكومتامن أهداف التنمية المستدامة.  الثاني عشرللهدف 

 .لبرنامجا في هذا
 

تركز على المباني واإلنشاءات، ومعلومات المستهلك، والنظم الكوكب الواحد، وهي  بكةفي شبرامج ثمة ستة  .17

االستهالك  التوصل إلى بتسريع . وجميعها ملتزمةوالتعليم، والمشتريات العامة والسياحة ،ط الحياةالغذائية، وأنما

 ضروري جداوالنهوض بفصل النمو االقتصادي عن استخدام الموارد الطبيعية، وهو أمر  على نحو مستدام،واإلنتاج 

 .في حالة السياحة

 

الهدف الثاني عشر من  جهودهم لتنفيذ وضفرم بالبرنامج فرصة ربط أنشطتهفي كل عام تتاح ألعضاء البرنامج  .18

، مع تطورت ولقدمع تقديم النتائج إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي على أساس سنوي.  أهداف التنمية المستدامة،

ى األنشطة من المزيد من اإلجراءات الموجهة نحو المخرجات )مثل الدورات التدريبية أو التوعية( إل مرور الوقت،

التي تعد  ،(وغيرها، وآليات المراقبة، وااللتزامات، اتالمزيد من اإلجراءات الموجهة نحو النتائج )أدوات السياس

 .على نحو مستداماالستهالك واإلنتاج التوصل إلى ضرورية لتسريع 

 

، تقرر تحويل التركيز لمعالجة مواضيع أقل ولكن 2022وكجزء من االستراتيجية الجديدة لتنفيذ البرنامج حتى عام  .19

في  اتخاذهاالسياحة العالمية، التي تم في بالستيك ال الحد من لهذا التحول هو مبادرة أفضل مثال. وإجمالية أكثربطريقة 

بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك و ،متحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالميةإطار برنامج السياحة بقيادة منظمة األمم ال

توحد قطاع السياحة هي و معرض فيتور للسياحة، في 2020يناير كانون الثاني/ 22آرثر. تم إطالق المبادرة في 

جراءات لشركات والحكومات اتخاذ إل وهي تتيح. بالبالستيكلتلوث اأسباب للتطرق إلى جذور رؤية مشتركة  خلف

 .دائرية في استخدام المواد البالستيكيةالتقود بالقدوة التحول نحو ومتضافرة، 
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 لجنة السياحة واإلستدامة متابعة اجتماعات

 

إلى ملخص األمانة بشأن المناقشات التي دارت حول تقرير األمانة بشأن  لجنة اإلستدامة بعد أن استمع أعضاء .20

والتي جرت مع األعضاء السابقين في اللجنة في  ،"انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالنقل في قطاع السياحة"

اللجنة سوف  أن إلى ات، خلصوامل معني بتوصيات السياساع فريقبإنشاء  ىأوص الذي للجنة الثاني عشر اإلجتماع

قابلة  التوصيات بشأن السياسات تكون يضمن أن األمر الذيمل، االع للفريق في السابقالدور الذي كان متوقًعا  تتولى

 لقطاع السياحة جداسيناريو الطموح الدعم  وموجهة نحوللتنفيذ 

 

الشخصي التالي في مصر في ، تفضلت مصر بقبول استضافة االجتماع لجنة اإلستدامة بناًء على اقتراح أعضاءو . .21

 .يتم تحديده بالتنسيق مع األمانةوف المكان والتاريخ الذي س

 

 

 لجنة السياحة واإلستدامة متابعة اجتماعات

 

بتقديم الدعم النشط، عن طريق ممثلياتهم الرسمية لدى األمم المتحدة  أيضا عضاءالسياحة واإلستدامة األلجنة  أوصت .22

"تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من  تقريرالقرار ذي الصلة بفي نيويورك، للمفاوضات على 

 .2020سبتمبر أيلول/من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة" المتوقع أن تبدأ اعتبارا 

 

 

*** 
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  األول: االجتماع الثاني عشر للجنة السياحة واالستدامة المرفق

 

 

 لجنة السياحة واالستدامة
 

CTS/12/Agenda 
 االجتماع الثاني عشر

 2019سبتمبر أيلول/ 10سانت بطرسبرغ ، 

 

 

 

 األعمالجدول 
 

 

 

 إقرار جدول األعمال .1

 

 مقدمة من المدير التنفيذي .2

 

 مناقشة األولويات المواضيعية الحالية .3

 

 ؛في سياسات السياحة على نحو مستدامتاج نتائج تقرير خط األساس بشأن دمج أنماط االستهالك واإلن عرض (أ )

لمنظمة  التابعة  دعم تنفيذ سياسات السياحة المستدامة من خالل الشبكة الدولية لمراصد السياحة المستدامة (ب )

 ؛ميةالسياحة العال

ات الصلة بالنقل في حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذ الدوليمنتدى النقل و ئج بحث منظمة السياحة العالميةنتا (ج )

 ؛قطاع السياحة

دور منظمة السياحة العالمية في الفريق االستشاري غير الرسمي التفاقية التنوع البيولوجي بشأن تعميم مساهمة  (د )

 .التنوع البيولوجي

 

 :األنشطة المستقبلية للجنة .4
 

 لجنة السياحة واإلستدامة؛  ملخص عمل (أ )

 ؛الشخصية في المستقبل لجنة السياحة واإلستدامة اجتماعات (ب )

 ؛مناقشة مفتوحة (ج )

 .النتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الجديدة لجنة السياحة واإلستدامة ، اجتماع2019سبتمبر أيلول/ 13 (د )

 

 قضايا أخرى .5

 

 .السياحة واإلستدامة المالحظات الختامية للرئيس بالنيابة للجنة .6
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  الثاني: االجتماع الثالث عشر للجنة السياحة واالستدامة المرفق

 

 لجنة السياحة واالستدامة
 

CTS/13/Agenda 
 عشر الثالثاالجتماع 

 2019 ينايركانون الثاني/ 23،  مدريد

 فيتور، إيفيما، المركز الشمالي للمؤتمرات

 N114و  N113القاعتان 

 

 

 

 األعمالجدول 
 

 

 

 إقرار جدول األعمال .1

 

 مقدمة من المدير التنفيذي .2

 

 للجنةتثبيت الرئيس وانتخاب نائب رئيس  .3

 

 :مالحظات المرشحين -

 

 ()مصر   الرئيس (أ )

 ()أنغوال  نائب الرئيس (ب )

 (كرواتيا)

 (صربيا)

 

 انتخابات -

 

 في المستقبل للجنةاأنشطة مانة العامة للتطورات األخيرة وتحديث من األ .4

 

 التفكير في أولويات االستدامة لبرنامج عمل المنظمة .5

 

 كوكب واحدلتحديث برنامج السياحة المستدامة  .6

 

السياسات استناداً إلى تقرير األمانة عن "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ب الخاصة توصياتالإنشاء فريق عامل معني ب .7

 "ذات الصلة بالنقل في قطاع السياحة

 

 قضايا أخرى .8

 

  .السياحة واإلستدامةمالحظات ختامية من رئيس لجنة  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CE/112/4(b) 

 

Page 8 of 8 

 

 

Annex III:  Fourteenth meeting of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS) (Virtual) 

 

Committee on Tourism and Sustainability (CTS) CTS/14/Agenda 

Fourteenth meeting (Virtual) 

Tuesday, 7 July 2020 
14:00 hrs (Madrid time) 

Madrid, 10 June 2020 

 
  

 
Agenda 

 
 
 

 
 

1. Adoption of the agenda 
 
2. Welcoming remarks by the Chair of the CTS 

 
3. Introduction by the Executive Director 
 
4. Presentation of the draft report on the Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for 

poverty eradication and environment protection 
 

5. Regional views: 
 

a. Africa 
b. Americas 
c. Asia and the Pacific 
d. Europe 
e. Middle East 

 
6. Other issues 

 
7. Closing remarks by the Chair of the CTS 

 
 


