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 الدورة احلادية والسبعون

 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال 23البند 

 القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى

 بريو وطاجيكستان وملديف واملغرب: مشروع قرار  

تشجيع السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السـياحة البيييـة، مـن أجـق القضـاء علـى         
 الفقر ومحاية البيية

 إن اجلمعية العامة، 
 ،(1)2005العاملي لعام  إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمةإذ تشري  
ــة  وإذ تشريريري ضا ريريا  وتوافــآ اراء مــونتريم للمــؤمتر   (2)إىل إعــ ن األمــم املتحــدة ل لفي

وخطـة تنفيـن نتـائؤ مـؤمتر القمـة       (4)وإع ن ريو بشـنن البييـة والتنميـة    (3)الدويل لتمويق التنمية
بشـنن متويـق التنميـة:     وإعـ ن الدوحـة   (5)العاملي للتنمية املستدامة )خطة جوهانسربغ للتنفيـن( 

__________ 

 .60/1القرار  (1) 

 .55/2لقرار ا (2) 

)منشــوراا األمــم  2002آذار/مريار    22-18تقرارير اؤريري ار الريلوم للمااريريم اللمميريرية، مرياسلري،، اؤ  ريريي ،     (3) 
 ، املرفآ.1(، الفصق األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 ،1992حزاران/ااسيريريري   14-3تقراريريرير مريريري ار اتمريريريا اؤلبريريريلئ اؤعريريريم ةالريوريريرية واللمميريريرية، راريريريا  ،  ريريرياسريو،       (4) 
ــد ــم امل  القريريراراا الريريذ ا ريريؤمتا اؤريري ار  األول،  اجملل ــع  )منشــوراا األم ــم املبي والتصــوي،(،  A.93.I.8تحــدة، رق
 األول. ، املرفآ1 القرار

 -آ /ضغ ريريري     26تقراريريرير مريريري ار القمريريرية العريريرياؤس لالمميريريرية اؤ ريريريللامة،  امتاس ريريري  ،  مريريريا  ض راقيريريريا،          (5) 
ــع    2002ضااال/سريريرلم   4 ــم املبي والتصــوي،(، الفصــق األول،   A.03.II.A.1)منشــوراا األمــم املتحــدة، رق

 املرفآ.، 2 القرار

http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
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الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــق التنميــة املعــ  بافــتعرا  تنفيــن توافــآ اراء           
والوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر املتعلــآ باأليمــة املاليــة وااقتصــادية العامليــة وتنثريهــا يف    (6)مــونتريم
سـتوى للجمعيـة العامـة املعـ  باألهـدا       والوثيقة اخلتاميـة ل جتمـاع العـام الرفيـع امل     (7)التنمية

وتقريـر ااجتمـاع    (9)والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة     (8)اإلمنائية ل لفية
والوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر الـدويل      (10)احلادم عشر ملؤمتر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي

إجراءاا العمـق املعجـق للـدول اجلزريـة     ”غرية النامية املعنونة الثالث املع  بالدول اجلزرية الص
 ،(11)“الصغرية النامية )مسار فاموا(

، 2015كـانون األول/ديسـمرب    22املـؤر    70/193إىل قراراهتا  وإذ تشري كؤل  
ــون  ــياحة    ”املعنـ ــةري السـ ــة لتسـ ــنة الدوليـ ــام     السـ ــة لعـ ــق التنميـ ــن أجـ ــتدامة مـ  “2017املسـ

ــؤر   70/196 و ــة    2015كــانون األول/ديســمرب   22امل بشــنن الســياحة املســتدامة والتنمي
، املعنـون  2015كانون األول/ديسـمرب   22املؤر   70/200املستدامة يف أمريكا الوفطى و 

 ،“املدونة العاملية ألخ قياا السياحة”
ــا  وإذ تشريريري  ــؤر   69/233إىل قراره ــانون األول/ديســمرب   19امل بشــنن  2014ك

علــى الفقــر    تشــجيع الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيييــة، مــن أجــق القضــاء         
 البيية، ومحاية

، املعنـــون 2015أيلول/فـــبتمرب  25املـــؤر   70/1قرارهــا   وإذ ت كريريل مريريريد  لاريريريل  
النم اعتمدا فيه جمموعة مـن األهـدا    “ 2030حتويق عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ”

ة املدى املتعلقة بالتنمية املسـتدامة، تركـز علـى النـاف وتفضـي      والغاياا العاملية الشاملة والبعيد
إىل التحـــول، والتزام بـــا بالعمـــق دون كلـــق مـــن أجـــق تنفيـــن هـــن  اخلطـــة بالكامـــق  لـــول    

، وإدراَكبا أن القضاء على الفقر جبميع صور  وأبعاد ، مبـا يف ذلـك الفقـر املـدقع،     2030 عام
 عنـه لتحقيـآ التنميـة املسـتدامة، والتزامبـا بتحقيـآ       هو أكرب حتٍد يواجبه العـا  ورـر ال ا  ـ    

ــة    ــة املســتدامة بنبعادهــا الث ث ــي   -التنمي ــواين   -ااقتصــادم وااجتمــاعي والبيي علــى  ــو مت

__________ 

 ، املرفآ.63/239القرار  (6) 

 ، املرفآ.63/303القرار  (7) 

 .65/1القرار  (8) 

 ، املرفآ.66/288القرار  (9) 

 .UNEP/CBD/COP/11/35برنامؤ األمم املتحدة للبيية، الوثيقة  (10) 

 ، املرفآ.69/15القرار  (11) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/193
http://undocs.org/ar/A/RES/ 70/196
http://undocs.org/ar/A/RES/70/200
http://undocs.org/ar/A/RES/69/233
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/63/239
http://undocs.org/ar/A/RES/63/303
http://undocs.org/ar/A/RES/65/1
http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/11/35
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ومتكامق، وبالبناء على اإلجناياا اليت حتققت يف إطار األهـدا  اإلمنائيـة ل لفيـة والسـعي إىل     
 ،افتكمال ما   ُينفَّن من تلك األهدا 

بشـنن   2015متوي/يوليـه   27املـؤر    69/313قرارهـا   وإذ ت كل مريد  لاريل ضا ريا    
خطة عمق أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـق التنميـة، الـيت تشـكق جـزءا           

وتكمُلبـا وتسـاعد علـى تو ـي       ، وتـدعُمبا 2030يتجزأ من خطة التنمية املسـتدامة لعـام    ا
فــياغ  اياهتــا املتصــلة بوفــائق التنفيــن مــن خــ ل فيافــاا وإجــراءاا عمليــة، وتعيــد تنكيــد 
االتزام السيافي القـوم بالتصـدم لتحـدم التمويـق وهتييـة بييـة مواتيـة علـى ويـع املسـتوياا           

 ملي،لتحقيآ التنمية املستدامة، بروٍح من الشراكة والتضامن على الصعيد العا
أن الفقر مشكلة متعددة األوجه تستلزم هنجـا متكـام  متعـدد اجلوانـ، يف      وإذ ت كل 

 التصدم ألبعاد  ااقتصادية والسيافية وااجتماعية والبييية واملؤفسية على ويع املستوياا،
أن الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيييــة، نشــا  رــامق   وإذ ت كريريل ضا ريريا 

كن أن يسبم يف مكافحة الفقر ومحاية البيية وتعزيز التنمية املسـتدامة وحتسـ    لعدة قطاعاا مي
نوعيـة احليــاة والــتمك  ااقتصــادم للمــرأة والشـباب، وإذ تؤكــد مســا ت با يف األبعــاد الث ثــة   

 للتنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان النامية،
تعتــر  مبســا ة    14و  12و  8أن أهــدا  التنميــة املســتدامة    وإذ ت كريريل كريريؤل   

السياحة يف تعزيز النمو ااقتصادم وإجياد فرص العمق، وتعزيـز الثقافـة ايليـة، وتسـريع الـتغري      
 ــو أمنــا  افــتب ا وإنتــاس أكثــر افــتدامة وتعزيــز اافــتةدام املســتدام للمحيطــاا والبحــار  

 واملوارد البحرية،
ــة   دور الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة   وإذ ت كريريل  ــز التنمي ــة، يف تعزي البييي

 الريفية وهتيية ظرو  معيشة أفضق من أجق نوعية حياة مستدامة لسكان األريا ،
باجلبود اليت تبنهلا منظمة السـياحة العامليـة وبرنـامؤ األمـم املتحـدة للبييـة        وإذ ترحب 

ومؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وأمانـة           
 اتفاقية التنوع البيولوجي لتشجيع السياحة البييية والسياحة املستدامة يف ويع أ اء العا ،

إطـار   2012باعتماد مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة يف عـام     ترحب ضا ا وإذ 
الســنواا العشــر للــربامؤ املتعلقــة بنمنــا  اافــتب ا واإلنتــاس املســتدامة، وبــاإلع ن عــن بــدء 
برنامؤ السياحة املستدامة إلطار السنواا العشر، وإذ ُتشجِّع على مواصـلة تنفيـن  مـن خـ ل     

 اا لبناء القدراا من أجق دعم السياحة املستدامة،مشاريع ومبادر

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313


 A/C.2/71/L.23 

 

4/8 16-18177 

 

املبـادراا الـيت افـُتبلت واملنافـباا الـيت نظمـت علـى كـق مـن الصـعيد            وإذ تالحظ 
دون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل يف جمــال الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيييــة،  

 والتنمية املستدامة،
نظمـة السـياحة العامليـة الـنم أحالـه األمـ  العـام        بتقرير األم  العام مل ترحب - 1 

 ؛(12)ل مم املتحدة
بنن السياحة املستدامة، مبا يف ذلـك السـياحة البيييـة، متثـق  ركـا هامـا        ت اا - 2 

للنمو ااقتصادم املستدام وإلجياد فرص العمق الكـر،، وبننـه ميكنـبا أن تـؤثر تـنثريا إجيابيـا يف       
التــايل يف مكافحــة الفقــر واجلــوع، وبننــه ميكنــبا أن تســبم بشــكق  توليــد الــدخق والتعلــيم، وب

 مبارر يف حتقيآ األهدا  اإلمنائية املتفآ عليبا دوليا، مبا فيبا أهدا  التنمية املستدامة؛
بــنن الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيييــة، هلــا مــن    ت ريرياا ضا ريريا - 3 

املقوماا ما ميكنبا من احلد من الفقر بتحس  فبق معيشة األفراد يف اجملتمعاا ايلية وتوليـد  
 املوارد ال يمة ملشاريع التنمية اجملتمعية؛

اعتـزاي  بنن تشجيع املنتجاا السياحية ايليـة ميكـن أن يعمـآ ا    ت اا كؤل  - 4 
 بالقيم ايلية واانتماء إليبا يف جبود التنمية املستدامة،

على  رورة تعظيم الفوائد ااقتصـادية وااجتماعيـة والثقافيـة والبيييـة      تشل  - 5 
اليت توفرها السياحة املستدامة، مبا يف ذلك أنشطة السياحة البييية، يف ويع البلـدان، وا فـيما   

 با البلدان األفريقية وأقق البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية؛البلدان النامية، مبا في
على أن السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيييـة، ميكـن         تشل  ضا ا - 6 

أن تسبم يف التنمية املستدامة، وخباصة يف جمال محايـة البييـة، وميكـن أن حتسـن رفـا  الشـعوب       
 ؛األصلية واجملتمعاا ايلية

بنن السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البيييـة، تتـي  فرصـا كـبرية      ت اا - 7 
للحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى املناطآ الطبيعيـة ومحايتـبما وافـتةدامبما املسـتدام عـن      
طريآ تشجيع الشعوب األصلية واجملتمعاا ايلية يف البلدان املضيفة والسياح علـى حـد فـواء    

 ظ على التراث الطبيعي والثقايف واحترامه؛على احلفا
، يف هنا الصدد، على أ ية و ع فيافاا ومبـاد  توجيبيـة وأنظمـة    تشل  - 8 

م ئمــة وإنشــاء مؤفســاا منافــبة، علــى الصــعيد الــوط ، عنــد الضــرورة، وفقــا ل ولويــاا    
__________ 

 .A/71/173انظر  (12) 

http://undocs.org/ar/A/71/173
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ــة    ــة، لتشــجيع الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البييي ، ودعمبــا، والتشــريعاا الوطني
 والتقليق من أم اثار فلبية ميكن أن تترت، عليبا إىل أدىن حد؛

ــة و ريهــا مــن املؤفســاا ذاا الصــلة     تريريل ا - 9  احلكومــاا واملنظمــاا الدولي
واألطـــرا  األخـــرى صـــاحبة املصـــلحة، حســـ، ااقتضـــاء، إىل تشـــجيع أفضـــق املمارفـــاا 

ــاد  التوجيبيــ     ــن السيافــاا واملب ــآ بتنفي ة واألنظمــة ذاا الصــلة يف جمــال  ودعمبــا فيمــا يتعل
ــة      ــاد  التوجيبيـ ــن املبـ ــة، وإىل تنفيـ ــياحة البيييـ ــاع السـ ــك قطـ ــا يف ذلـ ــتدامة، مبـ ــياحة املسـ السـ

 ونشرها؛ القائمة
احلكوماا على ويع املسـتوياا علـى افـتةدام السـياحة املسـتدامة،       تشجع - 10 

ــاس ااجتمــاعي   مبــا يف ذلــك الســياحة البيييــة، كــنداة لــدعم القضــاء علــى الفقــر و/أو         اإلدم
محاية البيية و/أو حفظ التنوع البيولوجي وافـتةدامه املسـتدام وعلـى اافـتناد يف حتديـد       و/أو

ــ، الســائد يف األفــواغ وإىل أفــاف اقتصــادم        ــى الطل ــة وا ــحة عل عناصــر الســياحة إىل أدل
 فليم؛ وبييي

ة، مبـا يف  الـدول األعضـاء علـى تعزيـز اافـتثمار يف السـياحة املسـتدام        تشجع - 11 
ذلك السياحة البييية، وفقا ألولوياهتا اإلمنائية وتشريعاهتا الوطنية، مبا قد يشمق إنشـاء املشـاريع   
الصـغرية واملتوفــطة احلجـم وتشــجيع التعاونيـاا وتســبيق احلصـول علــى التمويـق عــن طريــآ      

صـغر للفيـاا   اخلدماا املالية املتاحة للجميع، مبـا يف ذلـك مبـادراا مـن  اائتمانـاا البالغـة ال      
الفقــرية والشـــعوب األصـــلية واجملتمعـــاا ايليـــة يف املنـــاطآ الـــيت تزخـــر ب مكانـــاا الســـياحة  

 املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البييية، ومنبا املناطآ الريفية؛
ــع الســياحي،      تشريريجع  -12  ــة الســياحية وتشــجيع التنوي ــة التحتي ــى تطــوير البني عل

قطاع  العام واخلاص، على  ـو يعـزي إجيـاد فـرص العمـق      بوفائق منبا إقامة الشراكاا ب  ال
 للمجتمعاا ايلية، واحلفاظ على أفلوب حياهتا وثقافتبا وتراثبا، ومحاية البيية؛

احلكوماا واألمم املتحدة والوكـااا املتةصصـة علـى دعـم تنسـيآ       تشجع - 13 
ــة حســ، ااقتضــ     ــة و/أو الدولي ــة الســياحة املســتدامة اإلقليمي اء، يف فــبيق مســاعدة  أطــر تنمي

البلدان يف النبو  بالسـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيييـة، مـن أجـق القضـاء علـى           
 الفقر ومحاية البيية؛

على أ ية إجراء تقييم ل ثر البييي، وفقا للتشـريعاا الوطنيـة، لتطـوير     تشل  - 14 
 السياحة املستدامة، مبا يف ذلك فرص السياحة البييية؛
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علـى احلاجـة إىل تشـجيع تنميـة السـياحة القـادرة علـى الصـمود          تشل  ضا ريا  - 15 
للتعامــق مــع الصــدماا، بوفــائق منــبا حتســ  إدمــاس قطــاع الســياحة يف قطاعــاا الطــوار    

 والتعاون ب  القطاع  العام واخلاص وتنويع األنشطة واملنتجاا؛
 ـــرورة إيـــ ء ااعتبـــار الكامـــق، لـــدى و ـــع السيافـــاا يف جمـــال   ت كريريريل - 16 

فبـا  السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البييية، لثقافاا الشعوب األصلية وتقاليـدها ومعار 
تعزيزها، وتشدد على أ ية تشجيع مشـاركة الشـعوب األصـلية    من ويع جوانببا واحترامبا و

ة كاملـة ومبكـرة يف القـراراا الـيت تـؤثر فيبـا وعلـى أ يـة         واجملتمعاا ايلية وإرراكبا بصـور 
إدماس معارفبا وتراثبا وقيمبـا يف السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك مبـادراا السـياحة البيييـة،         

 حس، ااقتضاء؛
علــى  ــرورة اتــاذ تــدابري فعالــة يف فــياغ الســياحة املســتدامة، مبــا يف  تشريريل  - 17 

لضمان متك  املرأة علـى  ـو تـام، مبـا يف ذلـك مشـاركة املـرأة         ذلك مبادراا السياحة البييية،
 والرجق على قدم املساواة على ويع املستوياا ويف عملياا صنع القرار يف ويع اجملااا؛

علــى  ــرورة اتــاذ تــدابري فعالــة يف فــياغ الســياحة املســتدامة،   تشريريل  ضا ريريا - 18 
يف كفالـة مشـاركة الشـباب واألرـةاص ذوم      يف ذلك مبادراا السياحة البيييـة، لسفـبام   مبا

اإلعاقــة وكبــار الســن علــى قــدم املســاواة علــى ويــع املســتوياا ويف عمليــاا صــنع القــرار يف 
ويــع اجملــااا وللنــبو  بــالتمك  ااقتصــادم الفعــال للنســاء والشــباب واألرــةاص ذوم    

سـتدامة، مبـا فيبـا أنشـطة     اإلعاقة وكبار السن، بسبق منبا التعاون الـدويل يف جمـال السـياحة امل   
 السياحة البييية، من خ ل إجياد فرص العمق الكر، وتوليد الدخق بشكق أفافي؛

مبنظومة األمم املتحدة أن تشجع، يف فـياغ أهـدا  التنميـة املسـتدامة،      هتيب - 19 
الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيييــة، كــنداة ميكــن أن تســبم يف حتقيــآ تلــك           

ا ، وا فــيما هــديف القضــاء علــى الفقــر املــدقع و ــمان اافــتدامة البيييــة، وأن تــدعم األهــد
 جبود البلدان النامية وفيافاهتا يف هنا اجملال؛

املؤفساا املاليـة اإلقليميـة والدوليـة علـى تـوفري دعـم كـا  للـربامؤ          تشجع - 20 
يييـة، اخـنة يف احلسـبان الفوائـد     واملشاريع املتعلقة بالسياحة املستدامة، مبا يف ذلك السـياحة الب 

 ااقتصادية وااجتماعية والثقافية والبييية هلن  األنشطة؛
الوكـااا املتةصصـة ذاا الصـلة، وا فـيما منظمـة السـياحة العامليـة         تل ا - 21 

وهيياا األمم املتحـدة واملنظمـاا األخـرى، إىل تقـد، املسـاعدة التقنيـة إىل احلكومـاا، بنـاء         
ملســاعدة، حســ، ااقتضــاء، يف تعزيــز األطــر التشــريعية أو السيافــاتية املتعلقــة  علــى طلبــبا، وا
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بالسـياحة املسـتدامة، مبــا يف ذلـك الســياحة البيييـة، ومنـبا األطــر املتصـلة  مايــة البييـة وحفــظ        
 التراث الطبيعي والثقايف؛

الوكـااا املتةصصـة ذاا الصـلة وهييـاا األمـم املتحـدة واملنظمـاا         تل ا - 22 
خرى واملؤفساا املالية املتعددة األطـرا  إىل تقـد، املسـاعدة التقنيـة إىل احلكومـاا، بنـاء       األ

على طلببا وحس، ااقتضاء، يف حتديد احتياجاا وفرص حتس  إفـبام السـياحة املسـتدامة،    
مبا يف ذلك السياحة البيييـة، يف القضـاء علـى الفقـر، بسـبق منـبا تـنم  فوائـد للمجتمـع ايلـي           

مــن الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك أنشــطة الســياحة البيييــة، باعتبارهــا خيــارا جمــديا  األوفـع 
 ومستداما من خياراا التنمية ااقتصادية؛

ويع أصحاب املصـلحة علـى التعـاون، حسـ، ااقتضـاء، علـى دعـم         تشجع - 23 
ــك        ــا يف ذل ــة يف الســياحة املســتدامة، مب النســاء  مشــاركة الشــعوب األصــلية واجملتمعــاا ايلي

والشباب، فيما يتعلآ مبا لديبم من دراية ومعرفة وقـيم، وتعزيـز مشـاركتبم الكاملـة والنشـطة      
 يف ويع العملياا السياحية، مبا يف ذلك أنشطة السياحة البييية؛

القطاع  العام واخلاص واألطرا  صاحبة املصلحة ذاا الصـلة علـى    تشجع - 24 
بناء القدراا وو ع مباد  توجيبية  ددة ومـواد للتوعيـة   تقد، املساعدة، بناء على الطل،، ل

وتوفري التدري، ل رةاص العامل  يف قطاع السياحة املستدامة، مبا يف ذلـك أنشـطة السـياحة    
البييية، مثق التدري، يف جمال اللغاا والتـدري، علـى مبـاراا  ـددة يف اخلـدماا السـياحية،       

 يما يف املناطآ ايمية؛وعلى إقامة الشراكاا أو تعزيزها، وا ف
ويـع أصـحاب املصـلحة ذوم الصـلة إىل تقـد، املسـاعدة التقنيـة، بنـاء          تل ا - 25 

ــاا       ــة والتعاوني ــاا ايلي ــدراا اجملتمع ــاء ق ــى الطلــ، وحســ، ااقتضــاء، للمســاعدة يف بن عل
يف  واملؤفســاا التجاريــة الصــغرية واملتوفــطة احلجــم العاملــة يف جمــال الســياحة املســتدامة، مبــا
 ذلك أنشطة السياحة البييية، يف جمااا منبا التسويآ واافتط ع السوقي للمنتجاا؛

بـــدور التعـــاون بـــ  بلـــدان الشـــمال واجلنـــوب يف تشـــجيع الســـياحة  ت ريرياا  - 26 
املستدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيييـة، كوفـيلة لتحقيـآ النمـو ااقتصـادم واحلـد مـن أوجـه            

اا املعيشة يف البلدان النامية، وتسلم أيضا بـنن التعـاون فيمـا بـ      عدم املساواة وحتس  مستوي
ــدان       ــدان الشــمال وبل ــ  للتعــاون بــ  بل ــاون الث ثــي، كعنصــرين مكمل ــوب والتع ــدان اجلن بل
اجلنـــوب، هلمـــا مـــن املقومـــاا مـــا ميكنـــبما مـــن تشـــجيع الســـياحة املســـتدامة، مبـــا يف ذلـــك  

 البييية؛ السياحة
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طرا  األخرى صاحبة املصلحة إىل النظر يف اانضـمام  احلكوماا واأل تل ا - 27 
إىل إطار املراصـد العامليـة للسـياحة املسـتدامة التـابع ملنظمـة السـياحة العامليـة كوفـيلة للنـبو            
بالسياحة املستدامة من النواحي ااجتماعية ااقتصـادية والبيييـة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيييـة،       

يف جمـال السـياحة املسـتدامة يف رـا أ ـاء العـا ، وذلـك         ودعم و ع فيافاا أكثـر افـتنارة  
نشـرها وإذكـاء الـوعي وبنـاء القـدراا يف جمـال       مـن خـ ل حتديـد أفضـق املمارفـاا و      أفافا
 مة لدى اجلباا املعنية بالسياحة؛اافتدا
ــة الســياحية     تشريريجع - 28  مراصــد الســياحة املســتدامة علــى النــبو  بقيــاف التنمي

صلة افتكشا  افتةدام تكنولوجياا ومنبجياا مبتكرة، مبـا فيبـا نظـم    املستدامة وعلى موا
املعلوماا اجلغرافيـة والبيانـاا املسـندة جغرافيـا وقـدرة اهلواتـف ايمولـة علـى توليـد البيانـاا           

 وحتليلبا، وذلك للمساعدة يف قياف ما يلحآ بالسياحة من اثار؛
حة علـى حتسـ  اجلبـود    احلكوماا واملنظماا الدوليـة وقطـاع السـيا    تشجع - 29 

املبنولة لقياف دور وتـنثري السـياحة املسـتدامة، مبـا فيبـا السـياحة البيييـة، مـن خـ ل افـتةدام           
ــة      ــاد ااجتماعي ــة األبع ــن أجــق معاجل ــرة م ــاا املبتك ــة للســياحة    - التكنولوجي ــة والبييي الثقافي

 د؛  املستدامة، وتؤكد احلاجة إىل بناء قدراا البلدان النامية يف هنا الصد
ــة حتســ  التســويآ وااتصــال بشــنن املمارفــاا املســتدامة     تشريريل  - 30  علــى أ ي

لتمك  املستبلك  من اتاذ القراراا على  و أفضـق بشـنن احتياجـاهتم وعلـى النحـو الـنم       
يتمارــــى مــــع هــــد  حتقيــــآ أهــــدا  التنميــــة املســــتدامة والتوصــــق إىل أمنــــا  افــــتب ا   

 مستدامة؛ وإنتاس
ــا الثالثـــة       ت اريريريب - 31  ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــ  العـ إىل األمـ

والسبع ، بالتعاون مع منظمة السـياحة العامليـة و ريهـا مـن وكـااا األمـم املتحـدة وبراجمبـا         
ذاا الصــلة، تقريــرا عــن تنفيــن هــنا القــرار يتضــمن توصــياا بشــنن فــبق ووفــائق تشــجيع     

حة البييية، كنداة ملكافحة الفقر وتعزيز التنميـة املسـتدامة،   السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السيا
 مع مراعاة التقارير ذاا الصلة اليت تعدها منظمة السياحة العاملية يف هنا اجملال.

 


