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*1621034*  

  الدورة احلادية والسبعون
      من جدول األعمال ٢٣البند 

  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى    
  *تقرير اللجنة الثانية    

  
  : السيد غالوكو سيواين (بريو)  املقرر

  
  مقدمة  -  أوال  

بناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامـة الثانيـة املعقـودة يف      - ١
  والسبعني البند املعنون: ، أن تدرج يف جدول أعمال دورا احلادية٢٠١٦أيلول/سبتمرب   ١٦

  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى:”  
  )؛٢٠١٧-٢٠٠٨(أ) تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر (”  
  “التعاون يف ميدان التنمية الصناعية  (ب)”  

  وأن حتيله إىل اللجنة الثانية.
 ١٤و  ١٣البنــد يف جلســتيها وأجــرت اللجنــة الثانيــة مناقشــة موضــوعية بشــأن هــذا     - ٢

. ويـرد سـرد ملناقشـات اللجنـة بشـأن البنـد يف       ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧املعقودتني يف 
. ويوجه االنتباه أيضا إىل املناقشة العامـة الـيت أجرـا اللجنـة يف     )١(املوجزين املتصلني باملوضوع

ــة، يف    ــة إىل اخلامسـ ــن الثانيـ ــاا مـ ــو  ٤و  ٣جلسـ ــرين األول/أكتـ ــرد يف )٢(٢٠١٦بر تشـ . ويـ
  إضافايت هذا التقرير سرد لوقائع نظر اللجنة الحقا يف هذا البند.

__________ 

ــوز      *   ــزاء حتــــت الرمــ ــة أجــ ــذا البنــــد يف ثالثــ ــأن هــ ــة بشــ ــر اللجنــ  A/71/467/Add.1و  A/71/467يصــــدر تقريــ
  .A/71/467/Add.2 و

  )١(  A/C.2/71/SR.13  وA/C.2/71/SR.14.   

 .A/C.2/71/SR.5و  A/C.2/71/SR.4و  A/C.2/71/SR.3و  A/C.2/71/SR.2انظر   )٢(  
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  وكان معروضاً على اللجنة من أجل نظرها يف البند الوثائق التالية:    - ٣
  

  ٢٣البند     
  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى    

ملنظمــة الســياحة العامليــة عــن تشــجيع  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر األمــني العــام   
الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيئيــة، مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر ومحايــة البيئــة  

)A/71/173(  
موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم لتايلنــد  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢٩رســالة مؤرخــة 

لدى األمـم املتحـدة حييـل ـا اإلعـالن الـوزاري الـذي اعتمـد يف االجتمـاع السـنوي األربعـني            
  )A/71/422( ٧٧لوزراء خارجية الدول األعضاء يف جمموعة الـ 

  
  (أ) ٢٣البند     
  )٢٠١٧- ٢٠٠٨تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر (    

) ٢٠١٧-٢٠٠٨تقرير األمني العام عن تنفيذ عقـد األمـم املتحـدة الثـاين للقضـاء علـى الفقـر (      
)A/71/181(  

موجهة إىل األمني العام من املمثل الـدائم لبـنغالديش    ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٣٠رسالة مؤرخة 
اإلعـالنَ الـوزاري املعتمـد يف االجتمـاع الـوزاري السـنوي ألقـل         لدى األمـم املتحـدة حييـل ـا    

  )A/71/539( ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٤البلدان منوا، الذي عقد يف نيويورك يف 
  

  (ب) ٢٣البند     
  التعاون يف ميدان التنمية الصناعية    

تقريــر املــدير العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا
)A/71/264(  
تشــرين األول/أكتــوبر، أدىل ببيــان اســتهاليل ممثــل   ١٧، املعقــودة يف ١٣ويف اجللســة   - ٤

رة الشــؤون االقتصــادية كــل مــن شــعبة السياســات والتنميــة يف امليــدان االجتمــاعي التابعــة إلدا 
واالجتماعية (يف إطـار البنـد الفرعـي (أ))، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية (يف إطـار          

  ).٢٣البند الفرعي (ب))، ومنظمة السياحة العاملية (يف إطار البند 
ويف اجللســة نفســها، رد ممثــل منظمــة الســياحة العامليــة علــى ســؤال وتعليــق طرحهمــا     - ٥

  رب.  املغ ممثل
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   A/C.2/71/L.23/Rev.1  و A/C.2/71/L.23النظر يف مشروعي القرارين   - ثانياً   
ــودة يف ٢٣يف اجللســة   - ٦ ــريو      ٢، املعق ــرب، باســم ب ــل املغ ــام ممث ــاين/نوفمرب، ق تشــرين الث

تشـجيع السـياحة املسـتدامة،    ”وطاجيكستان واملغـرب وملـديف، بعـرض مشـروع قـرار معنـون       
) وأعلـن  A/C.2/71/L.23(“ يف ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر ومحاية البيئـة  مبا

   القرار. أن األردن، ومجهورية مولدوفا، وجورجيا، وكندا، قد انضمت إىل مقدمي مشروع
ــة    ٢٣املعقــودة يف  ٢٦ويف اجللســة   - ٧ تشــرين الثــاين/نوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجن

البيئية، مـن أجـل    تشجيع السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السياحة”مشروع قرار منقح معنون 
ــة البيئـــة  ــا A/C.2/71/L.23/Rev.1(“ القضـــاء علـــى الفقـــر ومحايـ  ،واألردن ،) مقـــدم مـــن إثيوبيـ

 ،وبــريو ،والربتغــال ،ينيــا اجلديــدةغ وبــابوا ،وإيطاليــا ،وإندونيســيا ،املتحــدة العربيــة واإلمــارات
 ،وجورجيـا  ،مولـدوفا  ومجهوريـة  ،سـابقا  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهورية ،وتشيكيا ،وتايلند

 ،وكرواتيــا ،وقــربص ،وفرنســا ،وغينيــا ،وطاجيكســتان ،مــارينو وســان ،ورومانيــا ،والــدامنرك
  واليمن ،وملديف ،واملغرب ،وكندا

القـرار   ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل املغرب ببيان قام خالله شفويا بتصويب مشروع  - ٨
 ،وألبانيـا  ،وإكـوادور  ،املنقح. ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار املنقح إسبانيا

 وجــزر ،األســود واجلبــل ،وتــونس ،وتوغــو ،وبولنــدا ،واهلرســك والبوســنة ،وبــاالو ،يســلنداأو
 وفييـت  ،وفـانواتو  ،بيسـاو  - وغينيـا  ،وصـربيا  ،وسـلوفينيا  ،الوسطى أفريقيا ومجهورية ،البهاما

 ،وماليزيـا  ،ومالطـة  ،وليختنشتاين ،وليتوانيا ،ولكسمربغ ،والتفيا ديفوار، وكوت ،وقطر ،نام
  .واليونان ،وهنغاريا ،وهاييت ،ونيكاراغوا ،والنيجر ،والنمسا ،وميامنار ،وموناكو ،واملكسيك

ويف اجللسة نفسها أيضا، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار املنقح ال تترتب عليـه آثـار     - ٩
  يف امليزانية الربناجمية.

ــرار   ٢٦ويف اجللســــة   - ١٠ ــا، اعتمـــدت اللجنــــة مشـــروع القـ ، A/C.2/71/L.23/Rev.1أيضـ
  .)١١ا (انظر الفقرة بصيغته املصوبة شفوي
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  توصية اللجنة الثانية  - ثالثا   
  توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  - ١١
  

تشجيع السياحة املستدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة، مـن أجـل القضـاء            
  على الفقر ومحاية البيئة

  
  ،العامة إن اجلمعية  

  ،)١(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  إذ تشري  
حتويــل ”، املعنــون ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٥املــؤرخ  ٧٠/١قرارهــا  وإذ تعيــد تأكيــد  

ــام    ــة املســتدامة لع ــا: خطــة التنمي ــه جمموعــة مــن األهــداف    “٢٠٣٠عاملن ــذي اعتمــدت في ، ال
والغايــات العامليــة الشــاملة والبعيــدة املــدى املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة، الــيت تركــز علــى النــاس   

دون كلـل مـن أجـل تنفيـذ اخلطـة بالكامـل        وتفضي إىل التحول، وتعيد تأكيد التزامها بالعمـل 
ذلـك الفقـر    يف ، وإدراكها أن القضاء على الفقر جبميع صـوره وأبعـاده، مبـا   ٢٠٣٠حبلول عام 

غـىن عنـه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة، والتزامهـا        املدقع، هو أكرب حتـد يواجهـه العـامل وشـرط ال    
ــة    ــة املســتدامة بأبعادهــا الثالث علــى حنــو  -ي واالجتمــاعي والبيئــي االقتصــاد -بتحقيــق التنمي

اإلجنازات الـيت حتققـت يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        وباالستفادة منمتوازن ومتكامل، 
  مل ينفّذ من تلك األهداف،  والسعي إىل استكمال ما

ــد    ــا تأكيـ ــد أيضـ ــا  وإذ تعيـ ــؤرخ  ٦٩/٣١٣قرارهـ ــه  ٢٧املـ ــأن  ٢٠١٥متوز/يوليـ بشـ
عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـيت تشـكل جـزءا            خطة

، وتـدعمها وتكملُهـا وتسـاعد علـى توضـيح      ٢٠٣٠يتجزأ من خطة التنمية املسـتدامة لعـام    ال
مليــة، وتعيــد تأكيــد ســياق غاياــا املتصــلة بوســائل التنفيــذ مــن خــالل سياســات وإجــراءات ع

االلتزام السياسي القـوي بالتصـدي لتحـدي التمويـل ويئـة بيئـة مؤاتيـة علـى مجيـع املسـتويات           
  لتحقيق التنمية املستدامة، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العاملي،

  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩خ املؤر ٦٩/٢٣٣إىل قرارها  وإذ تشري  
، ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٢املــؤرخ  ٧٠/١٩٣إىل قراراــا  أيضــاوإذ تشــري   
ــون  ــام        ”املعنـ ــة لعـ ــل التنميـ ــن أجـ ــتدامة مـ ــياحة املسـ ــخري السـ ــة لتسـ ــنة الدوليـ “ ٢٠١٧السـ

ــؤرخ  ٧٠/١٩٦ و ــة    ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٢٢امل بشــأن الســياحة املســتدامة والتنمي
__________ 

 .٦٠/١القرار   )١(  
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، املعنـون  ٢٠١٥كانون األول/ديسـمرب   ٢٢املؤرخ  ٧٠/٢٠٠و  املستدامة يف أمريكا الوسطى
  ،“نة العاملية ألخالقيات السياحةاملدو”

إىل إعــالن ســينداي وإطــار ســينداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث     كــذلك إذ تشــريو  
اللــذين اعتمــدا خــالل مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الثالــث املعــين    ،)٢(٢٠٣٠-٢٠١٥للفتــرة 

ودمـج  تعزيـز  وإىل أن هـذا األخـري أبـرز مجلـة أمـور منـها ضـرورة        باحلد من خمـاطر الكـوارث،   
نهج إدارة خماطر الكوارث يف مجيع عناصر قطاع السياحة، بالنظر إىل شـدة االعتمـاد يف كـثري    

  ،من األحيان على السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي
 األطـراف بدء نفاذه يف وقت مبكر، وإذ تشـجع مجيـع   بو )٣(باتفاق باريس وإذ ترحب  

تغـري   بشـأن يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة   األطراف وتشجع الكاملعلى تنفيذه  االتفاق يف
 ،صـكوك التصـديق أو القبـول أو املوافقـة أو االنضـمام اخلاصـة ـا        بعـد  تـودع  مل اليت )٤(املناخ

  ممكن، وقت أقرب يف بذلك تقوم أن  على االقتضاء، حسب
عـين  مؤمتر األمم املتحدة املباخلطة احلضرية اجلديدة اليت اعتمدت يف وإذ ترحب أيضا   

(املوئــل الثالــث)، الــذي عقــد يف كويتــو يف الفتــرة        باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة   
  ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠إىل   ١٧  من

وتوافــق آراء مــونتريي للمــؤمتر الــدويل  )٥(إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــةوإذ تشــري   
وخطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي        )٧(وإعالن ريو بشأن البيئـة والتنميـة   )٦(لتمويل التنمية

وإعالن الدوحـة بشـأن متويـل التنميـة: الوثيقـة       )٨(للتنمية املستدامة (خطة جوهانسربغ للتنفيذ)
 )٩(اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي 

__________ 

 ، املرفقان األول والثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )٢(  

 ، املرفق.٢١-/م أ١املقرر ، FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر   )٣(  

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

 .٥٥/٢لقرار ا  )٥(  

(منشــورات األمــم  ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢-١٨تقريـر املــؤمتر الـدويل لتمويــل التنميــة، مـونتريي، املكســيك،      )٦(  
 املرفق.، ١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

ــانريو،        )٧(   ــو دي جـ ــة، ريـ ــة والتنميـ ــين بالبيئـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــر مـ ــه  ١٤-٣تقريـ  ،١٩٩٢حزيران/يونيـ
ــد ــؤمتر  األول،  ال ــيت اختــذها امل ــرارات ال ــع    الق ــم املبي ــم املتحــدة، رق والتصــويب)،  A.93.I.8(منشــورات األم
 األول.  ، املرفق١  القرار

 -آب/أغســـطس   ٢٦للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،     تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي      )٨(  
ــع    ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤ ــم املبي والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رق

 ، املرفق.٢  القرار

 ، املرفق.٦٣/٢٣٩القرار   )٩(  
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ــق باألز  ــة للمــؤمتر املتعل ــة   والوثيقــة اخلتامي ــة وتأثريهــا يف التنمي ــة واالقتصــادية العاملي  )١٠(مــة املالي
والوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة  

ــة ــة املســتدامة      )١١(لأللفي ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي ــاع   )١٢(والوثيق ــر االجتم وتقري
والوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر    )١٣(يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي   عشــر ملــؤمتر األطــراف   احلــادي
إجـراءات العمـل املعجـل للـدول     ”الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة املعنونـة    الدويل

ؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين  والوثيقــة اخلتاميــة ملــ  ،)١٤(“اجلزريــة الصــغرية الناميــة (مســار ســاموا) 
برنـامج عمـل فيينـا لصـاحل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية         ، يـة غـري السـاحلية   بالبلدان النام املعين

  ،)١٥(٢٠٢٤-٢٠١٤للعقد 
أن الفقــر مشــكلة متعــددة األوجــه تســتلزم جــا متكــامال متعــدد اجلوانــب     وإذ تؤكــد  

  ،التصدي ألبعاده االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية واملؤسسية على مجيع املستويات يف
أن السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة، نشـاط شـامل لعـدة          بـ  تسلّم وإذ  

ــة وبــأن حتقيــق قطاعــات ميكــن أن يســهم يف األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة،    أهــداف التنمي
تعزيـز العمالـة   والتخفيـف مـن حـدة الفقـر، و    تعزيـز النمـو االقتصـادي    ، بوسائل منـها  املستدامة

، وتســريع الــتغري حنــو أمنــاط اســتهالك  وتــوفري فــرص العمــل الكــرمي للجميــع الكاملــة واملنتجــة 
ــة،       ــوارد البحري ــز االســتخدام املســتدام للمحيطــات والبحــار وامل ــر اســتدامة وتعزي ــاج أكث  وإنت
ــتمكني االقتصــادي للنســاء والشــباب،       ــاة وال ــة احلي ــة وحتســني نوعي والنــهوض بالثقافــات احمللي

  ظروف معيشة أفضل لسكان األرياف،تعزيز التنمية الريفية ويئة و
باجلهود اليت تبذهلا منظمة السـياحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة        وإذ ترحب  

ومنظمـة   ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة     
ــة الصــناعية   ــوع   األمــم املتحــدة للتنمي ــة التن ــة اتفاقي ــة   وأمان ــوجي لتشــجيع الســياحة البيئي البيول

  والسياحة املستدامة يف مجيع أحناء العامل،
ــة املســتدامة يف عــام     إىل تشــريوإذ    إطــار  ٢٠١٢اعتمــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي

بـاإلعالن  إذ ترحـب  السنوات العشر للربامج املتعلقـة بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامة، و     
__________ 

 ، املرفق.٦٣/٣٠٣القرار   )١٠(  

 .٦٥/١القرار   )١١(  

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )١٢(  

 .UNEP/CBD/COP/11/35برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٣(  

 ، املرفق.٦٩/١٥القرار   )١٤(  

 ، املرفق الثاين.٦٩/١٣٧القرار   )١٥(  
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شــجع علــى مواصــلة تنفيــذه  تالســياحة املســتدامة إلطــار الســنوات العشــر، و عــن بــدء برنــامج 
  خالل مشاريع ومبادرات لبناء القدرات من أجل دعم السياحة املستدامة،  من

ظمـت علـى كـل مـن الصـعيد      املبـادرات الـيت اسـتهلت واملناسـبات الـيت ن      وإذ تالحظ  
ســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيئيــة، دون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل يف جمــال الســياحة امل

  والتنمية املستدامة،
بتقرير األمني العام ملنظمـة السـياحة العامليـة الـذي أحالـه األمـني العـام         ترحب  - ١  

  ؛)١٦(لألمم املتحدة
يف العديـد   بـأن السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة، متثـل         متسلّ  - ٢  

، وبأنـه  للجميـع  مو االقتصادي املستدام وإلجياد فـرص العمـل الكـرمي   للن هاماً حمركاً البلدان من
ــأثرياً  ــؤثر ت ــاً ميكنــها أن ت ــيم،  إجيابي ــدخل والتعل ــد ال بغــض النظــر عــن الســن أو اجلــنس    يف تولي

أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غـري ذلـك،    اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو
وبالتايل يف مكافحة الفقر واجلوع، وبأنه ميكنـها أن تسـهم بشـكل مباشـر يف حتقيـق األهـداف       

  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها أهداف التنمية املستدامة؛
بيئيــــة، بــــأن الســــياحة املســــتدامة، مبــــا يف ذلــــك الســــياحة ال م أيضــــاتســــلّ  - ٣  

املقومات ما ميكنها من احلد من الفقر بتحسني سبل معيشة األفراد يف اتمعـات احملليـة    من هلا
  وتوليد املوارد الالزمة ملشاريع التنمية اتمعية؛

على ضرورة تعظيم الفوائد االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة      تشدد  - ٤  
سـيما   يف ذلك أنشطة السياحة البيئية، يف مجيع البلـدان، وال  اليت توفرها السياحة املستدامة، مبا

  البلدان النامية، مبا فيها البلدان األفريقية وأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية؛
على أن السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة، ميكـن         تشدد أيضا  - ٥  

ــتدامة، و  ــة املسـ ــهم يف التنميـ ــوجي  أن تسـ ــوع البيولـ ــظ التنـ ــة يف حفـ ــة  خباصـ ــوارد الطبيعيـ  واملـ
  مستدام، وميكن أن حتسن رفاه الشعوب األصلية واتمعات احمللية؛ على حنو ماستغالهلوا

حتسـن  ميكـن أن   بأن السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة،       متسلّ  - ٦  
 تتـيح فرصـاً  النساء والشـباب، وميكـن أن   ، مبا يف ذلك رفاه الشعوب األصلية واتمعات احمللية

ــوجي    ــوع البيول ــى التن ــة  كــبرية للحفــاظ عل ــى حنــو مســتدام و/أو حلماي ــاطق  واســتغالله عل املن
الطبيعية عن طريـق تشـجيع الشـعوب األصـلية واتمعـات احملليـة يف البلـدان املضـيفة والسـياح          

  مه؛على حد سواء على احلفاظ على التراث الطبيعي والثقايف واحترا

__________ 

  )١٦(  A/71/173. 
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ــة  تشــجع   - ٧   ــات املعني ــع اجله ــل  مجي ــى العم ــم    عل ــى دع ، حســب االقتضــاء، عل
 مشـــاركة الشـــعوب األصـــلية واتمعـــات احملليـــة يف األنشـــطة املتعلقـــة بالســـياحة املســـتدامة،  

ــا ــك  يف مب ــك      ذل ــا يف ذل ــات الســياحية، مب ــع العملي أنشــطة مشــاركة النســاء والشــباب يف مجي
  ؛لديهم من خربات ومعارف، يف ضوء ما السياحة البيئية

، يف هذا الصدد، على أمهية وضع سياسات ومبـادئ توجيهيـة وأنظمـة    تشدد  - ٨  
مالئمــة وإنشــاء مؤسســات مناســبة، علــى الصــعيد الــوطين، عنــد الضــرورة، وفقــا لألولويــات    
ــة، لتشــجيع الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الســياحة البيئيــة، ودعمهــا،      والتشــريعات الوطني

  ل من أي آثار سلبية ميكن أن تترتب عليها إىل أدىن حد؛والتقلي
ــدعو  - ٩   احلكومــات واملنظمــات الدوليــة وغريهــا مــن املؤسســات ذات الصــلة        ت

واألطراف األخرى صاحبة املصلحة، حسب االقتضاء، إىل تشـجيع أفضـل املمارسـات ودعمهـا     
صــلة يف جمــال الســياحة    فيمــا يتعلــق بتنفيــذ السياســات واملبــادئ التوجيهيــة واألنظمــة ذات ال      

  ؛ونشرها املستدامة، مبا يف ذلك قطاع السياحة البيئية، وإىل تنفيذ املبادئ التوجيهية القائمة
علــى اســتخدام الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك       الــدول األعضــاء  تشــجع  - ١٠  

 ةاالجتماعيـ  لتعزيز النمو االقتصادي املستدام والشامل للجميـع والتنميـة  السياحة البيئية، كأداة 
 واملـوارد الطبيعيـة   حفظ التنوع البيولوجيمبا يشمل والقضاء على الفقر واجلوع،  ومحاية البيئة

ــى حنــو   ــهوض بمســتدام واســتغالهلما عل يف الســياحة ومباشــرة األعمــال احلــرة  االســتثمار والن
ــريعاا ا      ــة وتشـ ــا اإلمنائيـ ــا ألولوياـ ــة، وفقـ ــياحة البيئيـ ــك السـ ــا يف ذلـ ــتدامة، مبـ ــة، املسـ لوطنيـ

يشمل إنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم وتشجيع التعاونيات وتسـهيل احلصـول    قد مبا
على التمويل عن طريق اخلدمات املالية املتاحة للجميع، مبا يف ذلك مبـادرات مـنح االئتمانـات    

واملســنني واألشــخاص والشــعوب األصــلية والنســاء والشــباب البالغــة الصــغر للفئــات الفقــرية  
  ومنها املناطق الريفية؛، املناطق مجيع واتمعات احمللية يفاإلعاقة   ذوي

ــع الســياحي،        تشــجع  - ١١   ــياحية وتشــجيع التنوي ــة الس ــة التحتي ــوير البني ــى تط عل
بوسائل منها إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، على حنـو يعـزز إجيـاد فـرص العمـل      

والنـهوض باألبعـاد الثالثـة     لوب حياا وثقافتها وتراثهـا، للمجتمعات احمللية، واحلفاظ على أس
للتنميـة املســتدامة، وتـدعو يف الوقــت نفســه الـدول األعضــاء إىل اختــاذ التـدابري الالزمــة حلمايــة     

  التراث االجتماعي والثقايف للوِجهات السياحية؛البيئة و
علـى دعـم   األمم املتحـدة والوكـاالت املتخصصـة    منظمة احلكومات و تشجع  - ١٢  

تنسيق أطر تنمية السياحة املستدامة اإلقليمية و/أو الدولية حسب االقتضاء، يف سبيل مسـاعدة  
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البلدان يف النهوض بالسـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة، مـن أجـل القضـاء علـى           
  الفقر ومحاية البيئة؛

يعات الوطنيـة، لتطـوير   على أمهية إجراء تقييم لألثر البيئي، وفقا للتشـر  تشدد  - ١٣  
  السياحة املستدامة، مبا يف ذلك فرص السياحة البيئية؛

علـى احلاجـة إىل تشـجيع تنميـة السـياحة القـادرة علـى الصـمود          تشدد أيضـا   - ١٤  
مـع مراعـاة تـأثر قطـاع السـياحة يف حـاالت الطـوارئ، وتـدعو الـدول          للتعامل مع الصدمات، 

غراض إعـادة التأهيـل يف مرحلـة مـا بعـد الصـدمات،       األعضاء إىل وضع استراتيجيات وطنية أل
  التعاون بني القطاعني العام واخلاص وتنويع األنشطة واملنتجات؛بسبل منها 

ضـــرورة إيـــالء االعتبـــار الكامـــل، لـــدى وضـــع السياســـات يف جمـــال   تؤكـــد  - ١٥  
ها ومعارفهـا  السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البيئية، لثقافات الشعوب األصلية وتقاليـد 

من مجيع جوانبها واحترامها وتعزيزها، وتشدد على أمهية تشجيع مشـاركة الشـعوب األصـلية    
ــا       ــؤثر فيه ــيت ت ــرارات ال ــة ومبكــرة يف الق ــة وإشــراكها بصــورة كامل ــات احمللي ــا واتمع ، ورهن

ــها، مــن خــالل  ــك       مبوافقت ــا يف ذل ــا يف الســياحة املســتدامة، مب ــا وقيمه ــا وتراثه ــاج معارفه إدم
  ادرات السياحة البيئية، حسب االقتضاء؛مب

ذلـك   يف مبـا  على ضرورة اختاذ تدابري فعالة يف سياق السياحة املستدامة، تشدد  - ١٦  
املـرأة والرجـل    مبادرات السياحة البيئية، لضمان متكني املرأة على حنو تام، مبا يف ذلـك مشـاركة  

  ؛ااالت لقرار يف مجيععلى قدم املساواة على مجيع املستويات ويف عمليات صنع ا
علــى ضــرورة اختــاذ تــدابري فعالــة يف ســياق الســياحة املســتدامة،   تشــدد أيضــا  - ١٧  

ــا ــة مشــاركة الشــباب واألشــخاص         مب ــهام يف كفال ــة، لإلس ــياحة البيئي ــادرات الس ــك مب يف ذل
اإلعاقة وكبار السن على قدم املسـاواة علـى مجيـع املسـتويات ويف عمليـات صـنع القـرار         ذوي
مجيــع اـــاالت وللنـــهوض بــالتمكني االقتصـــادي الفعـــال للنســاء والشـــباب واألشـــخاص    يف 

اإلعاقة وكبار السـن، بسـبل منـها التعـاون الـدويل يف جمـال السـياحة املسـتدامة، مبـا فيهـا            ذوي
  أنشطة السياحة البيئية، من خالل إجياد فرص العمل الكرمي وتوليد الدخل بشكل أساسي؛

منظومـة األمـم املتحـدة أن تشـجع، يف سـياق أهـداف التنميـة        كيانات ب يب  - ١٨  
املستدامة، السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك السـياحة البيئيـة، كـأداة ميكـن أن تسـهم يف حتقيـق           

القضـاء علـى الفقـر املـدقع وضـمان االسـتدامة البيئيـة،        ب فيمـا يتعلـق  سـيما   تلك األهـداف، وال 
  اا يف هذا اال؛تدعم جهود البلدان النامية وسياس  وأن
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املؤسسات املاليـة اإلقليميـة والدوليـة علـى تـوفري دعـم كـاف للـربامج          تشجع  - ١٩  
واملشاريع املتعلقة بالسياحة املستدامة، مبا يف ذلك السـياحة البيئيـة، آخـذة يف احلسـبان الفوائـد      

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية هلذه األنشطة؛
سـيما منظمـة السـياحة العامليـة      الت املتخصصـة ذات الصـلة، وال  الوكـا  تدعو  - ٢٠  

وهيئات األمم املتحـدة واملنظمـات األخـرى، إىل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل احلكومـات، بنـاء         
علــى طلبــها، واملســاعدة، حســب االقتضــاء، يف تعزيــز األطــر التشــريعية أو السياســاتية املتعلقــة  

الســياحة البيئيـة، ومنـها األطــر املتصـلة حبمايــة البيئـة وحفــظ     بالسـياحة املسـتدامة، مبــا يف ذلـك    
  التراث الطبيعي والثقايف؛

الوكـاالت املتخصصـة ذات الصـلة وهيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات         تدعو  - ٢١  
األخرى واملؤسسات املالية املتعددة األطـراف إىل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل احلكومـات، بنـاء       

قتضاء، يف حتديد احتياجات وفرص حتسني إسـهام السـياحة املسـتدامة،    على طلبها وحسب اال
مبا يف ذلك السياحة البيئيـة، يف القضـاء علـى الفقـر، بسـبل منـها تـأمني فوائـد للمجتمـع احمللـي           
األوسـع مــن الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذلــك أنشــطة الســياحة البيئيــة، باعتبارهــا خيــارا جمــديا  

  مية االقتصادية؛ومستداما من خيارات التن
ــام واخلــاص واألطــراف صــاحبة املصــلحة ذات الصــلة      تشــجع  - ٢٢   القطــاعني الع

تقدمي املساعدة، بناء على الطلب، لبنـاء القـدرات ووضـع مبـادئ توجيهيـة حمـددة ومـواد         على
للتوعية وتوفري التدريب لألشخاص العاملني يف قطاع السـياحة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك أنشـطة      

لبيئية، مثـل التـدريب يف جمـال اللغـات والتـدريب علـى مهـارات حمـددة يف اخلـدمات          السياحة ا
  سيما يف املناطق احملمية؛  السياحية، وعلى إقامة الشراكات أو تعزيزها، وال

منظمــة األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات األخــرى،  تشــجع  – ٢٣  
خلاص وسـائر أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة     حدود والياا ومواردها، والقطاعني العام وا يف

ــى  ــة، ومتكــني النســاء والســكان األصــليني،        عل ــة احمللي ــة بالتنمي ــواد ــدف إىل التوعي ــداد م إع
، مـن أجـــل كفالــة اسـتدامة قطـاع      ومباشـرة األعمـال احلـرة   وتشـجيع الشـباب علـى االبتكـار     

  السياحة ومسامهته يف حتقيق األهداف اإلمنائية للبلد؛
مجيــع أصــحاب املصــلحة ذوي الصــلة إىل تقــدمي املســاعدة التقنيــة، بنــاء    وتــدع  - ٢٤  

الطلــب وحســب االقتضــاء، للمســاعدة يف بنــاء قــدرات اتمعــات احملليــة والتعاونيــات          علــى
الصغرية واملتوسطة احلجم العاملة يف جمال السياحة املسـتدامة،  و البالغة الصغر التجارية واملشاريع

  ؛السياحة البيئية، يف جماالت منها التسويق واالستطالع السوقي للمنتجاتمبا يف ذلك أنشطة 
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ــياحة    متســـلّ  - ٢٥   ــدان الشـــمال واجلنـــوب يف تشـــجيع السـ ــاون بـــني بلـ بـــدور التعـ
 املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البيئية، كوسيلة لتحقيق النمو االقتصـادي واحلـد مـن أوجـه عـدم     

البلدان النامية، وتسلم أيضا بـأن التعـاون فيمـا بـني بلـدان       املساواة وحتسني مستويات املعيشة يف
اجلنوب والتعاون الثالثي، كعنصرين مكملني للتعاون بني بلدان الشـمال وبلـدان اجلنـوب، هلمـا     

  ؛البيئية من املقومات ما ميكنهما من تشجيع السياحة املستدامة، مبا يف ذلك السياحة
صاحبة املصلحة إىل النظر يف االنضـمام  احلكومات واألطراف األخرى  تدعو  - ٢٦  

ملنظمــة الســياحة العامليــة كوســيلة  ةإىل إطـار الشــبكة الدوليــة ملراصــد الســياحة املسـتدامة التابعــ  
للنهوض بالسياحة املستدامة من النواحي االجتماعية االقتصادية والبيئية، مبـا يف ذلـك السـياحة    

ل السـياحة املسـتدامة يف شـىت أحنـاء العـامل،      البيئية، ودعم وضع سياسـات أكثـر اسـتنارة يف جمـا    
وذلــك أساســا مــن خــالل حتديــد أفضــل املمارســات ونشــرها وإذكــاء الــوعي وبنــاء القــدرات   

  جمال االستدامة لدى اجلهات املعنية بالسياحة؛  يف
احلكومات واملنظمات الدوليـة وقطـاع السـياحة علـى حتسـني اجلهـود        تشجع  - ٢٧  

حسـب   ،بشـكل منـتظم  ، مبا يف ذلك السـياحة البيئيـة،   احة املستدامةالرامية إىل قياس دور السي
من أجل اختاذ املزيد مـن القـرارات القائمـة علـى معطيـات موثوقـة، وإتاحـة إمكانيـة          االقتضاء،

ســـيما يف ســـياق األنشـــطة  احملاكـــاة وتوســـيع النطـــاق علـــى الصـــعيدين احمللـــي والـــوطين، وال 
ات مبتكــرة ملعاجلــة اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة     االقتصــادية األخــرى وباســتخدام تكنولوجيــ   

  ؛، وتشدد على ضرورة بناء قدرات البلدان النامية يف هذا الصددوالثقافية
على حتسني التسويق واالتصال بشـأن املمارسـات املسـتدامة للسـياحة      تشجع  - ٢٨  

املستدامة، مبا يف ذلك السياحة البيئية، من أجل تعزيـز قـدرة املسـتهلكني علـى اختـاذ القـرارات       
املتعلقة باحتياجام متشيا مع هدف بلوغ أهداف التنمية املسـتدامة، وتعزيـز أمنـاط االسـتهالك     

  واإلنتاج املستدامة؛
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثالثـة والسـبعني،     تطلب  - ٢٩  

بالتعاون مع منظمة السياحة العامليـة وغريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا ذات الصـلة،         
عن تنفيذ هذا القرار يتضمن توصيات بشـأن سـبل ووسـائل تشـجيع السـياحة املسـتدامة،        تقريراً
 -بأبعادهـا الثالثـة    ذلـك السـياحة البيئيـة، كـأداة ملكافحـة الفقـر وتعزيـز التنميـة املسـتدامة          مبا يف

، مـع مراعـاة التقـارير ذات الصـلة     على حنو متوازن ومتكامـل  -االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
  .، ما مل يتفق على خالف ذلكاليت تعدها منظمة السياحة العاملية يف هذا اال

    
  


