
 
 
 

 ةعیاضیمو مناقشة
 

 حمایة تراثنا:
 اإلستدامة اإلجتماعیة والثقافیة والبیئیة

 
 توصیات

 
 السیاحیةوضع اإلستدامة في صمیم التنمیة 

 
على رأس جدول أعمال  -والبیئیة االجتماعیة والثقافیة  -لحكومات أن تضع االستدامة على اینبغي  .1

في المساھمة في التنمیة المستدامة وأھداف التنمیة  ااستراتیجی اقطاعالسیاحة  وأن تجعل ،السیاحة
والتمویل  بالحوكمةلقة ، أي تلك المتعمن خالل سیاسات وآلیات التنفیذ المالئمة المستدامة السبعة عشر

 .والرصد
 
واستراتیجیات  ایة والقطاع الخاص مواءمة سیاساتھطنیة واإلقلیمیة والمحلینبغي على إدارات السیاحة الو .2

بشكل كامل مع أھداف التنمیة المستدامة والقیام بدور نشط في تعزیز وتنفیذ ورصد أھداف التنمیة  اأعمالھ
 .المستدامة

 
السیاسات  تناسقلتعزیز  حكومیة متكاملة اجواإلقلیمیة والمحلیة أن تطبق نھ لحكومات الوطنیةعلى اینبغي  .3

على الوطنیة والمحلیة واإلقلیمیة و -التعاون والعملیات التشاركیة على جمیع المستویات  وتوطیدوالمؤسسات 
 .لسیاحةلملة لضمان التنمیة المستدامة والشا -القطاع الخاص والمجتمعات المحلیة صعید 

 
، في خطط واستراتیجیات تغیر المناخقطاع السیاحة ولحكومات تعمیم حفظ التنوع البیولوجي في على اینبغي  .4

والربط بین العناصر االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة مع نُھج التكیف مع تغیر المناخ والحفاظ على النظام 
 .البیئي

 
لموارد یة القائمة على اسیما نماذج األعمال الدائر، الوتشجعھالنماذج البدیلة ل تروجلحكومات أن على اینبغي و .5

، من أجل المشترك وسالسل القیمة المترابطةواالستھالك  حیاة المنتج الطویلة والمتنوعة  ، ودوراتالمتجددة
 .شاملةو تنمیة المقاصد تنمیة مستدامةمن أجل  بل أیضا، ستدامة لیس فقط في قطاع السیاحةضمان اال

 
االنضمام إلى برنامج السیاحة  إلى ،الصلةقطاع السیاحة والمنظمات ذات مع  مدعوة، الدول األعضاءوإن  .6

نتاج المستدامة في قطاع ، من أجل تسریع التحول إلى أنماط االستھالك واإلالكوكب الواحدالمستدامة لشبكة 
 ؛في العمل بشأن األھداف األخرى التقدم، مع إمكانیة من أھداف التنمیة المستدامة 12لھدف ل، وكآلیة السیاحة

 
 

 أفضل قیاس أفضل إلدارة
 
لضمان تخطیط وإدارة ورصد ینبغي على إدارات السیاحة الوطنیة والمحلیة واإلقلیمیة أن تضع أنظمة قیاس  .7

من حیث الموارد وتأثیر الطلب المتزاید على السیاحة  للمقاصدالسیاحة القائمة على األدلة واإلدارة المسؤولة 
 .المحلیة اتالقدر إطار على البیئة االجتماعیة والثقافیة في
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 للمقاصدمن أجل ضمان التنمیة المستدامة  ورصدھاالمحلیة أن تعزز قیاس السیاحة  على المقاصدینبغي و .8
السیاحة  مراصدالنضمام إلى شبكة والمقاصد مدعوة، في ھذا الصدد، لبطریقة مناسبة وفي الوقت المناسب. 

الوقت المناسب  یجري فيومنتظم  متواصلطاًرا لرصد التي توفر إ ،المستدامة التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة
 ،قتصادیةاالمنافع ال العمالة، ،الموسمیة –یاحة في تسعة مجاالت الستخدام الموارد وفھم أفضل لتأثیر الس

 .وإدارة النفایات الصلبة ،إدارة المیاه العادمة (المجاري) ،ادارة المیاه ،إدارة الطاقة ،الرضا المحلي الحوكمة،
 
األمم المتحدة لوضع إطار إحصائي  تي تدعمھامبادرة "السیاحة المستدامة" ال النخراط فيل مدعوةالحكومات و .9

 ، بما في ذلك األبعاد االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة.ور السیاحة في التنمیة المستدامةدولي لقیاس د
 
 

 تعزیز اإلندماج اإلجتماعي وصون الثقافة
 

دماج االجتماعي نالسیاحة الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة أن تضع المساواة بین الجنسین واإل إداراتعلى ینبغي  .10
 .الوصول كركائز أساسیة لسیاساتھا السیاحیة المستدامة وتیسیر

 
السیاسات واستراتیجیات  تعززالسیاحة الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة والقطاع الخاص أن إدارات على ینبغي  .11

 .ي تشجع على توفیر فرص عمل الئقة والتعلیم والتدریب وریادة األعمال للنساء والفئات المحرومةاألعمال الت
 

وظیف الفئات المحرومة في تدابیر وتدعم المبادرات الرامیة إلى تشجیع تال أن تطبق البلدان علىینبغي  .12
األكبر سناً واألشخاص ذوو  والعمال، بما في ذلك الفقراء والنساء والشباب والسكان األصلیون السیاحة
 .اإلعاقة

 
ینبغي على إدارات السیاحة الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة والقطاع الخاص الترویج للسیاسات واستراتیجیات  .13

 .الوصول للجمیع في المرافق والمنتجات والخدمات السیاحیة تیسیرالعمل التي تعزز 
 

 واتخاذفي إنشاء فریق عامل لتعزیز تبادل الخبرات أن تنظر  أمانة منظمة السیاحة العالمیة علىینبغي  .14
 .الوصول تیسیرمبادرات محددة في مجال 

 
، وأن تشجع إدماج لسیاحة وإدارتھاللكامل في تخطیط إدماج المجتمعات المحلیة با على المقاصدینبغي  .15

، احة إلى تكوین الثروات المجتمعیةسی، بما یكفل ترجمة فوائد اللمحلیة في سلسلة القیمة السیاحیةالمجتمعات ا
الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة و ، ال سیما بالنسبة للمرأةفرص عمل الئقة مع اإلندماج اإلجتماعيوفیر وت

 .والمجموعات األقل حظا
 

الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة تعزیز التعاون الوثیق بین السیاحة والثقافة وضمان  على الحكوماتینبغي و .16
 مساھمة السیاحة في تعزیز وحمایة التراث المادي وغیر المادي.

 
 

 تعزیز اإلبتكار والتحول الرقمي للنھوض باإلستدامة
 

لحكومات أن تقدم الدعم إلى أصحاب المصلحة في السیاحة على جمیع المستویات في جھودھم على اینبغي  .17
ودعم الجھود الرامیة إلى تعزیز البیانات  ومقاصدھمالرامیة إلى تكییف وزیادة التحول الرقمي ألعمالھم 

أكثر دقة وفي مات على معلو للحصول(معلومات الموقع)  وموقعیةجغرافیة مرجعیة  بواسطة عناصرالمتاحة 
 .في السیاحة الوقت المناسب

 
لسیاحة لتخطیط لوالتكنولوجیا ل الضخمة إلى أقصى حد من استخدام البیانات على المقاصد أن تزیدینبغي  .18

وتشجیع اتخاذ القرارات القائمة على األدلة بشأن القضایا الرئیسیة مثل القدرة  ،وقیاسھا وإدارتھا بشكل أفضل
 .واضطالع المجتمعات المحلیةنقل وإدارة الموارد الطبیعیة والثقافیة االستیعابیة والت

 
دفقات السیاحة في تطویر منتجات وتجارب سیاحیة مبتكرة واستخدام التكنولوجیا لتنویع ت المقاصدینبغي على  .19

وجذب شرائح الزوار التي تساھم بشكل أفضل في السیاحة  أطول، وتشجیع اإلقامة لفترات الزمان والمكان
 .المستدامة
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لحكومات أن تشجع وتحفز االبتكار والتحول الرقمي في تطویر حلول لتعزیز اإلدارة المستدامة على اینبغي و .20
دماج ن، وتشجیع اإللثقافیة وكذلك التماسك االجتماعي، أي آثار السیاحة على الموارد الطبیعیة واللمقاصد

 االجتماعي.
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