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 مه جدول األعمال المؤقت )أ( 2البند 

 
 
 

 األعضاء المنتسبون
 

 )أ( تقزيز رئيس األعضاء المنتسبيه
 

 في مناطك السكان األصلييه تنميت السياحت بشأن ايكالرا نإضافت: إعال
 
 

مة -أوالً    مقدِّ

ًسترالٌاالسكانًاألصلٌٌن،ًالذيًانعقدًفًًداروٌن،ًأمؤتمرًآسٌاًوالمحٌطًالهادئًحولًالسٌاحةًفًًمناطقًلًامتدادا ً 
ورابطةًآسٌاًً،(ATEC)سٌاحًًللتصدٌرًالالمجلسًاألسترالًًً،منًالعضوًالمنتسبً(،ًبتنظٌمً 8308آذار/مارس82-03ًً)

بشأنًتنمٌةًالسٌاحةًفًًمناطقً،ًتقّرًمنظمةًالسٌاحةًالعالمٌةًوتدعمًمبادئًإعالنًالراكٌاً(PATA)للسفرًوالمحٌطًالهادئً
ً.)أنظرًالمرفق(ًالسكانًاألصلٌٌن
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 السكان األصليينتنمية السياحة في مناطق  بشأنُمرفق: إعالن الرايكا 

لًحولًالسٌاحةًفًًمناطقًُعِقدًمؤتمرًآسٌاًوالمً شعبًداروٌن،ًعلىًأراضًًًفًًالسكانًاألصلٌٌنحٌطًالهادئًاألوَّ
ً ًشاركًفًًالمؤتمر8308ًآذار/مارس03ًًوحتى82ًًمنًًالقدٌمةالراٌكا ًمن090ًً. ًٌمثلونًالمجتمعات01ًًوفدا  بلدا ،

ًالمشا ًقّرر ًوقد ًالداعمة. ًوالجهات ًالسٌاحة ًوصناعة ًالحكومٌة ًوالوكاالت ًمجموعةاألصلٌة ًتبّنً ًالمبادئًًركون من
 منًخاللًاإلعالنًالتالً:ًالسكانًاألصلٌٌنتنمٌةًالسٌاحةًفًًمناطقًلًالتوجٌهٌة

 

 ً ًٌشكِّل8332ًأٌلول/سبتمبر00ًًحقوقًالشعوبًاألصلٌة،ًالمعتمدًفًًًبشأنإعالنًاألممًالمتحدةًًنًَّبأًإقرارا،
 األساسًلهذاًاإلعالن،

 ًوإقرار ًالسٌاحةا  ًالً،بأنَّ ًوعلى ًأنَّها ًمن ًوحماٌتهاًًتعتبررغم ًاألصلٌة ًالثقافات ًإلنعاش ًاألقوى المحفِّز
رًبطرٌقةًغٌرً  ،سلٌمةوتعزٌزها،ًقادرةًعلىًإلحاقًالضررًبهذهًالثقافاتًوتدمٌرهاًعندماًُتطوَّ

 ً ًأكبرًأهمٌةًتكتسبالثقافاتًاألصلٌةًًأصبحتًإلىًبقعةًمتجانسة،ًأكثرًفأكثرًالعالمًهًمعًتحّولبأنًَّوإقرارا 
 فًًالقطاعًالسٌاحًًلتوفٌرًتجربة ًسٌاحٌةًمتماٌزةًوأصٌلةًوغنٌةًللزوار،

 ً ًناجحةًومستدامة،ًٌجبًأنًتكونًمبنٌةًًالسكانًاألصلٌٌنبأنَّهًلكًًتكونًالسٌاحةًفًًمناطقًوإقرارا سٌاحة 
األصلٌةًعلىًالمعارفًوالثقافاتًوالممارساتًالتقلٌدٌةًلهذهًالشعوب،ًوٌجبًأنًتساهمًفًًرفاهًالمجتمعاتً

 ٌئةًالتًًٌعٌشونًفٌها،البًوصالح

 ً ًالسٌاحةًفًًمناطقًوإقرارا ًقوٌةًللتواصلًالحضاريًوالتفاعلًاالجتماعًًًالسكانًاألصلٌٌنًتمثلبأنَّ أداة 
 والسالم،

 ً ًوإقرارا  ًالفعالةًبأنَّ زًاإلدارة ًلعابرةًلألجٌالًللمواردًالثقافٌةًوالتفاهماوقٌمًالشعوبًاألصلٌةًالعالمٌةًتعزِّ
 والسالم.ًالجتماعًوالتفاعلًابٌنًالشعوبً

 تمًَّاالتفاقًبموجبًهذاًاإلعالنًعلىًتبّنًًالمبادئًالتالٌة:
 

 ًًوأشكالًالتعبٌرًالقدٌمةأنًٌكونًاحترامًالقانونًالعرفًًوالعاداتًوالتقالٌد،ًواألرضًوالماء،ًوالمعارف،
 الثقافًًالتقلٌدٌة،ًواإلرثًالثقافًًأساسًجمٌعًالقراراتًالمتعلقةًبالسٌاحة.

 ٌُصارًإلىًحماٌة ،ًهاًأوًحولهافًٌٌتمركزونألرضًوالمٌاهًالتًًوتعزٌزًثقافةًالسكانًاألصلٌٌنًوكذلكًاًأنً
ٌِّدةًومنًخاللٌمنًخاللًالممارساتًالسٌاح  .ةلصحٌحاًروحاتالشًتوفٌرًةًالخاضعةًلإلدارةًالج

 ًًبهذه ًالمتصلة ًالتنظٌمٌة ًوالترتٌبات ًالسٌاحة ًفً ًمشاركتهم ًوطبٌعة ًنطاق ًاألصلٌون ًالسكان د ًٌحدِّ أن
دةًاأل  طرافًتمكٌنًالسكانًاألصلٌٌن.المشاركة،ًوأنًتدعمًالحكوماتًوالوكاالتًالمتعدِّ

 ًٌناسب ًما ًفً ًوالنظر ًاألصلٌٌن ًالسكان ًمع ًالتشاور ًبواجب ًالحكومات ًتلتزم ًالقراراتًأن ًاتخاذ ًقبل هم
مةًلدعمًتنمٌةًالسٌاحةًفًًمناطقًالسكانًاألصلٌٌن. ةًالمصمَّ  المتصلةًبالسٌاساتًوالبرامجًالعامَّ

 ةًبالسكانًاألصلٌٌنأنًتحترمًصناعةًالسٌاحةًحقوقًالملكٌةًال وثقافاتهمًوممارساتهمًالتقلٌدٌة؛ًًفكرٌةًالخاصَّ
ٌِّدةًباتأمٌنًالعناٌةًفًًوًوعادلةًوأنًتنظرًفًًضرورةًبناءًشراكاتًعملًمستدامة لمجتمعاتًبالبٌئةًوالج

 .لهؤالءًالسكانالداعمةً

 ًبٌنًصناعةًالسٌاحةًوالسكانًاألصلٌٌنًتبادلًالوعًًالثقافًًوتطوٌرًالمهاراتًًالعادلةأنًتشملًالشراكات
 التًًتدعمًرفاهًالمجتمعاتًوتسمحًبتعزٌزًسبلًعٌشًاألفراد.

فًًمبادرةًكلًٌٍّدعوًهذاًالمؤتمرًالحكوماتً  وكافةًقطاعاتًصناعةًالسٌاحةًإلىًدعمًالحّسًالقٌاديًالذيًظهرًجلٌاً 
،ًوالمجلسًاألسترالًً(Tourism NT)،ًوإدارةًالسٌاحةًفًًاإلقلٌمًالشمالًً(PATA)ًمنًرابطةًآسٌاًوالمحٌطًالهادئًللسفر

ًعنًطرٌقًبناءًجسورًتواصلًوتشاركًوتعاونًبٌنًال(ATEC)ًللتصدٌرًالسٌاحً سكانًاألصلٌٌنًومنظماتًصناعةً،
ًالسٌاحةًلدٌهم.



CE/94/5(a) Add.1 

 

 

وكالت متخصصت تابعت لألمم المتحدة  -منظمت السياحت العالميت   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

3 

ًً ًمناطق ًفً ًللسٌاحة ًالعالمً ًالتحالف ًبإطالق ًالمؤتمر ًهذا ًاألصلٌٌنوٌعترف ًالعملًًًالسكان ًتسهٌل ًأجل من
ًمستوىً ًوعلى ًاألصلٌٌن، ًالسكان ًمناطق ًفً ًالسٌاحة ًهٌئات ًمن ًمنتسبة ًهٌئة ًكل ًمستوى ًعلى ًوالتشبٌك والمناصرة

دةًاألطراف.الصناعةًككلًوالحكوم ًاتًوالوكاالتًالمتعدِّ
ً

 
 
 


