
         
 

 إعالن تشنغدو 
 بشأن 

 "السياحة وأهداف التنمية المستدامة"
 
 
الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة  ن بمناسبة انعقاديالملتئمالدول األعضاء في منّظمة السياحة العالمية،  يممّثلحن، ن 

 ، 2017أيلول/سبتمبر  16إلى  13للمنّظمة في تشنغدو، الصين، من 
 

يؤّيُد الوثيقة  2012تّموز/يوليو  27الصادر عن الجمعية العامة لألمم المّتحدة بتاريخ  66/288إلى أّن القرار إذ نشير 
، التي تشّدد على أّن "السياحة، إذا أتيَح لها المستقبل الذي نصبو إليهتدامة، الختامية لمؤتمر األمم المّتحدة للتنمية المس

حسن التخطيط واإلدارة، يكون بمقدورها أن ُتسِهم إسهاًما كبيًرا في أبعاد التنمية المستدامة الثالثة، وأّن لها صالت وثيقة 
 "، نشاط التجاريوفرًصا للبالقطاعات األخرى، وبإمكانها أن تخلق فرًصا للعمل الالئق 

ذ نشير  2014كانون األول/ديسمبر  19الصادر عن الجمعية العامة لألمم المّتحدة بتاريخ  69/233أيًضا إلى القرار  وا 
"دعم الساحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل استئصال الفقر وحماية البيئة"، الذي يشّدد على  بشأن

الحاجة إلى تحقيق أقصى الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الناجمة عن السياحة المستدامة، وخصوًصا في 
 البلدان النامية؛

ذ نشير  يؤّيُد الوثيقة  2015تّموز/يوليو  27الجمعية العامة لألمم المّتحدة بتاريخ عن الصادر  69/313إلى أّن القرار وا 
تؤّكد الحاجة إلى "]...[ وضع وتنفيذ األدوات ، التي خّطة عمل أديس أباباالختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، 

المستدامة، إضافًة إلى رصد آثار التنمية المستدامة لمختلف األنشطة االقتصادية، بما في المبتكرة لتعميم مراعاة التنمية 
 حة المستدامة"،اذلك السي

ذ نشير إلى  تحويل عالمنا: ، 2015أيلول/سبتمبر  25الصادر عن الجمعية العامة لألمم المّتحدة بتاريخ  70/1القرار وا 
 تمد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،، الذي يع2030خّطة التنمية المستدامة لعام 

ذ نضع في اعتبارنا  ل/ديسمبر  22 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المّتحدة بتاريخ 70/193القرار وا  كانون األوَّ
نشر الوعي حول مساهمة السياحة هدف ب، السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية 2017الذي أعلَن ، 2015

منظومة األمم المّتحدة وجميع الجهات الفاعلة  وتشجيع ،وعموم الناسالمستدامة في التنمية على مستوى صنّاع القرار 
مع حشد جهود التنمية المستدامة، للمساهمة في كوسيلٍة فّعالة  المستدامة على جميع المستويات األخرى على دعم السياحة

لتصّدي للتحّديات العالمية، المصلحة للعمل مًعا من أجل جعل السياحة محّرًكا للتغيير اإليجابي، وال سّيما ا جميع أصحاب
 ومنها القضاء على الفقر، وحماية البيئة، والتمكين االقتصادي،

ذ نشير إلى فاهية، الذي اعتمده إعالن كانكون بشأن تعميم حفظ التنّوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أجل تحقيق الر  وا 
، والذي أقّر بأنَّ السياحة، إذا 2016كانون األول/ديسمبر  17-2مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنّوع البيولوجي، المنعقد في 

 ما خضعت إلدارٍة جيدة، يمكن أن تشّكل عاماًل ممكًنا للتغيير؛
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ذ نضع في اعتبارنا  سّيما برنامج السياحة  الو االستهالك واإلنتاج المستدامة، بأنماط إطار العمل العشري للبرامج المتعّلقة وا 
تسريع التحّول نحو لشراكات و وتدعم مبادرات  تجمع تحت مظلتها، وهو عبارة عن منصة تعاونية العشري المستدامة

نتاٍج مستدامين،   ؛ الطبيعيةاالستخدام المتزايد للموارد نمّو السياحة عن  مسار هدفها األساسي فصلو استهالٍك وا 

ذ نضع في اعتبارنا  التي أقّرتها الجمعية العامة  ،المدّونة العالمية آلداب السياحة الصادرة عن منّظمة السياحة العالميةوا 
 ، 2001وأّيدتها الجمعية العامة لألمم المّتحدة في العام  1999للمنّظمة في العام 

% من 10االقتصادية األسرع نمًوا، إذ تستأثر حالًيا بما ُيقدَّر بـ-أحد القطاعات االجتماعيةإلى أّن السياحة تشّكل وبالنظر 
في السلع  % من التجارة العالمية7تمّثل ، و عمل ةفرص 10واحدًة من أصل كّل وتؤّمن الناتج المحّلي اإلجمالي العالمي، 

 ، والخدمات
ذ نسّلم  % من التجارة في الخدمات عالمًيا(، ولها صالت 30بأّن السياحة تمّثل حّصًة كبيرة من التجارة في الخدمات )وا 

 بالقطاعات االقتصادية األخرى، وبمقدوِرها أن توّلد فرًصا إنمائية على امتداد سلسلة القيمة السياحية بأكمِلها، متعّددة

ذ نسّلم  المتعّلقة  14و 12و 8هداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي األهداف بأّن السياحة واردة في ثالثة من أوا 
بالنمّو االقتصادي الشامل والمستدام، وأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، واالستخدام المستدام للمحيطات على التوالي 

هداف السبعة عشر نظًرا إلى الطابع والموارد البحرية، كما بإمكانها اإلسهام بصورٍة مباشرة وغير مباشرة في مجمل األ
 الذي تّتسم به، والجامع الشامل

ذ نؤّكد   وما يتخطاها، حيث أنَّها قادرة على أّن السياحة تشّكل أداًة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشروا 
تحفيز النمّو االقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، وجذب االستثمار، ومكافحة الفقر، وتحسين سبل العيش في 

والمحافظة على الُنُظم اإليكولوجية  ودعم توظيف المرأة والشباب، وصون التراث الثقافي، المجتمعات المحّلية المضيفة،
والمساهمة في نهاية المطاف في التحول هود التصّدي لتغّير المناخ، التنّوع البيولوجي، ودعم جعلى البّرية والبحرية و 

 الضروري للمجتمعات نحو مستًوى أكبر من االستدامة؛
ذ نرّحب بجهود مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ) ( التابعة لمنظمة السياحة العالمية للمساعدة في ST-EPوا 

 ية وتعزيز األشكال المستدامة للسياحة؛ الحّد من مستويات الفقر من خالل تنم

ذ نسّلم  بأّن السياحة تستند إلى التفاعل اإلنساني بين الزوَّار والمجتمعات المحّلية المضيفة، فتخلُق بالتالي صلًة من شأنها وا 
في إطاٍر  وتشجيع االحترام المتبادل بين الشعوب، واإلسهام بالتالي في ثقافة السالم والتسامح، تعزيز التفاهم بين الثقافات

 ،من األمن واألمان

ذ نؤّكد  الثقافية بين البلدان والمناطق المتطّورة و الروابط االقتصادية والتجارية  تشجيعأّنه بإمكان السياحة أن ُتسِهم في وا 
 عزيز االحترام المتبادل والتساُمح والتفاهم بين األوطانتويات كافة، وتالتعاون على المس توطيدوالنامية عن طريق 

 والحضارات، 
ذ ندرك  لى زيادة حشد الموارد، وا  مثل  اإلنمائي،منها التعاون  بُسُبلالحاجة إلى تزويد قطاع السياحة بتمويٍل كاٍف وا 

  التمويل المبتكرة،  آلياتكما من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية، والمعونة من أجل التجارة، 
 نعلُن ما يلي:
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الوطنية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، تطوير نهٍج شامٍل  لحكوماتلينبغي  .1
للسياسات السياحية، بغية االستفادة من األثر اإليجابي لهذا القطاع وتأثيره الُمضاَعف على الشعوب  ومتكاملٍ 

 ؛وبالتالي التعويل على قيمته كُمساهٍم أساسّي في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوالكوكب واالزدهار، 

في  اأساسيً  عاماًل القياس المنهجي والموقوت لآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية للسياحة على المقاصد ُيعتَبر  .2
دعم اتخاذ القرارات المبنية على األدلة، واالستخدام الفعال للمعلومات المجموعة في تصميم سياساٍت مطلعة 

 ومستنيرة على كافة المستويات؛

تقييمات حول  لحكومات الوطنية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، إجراءلينبغي  .3
إدراج  وضمانالوطني ودون الوطني،  اف التنمية المستدامة على المستوَيينبأهد مساهمة قطاع السياحة والتزامه

  ؛السياحة ضمن اللجان و/أو فرق العمل المشتركة بين الوزارات والمعنية بأهداف التنمية المستدامة

مساهمة السياحة  لحكومات الوطنية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، تعزيزلينبغي  .4
مؤّسسية تتيُح عمل في االستراتيجيات الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة عن طريق إنشاء أطر وآليات 

المحلية، جتمعات ، بما في ذلك القطاع الخاّص والماإلقليمية على كافة المستويات لجميع أصحاب المصلحة
   المشاركة الناشطة في هذه العملية؛

الحكومات على المستويات الوطنية ودون الوطنية  –التعاون بين كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين ُيعتَبر  .5
عاماًل أساسًيا لتحقيق أهداف التنمية  –والمحّلية، والمنّظمات الدولية، والقطاع الخاّص، والمجتمعات المحّلية 
تعميق فهم قيمة فة أصحاب المصلحة بغية المستدامة من خالل السياحة. لذلك، ال بّد من بذل جهٍد منّسق بين كا

 ودعًما ألهداف التنمية المستدامة؛الشراكات كأداة للتنفيذ في سبيل تعزيز التنمية المستدامة 

، من جملة أموٍر أخرى، تحديد واعتماد وما بعد2030ية المستدامة للعام السّير ُقُدًما نحو خطة التنميتطّلب  .6
تحسين كفاءة استخدام الموارد من قبل أصحاب المصلحة المعنّيين بالشأن مقاربات تخطيط سياحي تهدف إلى 

حيث يتّم الترويج لنماذج أعمال مبنية على الموارد المتجددة، وعلى  –فمقارباٍت مثل االقتصاد الدائري  السياحي.
يمكن أن تلعب  – ةالمترابطمنتجات ذات دورات حياة أطول وأكثر تنّوًعا، وعلى تشارك االستهالك وسالسل القيمة 

نما على مستوى  دوًرا هاًما في تصميم وتحسين أنظمة إدارة الموارد، ليس على مستوى قطاع السياحة فحسب، وا 
 التنمية المستدامة للمقاصد أيًضا.

بيئة مؤاتية للقطاع  ينبغي للحكومات الوطنية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، خلق .7
 وعلى دعمة العالمية آلداب السياحة حوافز للمؤّسسات بغية حّثها على العمل وفًقا للمدّون وتقديم ،السياحيالخاّص 
التي تسهم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،  ،االجتماعية مسؤوليتها المنضوية تحت مظلة أنشطتها

عداد مواد   سياحة بأهداف التنمية المستدامة؛توجيهية حول صلة الفضاًل عن مساعدتها على رفع مستوى الوعي وا 

للتمّكن بفعالية من ، مؤّشرات أهداف التنمية المستدامةتطبيق ينبغي للحكومات ولمنّظمة السياحة العالمية ضمان  .8
 لتابعةامع مبادرة قياس السياحة المستدامة  ، انسجاًماعلى المستوَيين الوطني والمحّلي للقطاعالتأثير الكامل قياس 

طار و  2017مانيال  عمل ، كما هو ُمحدَّد في نداءمنّظمة السياحة العالميةل لدولية لمراصد السياحة الشبكة اا 
  المستدامة؛
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ضمان إجراء التغييرات  ينبغي للحكومات الوطنية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، .9
ة في الالزمة في السياسات وممارسات العمل والسلوكيات من أجل تحقيق الفائدة القصوى من مساهمة السياح

  التنمية المستدامة والشاملة، بما يتوافق مع القوانين واألنظمة الوطنية المرعية؛

تشجيع االبتكار في ينبغي للحكومات الوطنية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،  .10
واالنفتاح في تبادل الخبرات ذات الصلة والدفع بتحويل وتطوير قطاع المنتجات ونماذج العمل واإلدارة السياحية، 

     ف التنمية المستدامة؛داوأه 2030السياحة من أجل االستفادة من مساهمته في خّطة عام 

امة، سياحة وأهداف التنمية المستدفي حشد الموارد للا مة السياحة العالمية تعزيز جهودهينبغي للحكومات ولمنظّ  .11
مشاريع تطبيقها على آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك تسهيالت التمويل التي يمكن بُسُبل عّدة منها تصميم ووضع 

منّظمة السياحة ب الخاص من أجل التنمية السياحةصندوق ، مثل لتنمية المستدامةسياحية مرتبطة بأهداف ا
رساء حوافز وسياسات ترمي إلى التأثير على سلوك الشركات والمستثمرين في مجال السياحة، وتوطيد  العالمية، وا 

 ؛كات بين القطاَعين العام والخاصالشرا

العمل يًدا بَيد واالستفادة  المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،ينبغي للحكومات الوطنية إلى جانب السلطات  .12
تحفيز القدرة التنافسية في لمن اإلمكانات التي تتيُحها الشراكات بين القطاَعين العام والخاص في السياحة، 

-جتماعية، وتعزيز التنمية اال–وخصوًصا للمجموعات غير المحظية  –وتوليد الدخل  األسواق، وخلق فرص العمل
   مستدامة على مستوى المقاصد وأكثر؛االقتصادية، والتعجيل بتبّني أهداف التنمية ال

ينبغي ألوساط الجهات المانحة حول العالم أن تدرك ما للسياحة من تأثيرات واسعة النطاق على التنمية المستدامة  .13
  وتعزيز دعمها للسياحة المستدامة؛ عشر،بمجمل أبعاِدها، وبالتالي على جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة 

ينبغي للحكومات، واألمم المّتحدة، والمنّظمات الدولية، والمؤّسسات المالية، باإلضافة إلى المؤّسسات الخيرية  .14
  لتخطيط والتدريب في مجال السياحة؛بنى التحتية السياحية، وامالي للالدعم ال زيادةوالقطاع الخاّص، 

دعم النمّو األخضر  نية إلى جانب السلطات المحلية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،ينبغي للحكومات الوط .15
واألزرق الشامل للتنمية السياحية، وتعزيز االستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا التي تساعد في تحسين كفاءة 

 استخدام الموارد والتدهور البيئي؛الموارد، وفي التخفيف من تغّير الُمناخ، وفي فصل مسار النمّو االقتصادي عن 

ينبغي للحكومات، واألمم المّتحدة، والمنّظمات الدولية، والقطاع الخاّص، واألوساط األكاديمية، دعم البرامج  .16
ى المستوَيين الوطني واالستراتيجيات والتجارب التي تعّول على السياحة كوسيلٍة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عل

  ودون الوطني؛

بين السياحة وأهداف التنمية  المترابطةو الجوهرية ينبغي لألوساط األكاديمية أن تكّثف األبحاث حول العالقة  .17
دعم من أجل يدة من شأنها أن تمّكن الشباب المستدامة، وصياغة مبادئ توجيهية وتوصيات لمناهج تعليمية جد

  ؛وما بعده 2030بعجلة التقّدم نحو القطاع في قدرته على الدفع 

الثنائي والثالثي التعاون الدولي و التعاون  توطيدينبغي للحكومات واألمم المّتحدة والمنّظمات الدولية أن تدعم  .18
 ؛القدرة على تنمية القطاع السياحي في البلدان النامية والبلدان األقّل نمًوا ، وأن تعّززفي السياحةاألطراف 

ينبغي لمنّظمة السياحة العالمية أن تواصل العمل مع كافة أصحاب المصلحة للنهوض بمساهمة السياحة في  .19
  ؛برامج عملهم يفوأهداف التنمية المستدامة  2030تحقيق خّطة التنمية المستدامة لعام 
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االحترام والتساُمح والتفاهم ينبغي لجميع أصحاب المصلحة االعتراف بالسياحة والترويج لها كأداة فّعالة لتعزيز  .20
 ت؛المتبادل بين الشعوب واألوطان والثقافات، والمساهمة في بناء ثقافة السالم والحوار بين الحضارا

ينبغي لجميع أصحاب المصلحة أن يزيدوا من إدراج السياحة وأهداف التنمية المستدامة في السياسات والمبادرات  .21
  مستقبل أفضل للشعوب ولألرض؛دور السياحة في خلق ب جل النهوضواألبحاث ذات الصلة، من أوالمشاريع 

الدورة  في، الحاضرين ومنظمة الطيران المدني الدولي ي المجلس العالمي للسفر والسياحةتأييد ممّثلحظي هذا اإلعالن ب
 الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية. 

 
ا العميق لُمضيفنا، حكومة جمهورية الصين نامتنان الدول األعضاء في منّظمة السياحة العالمية، نعرُب عن يممّثل نحن،

في  القّيمة، وكذلك لمساهمتها للمنّظمة الشعبية، لكرم ضيافتها ودعمها السخي خالل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة
 . 2030ها في خّطة التنمية المستدامة لعام النهوض بالسياحة ودور  الرامية إلىالمناقشات 

 
 2017أيلول/سبتمبر  13 الصين، تشنغدو،


