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    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/65/440( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
  

  لسياحة البيئية من أجل القضاء على الفقر ومحاية البيئةتشجيع ا  - ٦٥/١٧٣
  

 ،إن اجلمعية العامة  

  ،)١(٢٠٠٥ ؤمتر القمة العاملي لعامالوثيقة اخلتامية مل إىل إذ تشري  
ــةل إىل إعــالن األمــم املتحــدة  أيــضاوإذ تــشري    وتوافــق آراء مــونتريي للمــؤمتر   )٢(أللفي
مـؤمتر القمـة    نتـائج   وخطـة تنفيـذ      )٤(ريو بـشأن البيئـة والتنميـة      إعالن  و )٣(تمويل التنمية لالدويل  

ــة املــستدامة   ــذ ”(العــاملي للتنمي ــل   )٥()“خطــة جوهانــسربغ للتنفي ــشأن متوي  وإعــالن الدوحــة ب
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنميـة املعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء         : ةالتنمي

 يفهــا ريأثتزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة و األب املتعلــقلمــؤمتر ل والوثيقــة اخلتاميــة )٦(مــونتريي

_______________ 

  .٦٠/١انظر القرار  )١(
  .٥٥/٢انظر القرار  )٢(
 األمـم   اتمنـشور ( ٢٠٠٢ارس  مـ /آذار ٢٢‐١٨ ،تمويل التنمية، مونتريي، املكسيك   لتقرير املؤمتر الدويل     )٣(

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
ــو دي جــانريو،        )٤( ــة، ري ــة والتنمي ــين بالبيئ ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــر م ــران١٤‐٣تقري ــه / حزي ، ١٩٩٢يوني

 ،١ ، القرار) والتصويبA.93.I.8بيع  األمم املتحدة، رقم املاتمنشور ( املؤمتراختذهاالقرارات اليت األول،  اجمللد
  . األولاملرفق

ــؤمتر )٥( ــةتقريرمـ ــا،      القمـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــسطس /آب ٢٦ العـ  ‐أغـ
ــول ٤ ــشور (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــع   اتمن ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1 األم ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق٢ القرار
  .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٦(
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األهـداف  ب املعـين مـة   للجمعيـة العا  العـام الرفيـع املـستوى       الجتمـاع   لوالوثيقة اخلتاميـة     )٧(التنمية
  ،)٨(اإلمنائية لأللفية

 ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٥٣/٢٠٠ هــا إىل قراركــذلكوإذ تــشري   
  ،“ السنة الدولية للسياحة البيئية٢٠٠٢ عامإعالن ” املعنونو

متعدد اجلوانـب يف    متكامال و  أن الفقر مشكلة متعددة األوجه تستلزم هنجا         وإذ تؤكد   
  املستويات،  االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية واملؤسسية على مجيعهالتصدي ألبعاد

يف ، يف إطـار الـسياحة املـستدامة،          أن تـسهم    أن السياحة البيئيـة ميكـن      وإذ تؤكد أيضا    
 مكافحة الفقر ومحاية البيئة وتعزيز التنمية املستدامة،

 وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة          باجلهود اليت تبذهلا منظمة الـسياحة العامليـة        رحبتوإذ    
 واتفاقيـة  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة               

  لسياحة البيئية والسياحة املستدامة يف مجيع أحناء العامل،ا تشجيعلالتنوع البيولوجي 
ــضا رحــبتوإذ    ــيت   أي ــاجلهود ال ــذل يف إطــار ب ــراكش   تب ــة م ــشأن االســتهالك  عملي ب
املـستدامة،  الـسياحية   التنميـة    املعنيـة ب   التابعة هلا فرقة العمل   جهود  اصة  خبوني،  املستدامواإلنتاج  

  كثر استدامة،واإلنتاج األستهالك الشامل لعدة قطاعات ملمارسات امثال ك
دون على كـل مـن الـصعيد        اليت نظمت   ناسبات   وامل  اليت قدمت  بادرات امل وإذ تالحظ   
  اإلقليمي والدويل يف جمال السياحة البيئية والتنمية املستدامة،و اإلقليمي
يكـون   بأن تنمية السياحة البيئية، يف إطار السياحة املـستدامة، ميكـن أن       تسلم  - ١  

ــأثريهلــا  ــيم، وبالتــايل  وإجيــادتوليــد الــدخل  يف إجيــايب ت مكافحــة الفقــر  يف فــرص العمــل والتعل
 يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا                تسهم بـشكل مباشـر    ميكن أن   واجلوع، و 

   األهداف اإلمنائية لأللفية؛هافي
ــشدد  - ٢   ــى ت ــد تعظــيم ضــرورة عل ــة  الفوائ ــة والبيئي ــصادية واالجتماعي ــيت  االقت ال
البلــدان  البلــدان الناميــة، مبــا فيهــا  ســيما ال أنــشطة الــسياحة البيئيــة يف مجيــع البلــدان، و توفرهــا

 قل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ وأةفريقياأل

 ،أن الــسياحة البيئيــة ميكــن أن تــسهم يف التنميــة املــستدامة علــى  أيــضاتــشدد   - ٣  
  األصلية؛الشعوب جمتمعات رفاه اجملتمعات احمللية و أن حتسن و، يف جمال محاية البيئةوخباصة

_______________ 

  .، املرفق٦٣/٣٠٣القرار  )٧(
  .٦٥/١القرار انظر  )٨(
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ملنـاطق الطبيعيـة   ا فـاظ علـى  للحفرصـا كـبرية   تتـيح  بـأن الـسياحة البيئيـة       تسلم  - ٤  
ــها ــستدام هاواســتخدام ومحايت ــ امل ــقن ع ــات   طري ــشجيع اجملتمع ــشعوب   ت ــات ال ــة وجمتمع احمللي

حلفاظ على التراث الطبيعـي والثقـايف       ا  على األصلية يف البلدان املضيفة والسياح على حد سواء       
  ؛هواحترام
حـسني سـبل املعيـشة    تبمن الفقر  ميكن أن حتد  السياحة البيئية    بأن أيضا تسلم  - ٥  

  الفردية يف اجملتمعات احمللية وتوليد املوارد الالزمة ملشاريع التنمية اجملتمعية؛
وفقـــا و علـــى الـــصعيد الـــوطين القيـــامأمهيـــة علـــى  ،يف هـــذا الـــصدد ،تـــشدد  - ٦  

 مالئمــة لتــشجيع ودعــم الــسياحة البيئيــة أنظمــةمبــادئ توجيهيــة وبوضــع لألولويــات الوطنيــة، 
الـدول األعـضاء    وتـشجع ، إىل أدىن حـد اليت ميكن أن تترتـب عليهـا   ثار السلبية اآلوالتقليل من  

 إنـشاء املـشاريع     مبـا يف ذلـك    تشريعاهتا الوطنيـة،    لاالستثمار يف السياحة البيئية، وفقا       تعزيزعلى  
ــصغرية واملتوســطة  ــل،   و  احلجــمال ــها تــسهيل احلــصول علــى التموي ــادرات بوســائل من مــنح  مب

الـيت  نـاطق  امليف ة   األصـلي  الـشعوب جمتمعـات   والصغرية للمجتمعات الفقـرية واحملليـة        االئتمانات
 لسياحة البيئية، مبا يف ذلك املناطق الريفية؛ا كبرية يف جمالإمكانات  هلا

ألثـر البيئـي، وفقـا للتـشريعات الوطنيـة،      لأمهية إجـراء تقيـيم   على   أيضا تشدد  - ٧  
  من أجل تطوير فرص السياحة البيئية؛

 ، وضـع سياسـات الـسياحة البيئيـة        ضرورة إيالء االعتبار الكامـل، لـدى       تؤكد  - ٨  
ــمــن مجيــع  هــا ومعارفهاثقافــات الــشعوب األصــلية وتقاليــد ل  ، واحترامهــا وتــشجيعهاهاجوانب

ة وإشـراكها   األصـلي الـشعوب   جمتمعـات   جملتمعـات احملليـة و    اأمهية تشجيع مشاركة     وتشدد على 
ــة  ــيتبــصورة كامل ــؤثر يف القــرارات ال ــة و فيهــا ت  ةاألصــليمعــارف الــشعوب إدمــاج علــى أمهي

  السياحة البيئية، حسب االقتضاء؛املتعلقة ببادرات امل يف ها وقيمها وتراثةاحمللي واملعارف
الـسياحة  املتعلقـة ب  بـادرات   املضرورة اختـاذ تـدابري فعالـة يف سـياق           على   تشدد  - ٩  

علـى قـدم املـساواة    ملـرأة والرجـل   اك مـشاركة  البيئية لضمان التمكني الكامل للمرأة، مبا يف ذلـ  
  على مجيع املستويات ويف عمليات صنع القرار يف مجيع اجملاالت؛

 يف ســياق احلملــة العامليــة مــن أجــل ، أن تــشجعنظومــة األمــم املتحــدةمب هتيــب  - ١٠  
ــق  ــة  حتقي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق    ب ،األه ــسهم يف حتقي ــأداة ميكــن أن ت ــة ك ــسياحة البيئي ــكال   تل

دعم أن تــالقــضاء علــى الفقــر املــدقع وضــمان االســتدامة البيئيــة، و هــديف ســيما الهــداف، واأل
  جهود وسياسات البلدان النامية يف هذا اجملال؛

 للـربامج   فتـوفري دعـم كـا     علـى    املؤسسات املاليـة اإلقليميـة والدوليـة         تشجع  - ١١  
 صادية والبيئية هلذه األنشطة؛ الفوائد االقتمراعاة مع ،واملشاريع املتعلقة بالسياحة البيئية
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الـــسياحة البيئيـــة  تـــشجيع بـــدور التعـــاون بـــني الـــشمال واجلنـــوب يف تـــسلم  - ١٢  
 مستويات املعيـشة يف البلـدان الناميـة       بني  لتحقيق النمو االقتصادي واحلد من التفاوت        كوسيلة
 للتعـاون  نيكملـ كم،   والتعـاون الثالثـي    بلـدان اجلنـوب   التعاون بني   أن  بأيضا  ها، وتسلم   وحتسين

   السياحة البيئية؛اشجعميكن أن يبني الشمال واجلنوب، 
ــام أن يقـــدم تطلـــب  - ١٣   ــ إىل اجلمعيـــة العامـــة  إىل األمـــني العـ  الـــسابعة ايف دورهتـ

 هـا وبراجم األمـم املتحـدة    لـسياحة العامليـة وغريهـا مـن وكـاالت         اوالستني، بالتعاون مـع منظمـة       
الـسياحة   تـشجيع  توصـيات بـشأن سـبل ووسـائل       تـضمن ي، تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار          املعنية

  .البيئية كأداة ملكافحة الفقر وتعزيز التنمية املستدامة
  ٦٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٠
  


