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  رر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمق

  التنوع البيولوجي وتنمية السياحة - 12/11المقرر 
 إن مؤتمر األطراف، 

وجيهية بشأن أهمية العالقة بين السياحة والتنوع البيولوجي، وصلتها، في هذا الصدد، بالمبادئ الت إذ يالحظ
 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة،

بشأن أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة في الوثيقة للبرامج  العشر السنواتاعتماد إطار  إلى يشير وإذ
 20،1+الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو

، بما في ذلك لسياحةلمستدامة لفي اإلدارة اوالصكوك في الخبرات من تطبيق طائفة من األدوات  وإذ ينظر
 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، أليكولوجية المستدامةالسياحة ا

األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات ذات الصلة، وبالتعاون مع أصحاب يدعو    - 1
  : إلى ذلك المجتمعات األصلية والمحلية المصلحة في صناعة السياحة، بما في

بشأن خيارات السفر  ور العام والسياحللجمه ةوالتوعية العام االتصال والتثقيفتعزيز أنشطة   )أ(
  ؛وبشأن استخدام العالمات اإليكولوجية والمعايير وخطط إصدار الشهادات، حسب االقتضاء ،المستدامة

من التنوع البيولوجي وضغوط كبيرة أو محتملة من  بمستويات مهمةتحديد المناطق التي تتسم و  )ب(
، بما في "حفظالالمناطق الساخنة في مجالي السياحة و"هذه لمشروعات في ودعم ا إعداداألنشطة السياحية على السواء، و

 المحققة من السياحة؛اإليجابية ثار اآلخفض اآلثار السلبية وزيادة بهدف توضيح كيفية ذلك على المستوى اإلقليمي، 

ية، أنشطة الترفيه والزيارات وغيرها من األنشطة السياحية في المناطق المحم رصد واستعراض  )ج(
من خالل آلية غرفة  النتائج شاركوتاآلثار والعمليات اإلدارية ذات الصلة في المناطق الحساسة إيكولوجيا،  فضال عن

 ؛تبادل المعلومات وغيرها من اآلليات ذات الصلة

أو الهيئات المناسبة بناء قدرات الوكاالت المعنية بالحدائق والمناطق المحمية الوطنية ودون الوطنية،   )د(
من أجل االنخراط في شراكات مع صناعة السياحة للمساهمة ماليا وتقنيا في إنشاء المناطق األخرى، عند االقتضاء، 
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والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات  ،مثل االمتيازاتمالئمة أدوات  من خاللالمحمية وتشغيلها وصيانتها 
، تكميال لمخصصات الميزانية العامة ةم اإليكولوجيخدمات النظ المدفوعات مقابلالسداد، وغيرها من األشكال المتعلقة ب

 ؛للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 11الهدف  ودون المساس بالواليات وااللتزامات العامة نحو تحقيق

لبلدان لتمويل من أجل دعم البلدان النامية، ال سيما أقل اتقديم ا النظر في الجهات المانحة إلى يدعو  - 2
، في المشروعات اإليضاحية المتعلقة التحول االقتصاديبلدان  فضال عننموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

 ؛أعاله) ب(1، المشار إليها في الفقرة "حفظالبالمناطق الساخنة في مجالي السياحة و"

ياحة على النظم البحوث ذات الصلة إلى إجراء دراسات عن األثر التراكمي للس هيئات يدعو  - 3
، من أجل التنوع البيولوجي مبادرات سبل العيش المستدامة، بما في ذلك السياحة وعواقباإليكولوجية الحساسة، 

 ؛باعتبارها وسائل إضافية لبناء قدرات األطراف ونشر نتائجهابالتعاون مع الوكاالت الوطنية المناسبة، 

 :ارد، القيام بما يليإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر المو يطلب  -4

تطبيق المبادئ التوجيهية للتنوع  عنطوعية تقارير لسبل ووسائل لتيسير إعداد األطراف  تطوير  )أ (
 ة، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة؛يولوجي بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحالب

والعلم  تربيةة األمم المتحدة للومنظمومنظمة السياحة العالمية  ،للبيئةالتعاون مع برنامج األمم المتحدة   )ب (
المبادئ  في تطبيق لمساعدة األطراف، حسب االقتضاء،، وغيرها من المنظمات ذات الصلة )اليونسكو(والثقافة 

المناطق الساخنة في "في التي أعدتها اتفاقية التنوع البيولوجي وذلك ة لتنوع البيولوجي وتنمية السياحالمتعلقة باالتوجيهية 
 ؛ أعاله) ب(1المشار إليها في الفقرة على النحو ، "حفظالاحة ومجالي السي

الممارسات أفضل برامج بناء القدرات وعن ذات الصلة، والمعلومات  واإلرشاداتتجميع األدوات   )ج (
هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل  إتاحةو ،بشأن الصالت بين السياحة والتنوع البيولوجي

 .مات ذات الصلة والشركاء اآلخريناألطراف والمنظذلك بالتعاون مع أخرى، و
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