
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الثاني عشر

 2014أكتوبر/تشرين األول  17-6بيونغشانغ، جمهورية كوريا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 29البند 

 جي والتنمية السياحيةلو البيو  التنوع
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

عشر  الثاني جتماعخالل اال 1تسهم هذه الوثيقة في استعراض المبادئ التوجيهية للتنوع البيولوجي والتنمية السياحية -1
لوثيقة وتبني على ا 2، البند هاء.6/11 مقررة التنوع البيولوجي، عمال باللمؤتمر األطراف في اتفاقي

UNEP/CBD/COP/11/INF/52/Rev.1، في ووسائل الوصول إلى المستوى األمثل  لسب حولى دعم المداوالت وتهدف إل
تطبيق المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى والتكنولوجيات ذات الصلة والدروس المستخلصة من جانب األطراف ووكاالت 

والثقافة  مظمة األمم المتحدة للتربية والعلبرنامج األمم المتحدة البيئي، ومناألمم المتحدة مثل منظمة السياحة العالمية، و 
االتحاد الدولي  وشبكات صناعة السياحة ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية مثل ورابطات)اليونسكو(، 

 ية. لحفظ الطبيعة، والمجتمعات المحلية واألصلية، وغيرها من المجموعات الرئيس

 هإعداد رشد فيواست   3عدت الوثيقة بدعم سخي من وزارة البيئة الفيدرالية األلمانية، استنادا إلى تقرير أعده استشاريونوأ   -2
 35وتقريرا وطنيا  18ما مجموعه إعداد هذه الوثيقة، تمت دراسة  لدىالدراسات السابقة. و في بالبحث على شبكة الويب و 

لسياحة المستدامة. وتضمنت جميع التقارير الوطنية إلى ا لتحديد اإلحاالتللتنوع البيولوجي  استراتيجية وخطة عمل وطنية
للتنوع متاحة طة عمل وطنية استراتيجية وخ 26من أصل  15لسياحة، وذكرت امجال إلى  حاالتمسة التي جرى تحليلها إاالخ

                                                      

 .UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1* انظر الوثيقة 
 .lhttp://www.cbd.int/tourism/guidelines.shtm الرابط التالي:راجع  1
استعراض تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة في اجتماعه الثاني  يقررطراف   : إن مؤتمر األ48، الفقرة 6/11القرار  2

عشر، من أجل تحسين جملة أمور منها توفير أدوات وصكوك محدثة وابتكارية في مجال إدارة السياحة المستدامة لألطراف وأصحاب المصلحة 
 . 1111-1122لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المهتمين وتعزيز مساهمتهم في ا

 )المملكة المتحدة(، بيت خبرة دولي في مجال السياحة المستدامة.  Tourism Companyإعداد ريتشارد وجاكي دينمان من  3
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ستة أطراف )ألمانيا، وبيرو،  قدمتتعلق بالسياحة. و أو أنشطة ت اففي المائة( أهدا 75)  2010أجريت بعد عام  البيولوجي
. إلى األمانة معلومات إضافيةمن تم التواصل معها بشكل مباشر( في المائة م 17ما يمثل  -وجاميكا، وكوستاريكا، والمكسيك 

 اقتراحاتهم. لتجميع  استعرضوا آراءهم،أو  ،4خبيرا وممارسا في مؤسسات ذات صلة 23 مع االستشاريون واألمانة تواصلو 

وسيتم توفير مزيد من المعلومات في مذكرة إعالمية، ومن خالل الفعاليات الجانبية المقرر عقدها على هامش  -3
 المتعلق خدمدليل المست تنقيحاإلضافية تحديث و الجارية االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف. وتشمل األعمال ذات الصلة 

 . 2014تنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية السياحية بنهاية عام بالمبادئ التوجيهية التفاقية ال

 تحديد سياق المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي -التنمية السياحية والتنوع البيولوجي  -أوال

لالستفادة المتبادلة بينهما.  فرص ثمة، و تها الشديدةأهميعلى تتسم العالقة بين السياحة والتنوع البيولوجي بالتعقيد   -4
وتتيح االلتزامات التي تتحملها أطراف االتفاقية للخروج باستراتيجيات وخطط عمل وتقارير وطنية للتنوع البيولوجي فرصة لتقييم 

  5السياحة.المتعلقة بعتبارات االمستوى تطبيق هذه المبادئ و 

 الفرصالتوجهات والقضايا و  -السياحة والتنوع البيولوجي  -ألف
في المائة من إجمالي الناتج المحلي  9تمثل السياحة والسفر نشاطا رئيسيا وقوة اقتصادية كبيرة، تسهم بمقدار   -5

في المائة من الصادرات، وتسهم )بشكل مباشر أو غير مباشر( بواحدة من كل إحدى عشر وظيفة. ويشهد قطاع  6العالمي، و
في المائة، حيث وصل إلى  9.2بمقدار  ينالدولي سياح، ازداد مجموع ال2013و 2011السفر والسياحة نموا سريعا. فبين عامي 

مليار دوالر  1,1159في المائة(، محققة  11,2، مما أدى إلى ازدياد عائدات السياحة بوتيرة أسرع )بمقدار ائحمليون س 1,087
في المائة سنويا حتى عام  3,3بمعدل  ينالدولي ياحالسازدياد أعداد السياحة العالمية إلى أن وتشير توقعات منظمة  6أمريكي.

ة باالقتصادات نفي المائة سنويا( مقار  4,4إلى تسارع وتيرة النمو في االقتصادات الناشئة ) التوقعات. وتشير هذه 2030
المائة في  في 5,2بين المناطق ) 2030في المائة سنويا(. وتتفاوت معدالت النمو المتوقع سنويا حتى عام  2,2المتقدمة )

في المائة في أمريكا الجنوبية؛  4,6في المائة في آسيا/المحيط الهادئ؛ و 4,9في المائة في أفريقيا؛ و 5,0أمريكا الوسطى؛ و
، ال انضجكثر في المائة في أمريكا الشمالية(. وثمة اتجاه عام جار في أسواق المصدر األ 1,7في المائة في أوروبا؛ و 2,3و

                                                      
الغابات المطيرة، والوكالة من أجل تحالف الفة، و منظمة السياحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للعلم والتربية والثقا 4

السياحة اإليكولوجية في أوروبا، وشركة شبكة )الشبكة األوروبية للتنمية السياحية المستدامة(، و  ECOTRANSالفيدرالية األلمانية لحفظ الطبيعة، وشبكة 
في السياحة والمناطق المحمية التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،  بالنيتا دوت كوم، والجمعية الدولية للسياحة اإليكولوجية، وفريق المتخصصين

، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، ومبادرة شركات Tourism Concern(، ومنظمة MARTIومبادرة أمريكا الوسطى لسياحة الشعاب المرجانية )
-TIMحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفريق التحقيق والرصد في ميدان السياحة )إنكاتيرا، واالت مجموعةالسياحة من أجل التنمية السياحية المستدامة، و 

TEAMلبرتا، (، وشبكة العالم الثالث، ومعهد إيبلروود الدولي/جامعة هارفارد، وشركة تايم أنليميتد للسياحة في نيوزيلند، وجامعة ووترلو، وجامعة أ
 . محدودة()شركة ذات مسؤولية  والوكالة األلمانية للتعاون الدولي

ن هذا تشير المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقرير الوطني الخامس إلى  قطاعات اقتصادية ذات صلة  ولكنها ال تشير إلى السياحة بشكل محدد. وم 5
ه التنوع البيولوجي من عدمه، بين التهديدات الرئيسية التي تواجمن المنطلق، تختار األطراف اختيارا حرا عند اتخاذها القرار بشأن تحديد قطاع السياحة 

 السياسات الشاملة األخرى. أدواتالتنوع البيولوجي في استراتيجيات الحد من الفقر و  عكسوكذلك اإلشارة إلى قطاع السياحة من عدمه عند شرح كيفية 
 .2014ة، ، منظمة السياحة العالمي2014الصادر عن منظمة السياحة العالمية، طبعة  Tourism Highlightsتقرير  6
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التي غالبا ما تتضمن عنصر و  7،ي تحدث تغييراالت فريدةغامرة الناعمة والتجارب المريكا الشمالية، نحو المسيما من أوروبا وأ
اتجاهات مماثلة في أجزاء معينة في أسواق المصدر كذلك زيارات إلى المناطق الطبيعية ومشاهدة الحياة البرية. ويالحظ حاليا 

 الناشئة.

 السياحة والتنوع البيولوجي على النحو التالي: ويمكن تلخيص أبعاد العالقة بين  -6

الناجم عن التنمية والعمليات واألنشطة  يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجيالضغط على الموائل، مما  (أ )
 . غير مناسبة السياحية سيئة التصميم واإلدارة والجارية في مواقع

هدايا ترفيهية أو استخدامها كأغذية أو لالتهديدات المباشرة لفرادى األنواع، مثال من خالل األنشطة ا (ب )
 المنافسة التي تتعرض لها من األنواع الدخيلة الغازية المستحدثة بسبب النشاط السياحي؛ خالل تذكارية، أو من

األنشطة السياحية التي تؤثر على الظروف البيئية األخرى والتي يمكن أن تؤثر سلبا بدورها على التنوع  (ج )
 ل استهالك المياه أو انبعاثات غازات الدفيئة التي تسهم في تغير المنا؛؛ البيولوجي، مثال من خال

مما ة، والتنوع البيولوجي الغني، ، واقتصادات المناظر الطبيعية الخالبللسياحةاإلقرار باألهمية القصوى  (د )
 ؛ هاموارد نميةوت هاالسياسية واالقتصادية لحفظ يبرز األهمية

حفظ التنوع لدعم التحقق إيرادات وغيرها من أشكال  التي لطبيعيةتصميم وتشغيل منتجات السياحة ا (ه )
 البيولوجي؛

غير دعم سبل عيش المجتمعات المحلية واألصلية وتنوعها الثقافي من السياحة مما يوفر بديال لألنشطة  (و )
 المستدامة ويعمل على زيادة وتعزيز وعيها بقضايا الحفظ.  

عددا من االتجاهات العامة السائدة في اآلونة  2براء والمشار إليها في الفقرة وتكشف المشاورات التي أجريت مع الخ  -7
 األخيرة والتي تؤثر على العالقة بين التنوع البيولوجي والسياحة، على النحو التالي:

، مما يستلزم إيالء ة األثرزيادة حجم مشاريع اإلسكان المخططة والمنفذة، في هيئة منتجعات ضخمة كبير  (أ )
  8لمراقبة التخطيط العمراني ال سيما في السواحل وعلى الجزر؛ االهتمام

وال تزال بعض مشروعات البنية التحتية السياحية تستخدم أساليب تصميم وبناء غير مستدامة في حين تبذل  (ب )
 أخرى جهودا أقوي للحد من األثر يمكن تكرارها على نطاق أوسع؛

 هاعددال سيما في ضوء زيادة  9عامة للمناطق المحمية،وثمة وضع صعب يتعلق بتوفر التمويل والموارد ال (ج )
لتحسين  ضرورةللتنوع البيولوجي، مما يفضي إلى ظهور فرصة و  آيشيمن أهداف  11المقترحين لتحقيق الهدف  تهاومساح

                                                      
 .الصادر عن معرض البورصة الدولية للسياحة 1121/2013لعام   World Travel Trendsتقرير 7
 المناطق السياحية والطبيعية.  في بعض ن ز لشكل بنى على في الوقت ذاته، لوحظ نمو في المساكن الصغيرة نسبيا والبسيطة والفردية التي ت   8
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ها كندا من ،ن عدد من األطراف؛ وقد تمك  فيهاالقدرات المؤسسية من أجل تحقيق إيرادات من زيارة هذه المناطق والسياحة 
من  حدائقيرادات تكميلية كبيرة إلى نظم الإل تدفقمسارات من إنشاء  ،وأستراليا ونيوزيلندا وكوستاريكا وجنوب أفريقيا والمكسيك

 خالل السياحة والزيارة؛

)بما في ذلك  لمشاركة فيهافظ والتأهب لزيادة وعي الزوار واهتمامهم بالقضايا األخالقية وقضايا الحو  (د )
 (؛جيد بأسلوبعم القضايا المعروضة استعدادهم لد

واستخدام الشبكات االجتماعية بما يؤدي إلى زيادة وعي المستهلكين وحرصهم، والتأثير على الشركات  (ه )
 التجارية من أجل تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات؛

تهديدات للتنوع من  صاحب ذلك، بما يزيادة الوصول إلى الموائل واألنواع التي لم تفتح للزوار من قبلو  (و )
 البيولوجي؛

لنظم اإليكولوجية البحرية لما يفرض مزيدا من التهديدات التوسع الجاري في صناعة الرحالت البحرية مو  (ز )
 زاء اإلدارة البيئية فيما بين الشركات؛اد نهج غير متسق إوالساحلية، ومن خالل الرحالت االستكشافية البرية، مع اعتم

سياحة الطبيعية في بعض المقاصد السياحية، حيث تؤدي العوامل االقتصادية تقلبات األسواق في مجال الو  (ح )
الصمود وتعزيز القدرة على والسياسية وغيرها من العوامل إلى انخفاض نسبة الزوار، مما يؤكد ضرورة إيالء االهتمام بمسائل 

 القدرات والوصول إلى األسواق.

 ة التنوع البيولوجيالتفاقي ةالتوجيهيالمبادئ  حديد وضع مميزت -باء
بعد مرور عشرة سنوات على تصميم المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية  -8

وتقييم المشروعات السياحية في النظم  المناطقال تزال هذه المبادئ تمثل أساسا لتخطيط ، ةالسياحية عبر عملية تشاوري
للتنوع البيولوجي الواردة فيها سياقا  آيشيوأهداف  1111-1122 توفر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجياإليكولوجية الهشة. و 

وقد أظهرت الوثيقة  20.10جديدا للمبادئ التوجيهية، كما هو الحال مع نتائج مؤتمر ريو+
UNEP/CBD/COP/11/INF/52/Rev.1 األمثلة كيف أن التنمية المقدمة إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ب

للتنوع البيولوجي. وفي حين أن بعضها  آيشيهدفا من أهداف  20هدفا من أصل  13واإلدارة السياحية يسهمان في تحقيق 
للتنوع البيولوجي على  آيشيمن أهداف  12و 10و 9و 8و 5يتعلق بمراقبة السياحة لمنع فقدان التنوع البيولوجي )األهداف 

ستعادة التنوع اوع البيولوجي والمناطق المحمية و أوضح التحليل أيضا مساهمة السياحة في تعزيز الوعي بالتن سبيل المثال(، فقد
شراك المجتمع ج العالقة ما( وكذلك كيفية إدآيشيمن أهداف  20و 18و 15و 11و 1وتعبئة الموارد )األهداف  اتالبيولوجي وا 

 (. آيشيمن أهداف  4و 2 نذج األعمال )الهدفاالسياسات ونمابين السياحة والتنوع البيولوجي في 

                                                                                                                                                                           
: رصد التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف العالمية للمناطق المحمية. االتحاد Protected Planet 2012قرير . ت2012خرون، آدراسة بي بيرتسكي و  9

ون، سويسرا، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، كمبريدج، المملكة المتحدة يالدولي لحفظ الطبيعة، غل
(protected_planet_report.pdf://cmsdata.iucn.org/downloads/http). 

 .content/uploads/2012/06/N1238164.pdf-et/wphttp://rio20.n على الرابط اإللكتروني 131و 130لالطالع على الفقرتين  10

http://cmsdata.iucn.org/downloads/protected_planet_report.pdf
http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/06/N1238164.pdf
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مثل تو  11أن الخطة األوسع للسياحة البيئية ترتبط في مجملها ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجي. فهمتومن المهم  -9
لموارد ن األنشطة السياحية والحد من استخدام االناجم عالسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث 

األهداف كذلك فإن الشحيحة والثمينة أمرا بالغ األهمية للتنوع البيولوجي العالمي والمحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. و 
يالء تركيز على تخفيف وطأة الفقر، والعدالة االجتماعية فيما  االجتماعية، التي تستلزم إشراك المجتمعات المحلية واألصلية، وا 

احة ومنافعها، وتوفير فرص عمل كريمة، تؤثر أيضا على توفير سبل عيش مستدامة تمثل سبيال للحد من يتصل بدخل السي
المشروعات  المتعلقة بقابليةاآلثار السلبية على التنوع البيولوجي في بعض المناطق. وأخيرا، تكتسي األهداف االقتصادية 

ية بمكان االستمرار ز سبل العيش المستدامة. ومن ثم، فمن األهموالرخاء المحلي أهمية هي األخرى في سياق تعزيلالستمرار 
أو يضيع تركيزها هذه األولويات أولويات التنوع البيولوجي من خالل إطالق مبادرات في إطار االتفاقية لئال تضيع  في مناصرة

 في إطار هذا النهج الواسع.

 باشرةج المباشرة وغير المه  الن   -المبادئ التوجيهية  تطبيق -جيم
 أدلة االستخدام المباشر للمبادئ التوجيهية في اآلونة األخيرة ما يلي: تتضمن -10

عت األطراف السبعة في االتفاقية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها ، وق  2011في عام  (أ )
ع البيولوجي وع البيولوجي بشأن التنو التفاقية التن ةالتوجيهيالمستدامة بروتوكوال بشأن السياحة المستدامة يستخدم المبادئ 

بتشجيع إدماج المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع  هأطراف . وينص البروتوكول على أن تقومأساسا لهوالسياحة المستدامة 
طة البيولوجي في إعداد واستعراض استراتيجياتها وخططها المتعلقة بالتنمية السياحية في جبال الكاربات، بهدف تخطيط األنش

دار  تهاوتنميالسياحية   إيكولوجيا واقتصاديا وسياسيا. مستدام على نحو تهاوا 

تفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، والعمل مع أمانة الومن خالل فريق االستعراض العلمي والتقني  (ب )
 جرىنظمة السياحة العالمية، اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والصندوق العالمي للحياة البرية، وم

 اتاستنادا إلى خبر  2012لليوم العالمي لألراضي الرطبة  تحضيرتناول القضايا السياحية المتعلقة باألراضي الرطبة لدى ال
ة الموقع اإللكتروني التفاقي عرضوي 12المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية السياحية.

 رامسار المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي ودليل المستخدم كمواد مرجعية للسياحة المستدامة؛

( عمليات فحص وتقييم للمشروعات من 13انظر الفقرة ) ة العالمية من أجل سياحة مستدامةالشراك وصممت (ج )
يقي نحو االستدامة في المقاصد السياحية. وتحت ر حقيصد أي تغير أجل توفير أداة لتحسين تصميم المشروعات وتنفيذها ول

إذا ما كان  المشروع يعطي األولوية ألهدافه تمشيا مع على تسجيل  1.3 المعيار يعملاية البيئة والتنوع البيولوجي ، عنوان  حم
 ، و/أو خطط العمل الوطنية ؛اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادئها التوجيهية المتعلقة بالتنمية السياحية، و/أو االتفاقات البيئية

 تضع(، التي 29-28ها المجلس العالمي للسياحة المستدامة )انظر الفقرتين ممت المعايير التي وضعوص   (د )
صارمة تضمنت إشارة واضحة إلى المبادئ التوجيهية التفاقية صد السياحية، من خالل عملية والمقا التجاريةنشطة معايير لأل

                                                      
 هدفا للتنمية المستدامة. 21يضع  ،2005، برنامج األمم المتحدة البيئي ومنظمة السياحة العالمية،  أكثر استدامة السياحة  جعلتقرير  11
صادرة في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية بشأن السياحة والترفيه واألراضي الرطبة ال 5122أ حيل إلى المبادئ التوجيهية في القرار  12

 .1121األراضي الرطبة، بوخارست، 
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الكثير من األدوات التي استخدمها التحالف من أجل الغابات  وهناكنوع البيولوجي والتنمية السياحية. التنوع البيولوجي بشأن الت
صدار  المطيرة )أحد األعضاء البارزين في المجلس( من أجل تعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع  المعايير وا 

 جيهية التفاقية التنوع البيولوجي؛ الشهادات وبرامج التدريب، التي يعود أصلها إلى المبادئ التو 

حمية في مويمثل الميثاق األوروبي للسياحة المستدامة في المناطق المحمية نظام تقييم لمساعدة المناطق ال (ه )
مختلف أنحاء أوروبا لتخطيط التنمية السياحية وتنفيذها ومراقبتها بطريقة مستدامة وذات توجه مستقبلي. وبعد ذلك، جرت 

تضمن المطبوعات االستشارية التي صدرت تالميثاق على أساس المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي. و مطابقة معايير 
، بلغ عدد المناطق 2014عن اتحاد يوروبارك إحاالت إلى المبادئ التوجيهية ودليل المستخدم. وبحلول عام  في وقت أقرب

 ؛منطقة 119 اأوروبي ابلد 13التي يغطيها الميثاق في 

وكذلك تتضمن بعض البرامج والمبادرات المحددة لمنظمة السياحة العالمية واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  (و )
 واليونسكو، الواردة في القسم دال أدناه، إحالة إلى المبادئ التوجيهية. 

الوطنية للتنوع تقريرا من التقارير الوطنية الخامسة واالستراتيجيات وخطط العمل  37 جموعهوأسهم فحص لما م -11
دم مؤخرا إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تحديد األطراف التي أشارت إلى السياحة في إحدى هاتين الوثيقتين البيولوجي ق  

أو كلتيهما. ومن هذه األطراف، تشير األطراف األربعة التالية تحديدا إلى المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن 
 نوع البيولوجي والتنمية السياحية:  الت

. تحت الهدف العملي 2013الستراتيجية الوطنية لبلجيكا، ل ةثحدنسخة م، 2020بلجيكا: التنوع البيولوجي  )أ(
، ويشار إلى المبادئ تاو دباعتبارها أحد األيهية التفاقية التنوع البيولوجي عرض المبادئ التوجالسياحة والترفيه ، ت    ه4

هو  تطبيق أدوات اتفاقية التنوع البيولوجي في رصد  1-ـه4الهدف العملي و ودليل المستخدم على حد سواء.  ةالتوجيهي
 السياحة على التنوع البيولوجي، وخاصة في المناطق المحمية ؛ تأثيرومراقبة 

لتنوع البيولوجي إلى : تشير خطة آيرلندا الوطنية ل2016-2011آيرلندا: اإلجراءات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  )ب(
إصدار المبادئ التوجيهية للتنوع البيولوجي لقطاع السياحة ضمن حملة  الحظ الطبيعة ، التي تتضمن إحالة إلى المبادئ 

 التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي؛

ا موضوع 2020-2012العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مالطا  وخطط: تتضمن االستراتيجية ةمالط )ج(
قطاع السياحة. ويجري تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة في مالطا، بما يتناغم مع حفظ  ايغطي التكامل مع قطاعين أحدهم

ذلك، يتعين مراعاة التوصيات والمبادئ ب القيام لدىفي النظم اإليكولوجية الهشة. و التنوع البيولوجي، ووفقا لسعة الحمل 
 لموضوعي التفاقية التنوع البيولوجي المعنون  السياحة والتنوع البيولوجي ؛التوجيهية الواردة تحت المجال ا

المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع  تطبيقألمانيا: تشير االستراتيجية الوطنية بشأن التنوع البيولوجي إلى  )د(
 لية.البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية السياحية من خالل الحكومات الوطنية والمح

كثير من السياسات واإلجراءات مع المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي، دون االعتراف أو  وافقوأخيرا، يت -12
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية  تاالستراتيجيااإلقرار بها فعليا. ويشير تحليل لمجموعة مختارة من 
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إلى مدى إقرار األطراف تحديدا بالسياحة باعتبارها قضية أو فرصة للتنوع البيولوجي، على سبيل الخامسة المعتمدة مؤخرا 
 المثال:

يشير عدد من األطراف إلى أهداف وغايات محددة تتعلق بإدارة السياحة بالنظر  الرؤية واألهداف والغايات. (أ )
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  تاالستراتيجيافي إلى آثارها على التنوع البيولوجي. ويمكن العثور على هذه اإلشارات 

يطاليا وميانمار وجنوب أفريقيا وسويسرا، وفي التقرير الوطني الخامس لناميبيا. وتحدد ميانمار خطة عمل خمسية  أللمانيا وا 
على األقل من مقدمي الخدمات  في المائة 10نحو تحقيق التنمية المستدامة، في حين تحدد ألمانيا هدفا قابال للقياس لما نسبته 

 ؛2020السياحية لتلبية المعايير اإليكولوجية بحلول عام 

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير  تاالستراتيجياتشير بعض  التشريعات وتدابير الرقابة. (ب )
نوب أفريقيا، وسويسرا( أو إلى منع وقوع ج اعتبارات التنوع البيولوجي في استراتيجيات السياحة )ناميبيا، وجادمإالوطنية إلى 

آثار على مكونات التنوع البيولوجي المشتقة من السياحة أو الحد منها )إيطاليا(. وتشير فيجي، في تقريرها الوطني الخامس، 
من أجل ، إلعداد خطة وطنية للتنمية السياحية 2005إلى استحداث لجنة استشارية تقنية، نص عليها قانون اإلدارة البيئية 

 تنظيم/رصد أنشطة التنمية الساحلية؛ 

تشير صربيا، في استراتيجياتها فهنا بتقييم األثر البيئي وتحديد سعة الحمل.  اإلشاراتتتعلق  ر.ثتقييم األ (ج )
ت وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، إلى تقييم أثر السياحة على التنوع البيولوجي، في حين تحدد بلجيكا استخدام تقييما

 األثر البيئي في الموائل المحمية ذات القيمة العالية في مجال التنوع البيولوجي التي أضحت شائعة في المقاصد السياحية.
ألثر البيئي على التنمية السياحية في خمس مناطق محمية لحفظ المناظر الطبيعية. وتشير لوأفادت ناميبيا بإجراء تقييمات 

وتيمور الشرقية إلى دراسات تهدف إلى تحديد  لتنوع البيولوجي لكل من بيالروسنية لات وخطط العمل الوطياالستراتيج
 حمل للمواقع الطبيعية المحمية المستخدمة ألغراض سياحية؛ المستويات مقبولة لإلجهاد أو تحديد سعة 

كا وألمانيا ات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لكل من بلجيي. تشير االستراتيجإدارة وتخفيف األثر (د )
إلى خفض اآلثار السلبية الناجمة عن السياحة أو الحد منها. ويشير التقرير الوطني الخامس لكوستاريكا إلى مشروع للحد من 
أثر األنشطة السياحية الجارية، في حين تتضمن االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي إلسبانيا إفادة بشأن برنامج 

 المناظر الطبيعية الساحلية في المقاصد السياحية الناضجة؛ إلعادة إحياء

تشير تونغا إلى فاحة في تقريرهما الوطني الخامس. ثمة طرفان يشيران إلى رصد السي الرصد واإلبالغ. (ه )
هما أحد ة باعتبار مشروع أهلي لرصد السالحف والتنمية السياحية في المحيط الهادئ، في حين تشير ناميبيا إلى الترفيه والسياح

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لكل من إستونيا  تاالستراتيجياوتشير  .البيئةحالة متكامل ل في تقريرموضوعات الرصد 
سبانيا إلى تصميم مؤشرات أو برنامج رصد يتعلق بأحد جوانب العالقة بين السياحة   البيولوجي؛ والتنوعوألمانيا وا 

رير الوطني الخامس لناميبيا بشكل محدد إلى اعتماد نهج ناجح إزاء اإلدارة . ويشير التقاإلدارة التكيفية (و )
 لموارد الطبيعية.المجتمعية لدارة اإلب تعلقفيما يقائمة على البحوث والرصد التكيفية ال
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 البرامج والمشروعات والمبادرات ذات الصلة -دال
االستدامة في  إلدماج مبادئ 2011طلقت في عام لمية أ  الشراكة العالمية من أجل سياحة مستدامة مبادرة عا تشك ل  -13

شريكا يمثلون جهات دولية وحكومات  80. وتجمع بين أكثر من الرئيسيةالسياحية  عملياتالو وأنشطة التنمية السياسات 
بيئي. نامج األمم المتحدة الومنظمات غير حكومية وشركات قطاع خاص ومؤسسات أكاديمية، ولها مكتب تنسيق يستضيفه بر 

وتسعى حاليا مشروعات التنمية المستدامة.  صالحلتبادل المعلومات ل االشراكة العالمية من أجل سياحة مستدامة مركز  ضموت
 كأحدالتخطيط السياحي واإلدارة السياحية ب التي تتناولإلى الحصول على التمويل من الجهات المانحة لصالح المشروعات 

التخطيط وتقسيم المناطق لمجاالت التنوع البيولوجي الرئيسية ووضع عمليتي مان مراعاة ، بما في ذلك ضالرئيسية أنشطتها
 معايير صارمة لتصميم المرافق وتشغيلها.

ده را عالميا لبناء القدرات اعتمويمثل إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة إطا -14
ية . ونظرا لألهمية االقتصاد2012في يونيو/حزيران  (Rio+20)ؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في مرسميا رؤساء الدول 

استغالل الموارد، تمثل السياحة المستدامة أحد البرامج  منظور حت قطاعا بالغ األهمية منضواالجتماعية للسياحة، التي أ
المتحدة البيئي دور أمانة البرنامج، بالتعاون مع منظمة السياحة ويتولى برنامج األمم  13الحالية في إطار السنوات العشر.

 تشجيع تطبيق المبادئ التوجيهية واألدوات والحلول التقنية من أجل  في برنامج السياحة المستدامة 3العالمية. ويقترح المجال 
ويوفر مجال السياحة .  قطاعفي  تخفيف آثار السياحة وتعميم أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة بين أصحاب المصلحة

مجاالت تناول ة لارسات الفضلى المعد  مالممارسات السياحية المستدامة مع المبادئ التوجيهية للم دماجالعمل هذا فرصة إل
دارة المناطق الساحلية، واإلدارة المستدامة لألراضي.  موضوعية مثل التنوع البيولوجي، ومواجهة آثار تغير المنا؛، وا 

من المبادرات خالل السنتين الماضيتين ترتبط ارتباطا مباشرا بالسياحة  عدد ةدياقفي منظمة السياحة العالمية  طفقتو   -15
 والتنوع البيولوجي، ومنها ما يلي:

جلسة( نظمتها الوحدة االستشارية للسياحة والتنوع البيولوجي السابقة في  12دورة تدريبية ) خمس وخمسون (أ )
 خالللنووية الفيدرالية في ألمانيا، ية، بدعم من وزارة التنوع البيولوجي وحفظ الطبيعة والبناء والسالمة امنظمة السياحة العالم

وحضر ابتكارية. منتجات وأساليب تسويق فهم اتجاهات السياحة وحفظ التنوع البيولوجي من أجل ، حول 2013و 2012 يعام
التنوع السياحية القائمة على  الفعالة والمستدامة للمقاصددارة اإلع بلدا وعمدت إلى تشجي 30الدورات مشاركون من أكثر من 

 عن السياحة الجبلية والساحلية؛ حددةم ا، وتم نشر المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي، وتضمنت أقسامالبيولوجي

جراء أعمال (ب ) ن أجل سياحة السياحة الساحلية في إطار مشروع اإلجراءات التعاونية م حول ستفيضةم وا 
ك تقييما مفصال عن بين تسعة بلدان في أفريقيا. وتضمن ذل للربطبتمويل من مرفق البيئة العالمي، ، (COAST) مستدامة
التنوع البيولوجي، بما في ذلك  علىمجاالت التركيز  انصب أحدالحوكمة واإلدارة على المستويين الوطني والمحلي. و مسائل 
 ات حول التنوع البيولوجي للعاملين في مجال السياحة المحلية؛حالة وعقد ندو  دراساتإجراء 

                                                      
 .fpwww.unep.org/10y يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني التالي: 13

http://www.unep.org/10yfp
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إلى المقاصد السياحية، بدعم من الحكومة األلمانية  هجرة الطيورتنفيذ المرحلة األولية لمشروع مسارات و  (ج )
ية حفظ أنواع وكاالت األمم المتحدة األخرى، بما في ذلك جهات منها أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقمع بالتعاون و 

ارة الحيوانات البرية المهاجرة، واتفاقية رامسار، والمنظمات الشريكة وغير الحكومية الوطنية. وقد حدد المشروع فرصا لتعزيز إد
الطيور المهاجرة واالستخدام المستدام لموائلها في ثمانية مواقع مختارة، من بين مناطق محمية  ظالسياحة المستدامة من أجل حف

 ؛رئيسيةبئة التمويل ألغراض المرحلة الهدف إلى تعكما ي، أساسا رامسار تتمتع بإمكانيات سياحيةومواقع 

-البرية المهاجرة واالتفاق المتعلق بحفظ الطيور المائية األفريقيةمع اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات التعاون و  (د )
هجرة الطيور  اتتحت موضوع مسار  2014مهاجرة لعام اآلسيوية المهاجرة من أجل تنظيم اليوم العالمي الحتفاالت الطيور ال

العالم ومسابقة  في مختلف دولإلى المقاصد السياحية: الطيور المهاجرة والسياحة. وتضمنت هذه االحتفاالت إقامة فعاليات 
 تهدف إلى التوعية بإمكانية ربط السياحة المستدامة بحفظ أنواع الطيور المهاجرة؛ لتحقيقات المصورةل

عو   (ه ) ، بالتعاون مع المفوضية األوروبية. وتشير 2013، في عام دليل السياحة المستدامة من أجل التنميةداد ا 
التراث الطبيعي.  بأصول صلةالركيزة الخامسة إلى التنوع البيولوجي وتثير أسئلة تتعلق بالسياسات والحماية والمنتجات المت

من لسياحة المحلية لالتشاركية دارة اإلكن استخدامها. ويشمل ذلك خطط ويعمل الدليل أيضا على ربط ذلك بالمنهجيات التي يم
االمتثال للمبادئ  تتضمن، وتنمية المنتجات السياحية ذات الصلة التي على أساس مستدام لتنوع البيولوجياحفظ أجل استخدام و 

 التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي. 

رة أساسية على برنامجين من السياحة بصو  مجال فيفي انخراطه بيعة االتحاد الدولي لحفظ الطنصب تركيز يو  -16
 ، وهما: هبرامج

في تطوير وتشغيل الفنادق  التنوع البيولوجي إدماجوالتنوع البيولوجي الذي يهدف إلى  عمال التجاريةاألبرنامج )أ(   
لى بناء المهارات التجارية لمنظمات الحفظ الم ،عاتنتجوالم صدرت مبادئ توجيهية . و السياحة اإليكولوجيةفي قطاع  نخرطةوا 

إصدار  2012وتبعها في عام  14ات السياحية،ععن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في مجال تشغيل الفنادق والمنتج
 تندةمسمن دراسات الحالة، و مستقاة حة بأمثلة موض   15،هاوتصميم عاتنتجالفنادق والممجموعة من خمسة مبادئ لتحديد مواقع 

، جدد االتحاد الدولي لحفظ 2012وفي عام  16التنوع البيولوجي في منطقة الكاريبي. تواجهإلى تحليل سابق للتهديدات التي 
. السياحيةمقاصد مجموعة مختارة من المنظمات الحفظ في  فيتجارية المهارات ال دخالكوني تعاونهما إل جموعةالطبيعة وم

 تعلق بالعمليات المستدامة؛دق ماريوت تاشراكة مع فن أ رسيتو 

ة لتنمية معنيين بالسياحة والمناطق المحميالمتخصصين ال فريق منأنشأ برنامج المناطق المحمية العالمية و )ب(  
اللجنة العالمية المعنية  وإلسداء المشورة إلى ،السياحة في إطار برنامج المناطق المحمية العالمية بمسائلالقدرات المتعلقة 

 فريقعمل يو بين السياحة والمناطق المحمية.  إرشادات بشأن العالقات قديمتب، األنشطة السياحيةشأن لمحمية ببالمناطق ا
مساهمات لى الع كلية عتمدام، في الوقت الحاليالخبراء المتخصصين المعنيين بالسياحة والمناطق المحمية بنشاط بالغ 

                                                      
 . 2008: دليل إلى االستخدام المستدام للموارد البيولوجية، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، Biodiversity: my hotel in actionمطبوعة  14
 .2012تحديد مواقع الفنادق والمنتجات وتصميمها: مبادئ حفظ التنوع البيولوجي ودراسات حالة، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،  15
 .2011وجي في المناطق الجزيرية في الكاريبي: تحليل حالة، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أثر تحديد مواقع الفنادق وتصميمها على التنوع البيول 16



UNEP/CBD/COP/12/24/Add.1 
                                                                                                                                             Page 10 

 

دارة السياح في المناطق المحمية: مبادئ مطبوعة  منها المخرجاتحقق عددا من الطوعية من أعضائه، مما   السياحة وا 
توجيهية لتحقيق االستدامة ، المزمع إصدارها في وقت الحق من هذا العام في سلسلة المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات 

روعات من خالل مكاتبه الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويقوم االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أيضا بتشغيل المش
نشر مبادئ توجيهية للمساعدة في تخطيط السياحة وتنميتها ورصدها في المناطق  أحد األمثلة األخيرة شملة. وياإلقليمي

عددا  2014وسيتضمن مؤتمر الحدائق العالمية لعام  17المحمية، استنادا إلى الخبرات القائمة في منطقة جبال اآللب الدينارية.
 المتعلقة بالسياحة.  من الفعاليات

، بعد عملية تشاور موسعة مع هيئات 2011أنشأت اليونسكو برنامجا عالميا للتراث والسياحة المستدامة في عام و  -17
بارزة لتراثنا المشترك ومن ثم تمثل مقاصد العالمي تمثل القيمة العالمية الالتراث  ممتلكاتطنية ودولية. وتقر اليونسكو بأن و 

األجل.  طويلةصادية المحلية واالستدامة اللها أثر محتمل كبير على التنمية االقت صبحئم يبشكل مال أديرتإن  سياحية مهمة،
وضع أحد مواقع التراث العالمي على قائمة  المواقع المهددة بالخطر  ألسباب تضمنت  التنمية السياحية غير لوثمة أمثلة 

خاذ إجراءات تصحيحية، ودعمها بعمليات التفتيش واإلبالغ. وفضال عن ذلك، ات تطلبالمستدامة والخارجة عن السيطرة ، مما 
المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي من خالل الشبكة  طبيقى تشجيع السياحة المستدامة وتعلحاليا تعمل اليونسكو 

 عابرا للحدود(.  موقعا 12بلدا، بما في ذلك  117موقعا في  621العالمية لمحميات المحيط الحيوي )

 تطبيقها على التنوع البيولوجي -األدوات المستخدمة في اإلدارة السياحية المستدامة  ثانيا:

 أطر السياسات وهياكل الحوكمة -ألف
ج لتحقيق قدرا ه  تتمثل إحدى األدوات الرئيسية إلضفاء مزيد من االستدامة على السياحة في إنشاء نماذج وأطر ون    -18

أكد الخبراء الذين تم التشاور معهم بشأن قد نسيق بين السياحة والبيئة والمصالح األخرى على جميع المستويات. و أكبر من الت
إصدار هذه الورقة أهمية ذلك في ضمان زيادة الوعي بالقضايا، وتحسين اإلجراءات المتبعة، وزيادة المنافع للتنوع البيولوجي 

على سبيل المثال، علق التحالف من أجل الغابات المطيرة مشيرا إلى حدوث فات. بعض التطور  تحققتفي نهاية المطاف. وقد 
 تحسن كبير في مستوى الحوار والوعي والتعاون بين وزارتي السياحة والبيئة ووكاالتها في بلدان أمريكا الالتينية التي تعمل بها.  

ة واإلقرار بالشواغل والفرص البيئية القائمة في بمبادئ االستدام واضحويتمثل أحد جوانب ذلك في تحقيق التزام   -19
السياسة السياحية. وبالمثل، ينبغي أن تقر السياسات البيئية بالقضايا والفرص التي تطرحها السياحة. فمن بين االستراتيجيات 

فحصها ألغراض هذه استراتيجية وخطة عمل تم  26والبالغ عددها  2010بعد عام   وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لما
قر كثير من السياسات السياحية حاليا بقضايا االستدامة، ي. و ، أو تضمن إشارات محدودةالورقة، لم يشر ثلثها إلى السياحة

تطبق برنامجا لتعميم حفظ  بلدانة رورة. وتمثل ناميبيا واحدة من عدولكن دون تحديد اإلجراءات المتصلة أو االلتزام بها بالض

                                                      
ة لجبال اآللب اإلدارة المستدامة للسياحة في المناطق العابرة للحدود في جبال اآللب الدينارية: دليل تخطيط وتنمية ورصد السياحة في المناطق المحمي 17

 .2013الطبيعة، الدينارية، االتحاد الدولي لحفظ 
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مدى كفاية إطار السياسات المتكامل للتعرف على . وتم وضع أسئلة هاوتشريعات ولوجي في سياسات قطاع السياحةالتنوع البي
 18الذي صدر مؤخرا عن منظمة السياحة العالمية.و في دليل السياحة المستدامة من أجل التنمية الوارد للبلد المعني 

بين  تلك الهياكلجمع تة. وينبغي أن مالئمة للشراكة والحوكمويمكن تعزيز الحوار والتنسيق من خالل إعمال هياكل  -20
وزارتي السياحة والبيئية وغيرها من الوزارات والوكاالت وممثلي صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية )التي يمكن 

طاعين العام والخاص في تنزانيا أن يكون لها صلة بالحفظ ومصالح المجتمع(. وتشمل األمثلة منتدى السياحة للشراكة بين الق
الوطنية( والمجلس الوطني للسياحة في الكاميرون. ويمكن أن تضطلع هيئات القطاع الخاص  حدائقممثلين عن ال ضم)الذي 

اتحاد السياحة الكيني، وهو في حد ذاته مظلة لسبع  ع دبدور بالغ األهمية في هذه الهياكل. ففي كينيا، على سبيل المثال، 
تجارية، صوتا قويا في الدعوة لتعبئة مزيد من الموارد ألغراض إدارة الحياة البرية، والتصدي لقضايا الحفظ الساحلية،  رابطات

 أعمال التنمية التي يمكن أن تنطوي على آثار مدمرة بما في ذلك قطاع السياحة نفسه. عارضةوم

عالية ثمة إقرار متزايد بأن ففطني. ع على المستوى الو أال تقتصر هياكل الحوكمة الشاملة للجمي ومن األهمية بمكان -21
 عن طريق إشراكتتطلب هياكل شراكة على المستويين دون الوطني والوطني )المقاصد السياحية(،  تينالتنمية واإلدارة المستدام

وينبغي  الطبيعة، حفظوالجهات صاحبة المصلحة في مجال السلطات المحلية، وقطاع السياحة، وممثلي المجتمعات األهلية، 
دارة المحميات الطبيعية بشكل وثيق في هياكل حوكمة المقاصد هذه. ويتمثل الوطنية ودون الوطنية و  إشراك وكاالت الحدائق ا 

 كافئالشرط األولي في الميثاق األوروبي للسياحة المستدامة في المناطق المحمية في  ضرورة إنشاء منتدى دائم، أو ترتيب م
 ، ومنظمات الحفظ والمنظمات األهلية، وممثلي صناعة السياحة . اتمناطق المحمية، والمحليالمعنية بال له، بين الهيئة

دارة السياحة المستدامة أمرا ذا أهمية جوهرية. ومرة أخرى،  -22 ويعد إشراك المجتمعات المحلية واألصلية في حوكمة وا 
دت الخطة السياحية الرئيسية عنية والمناطق المحمية. وقد أ  بالحدائق الوط صلقيق ذلك من خالل هياكل وخطط تتيمكن تح

الرؤية السياحية المشتركة بفهمهم في أستراليا بالتعاون مع مالكين تقليديين، وتمخضت عن إثراء  ةكاكادو الوطني حديقةل
في بعض  هاوتخطيطهلية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي المحلي. وقد نجح ربط السياحة بحوكمة منظمات الحفظ األ وتطلعاته

على مستوى أعلى، تأتي استراتيجية مناطق الحفظ العابرة للحدود المتعلقة بتسعة بلدان في و  ن األفريقية، وال سيما ناميبيا.البلدا
الجنوب األفريقي مثاال على التنسيق اإلقليمي والوطني بين وزارات السياحة والبيئة، التي تتطلب حينها إشراك أصحاب 

 ة بصورة فعالة على مستوى محلي.المصلح

 التنمية ةالتشريع والتخطيط ومراقب -اءب
 شروحتمثل المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتنمية السياحية أحد أكثر ال  -23

جراء لى وضع خطة مكانية لتحديد المواإ ؤديفي مجال تخطيط األماكن ألغراض السياحة، بما ي التالية اتلعمليلالمفصلة  قع وا 
قوية في مجال  اسيشل مثاال لعملية مفصلة لتخطيط استخدام األراضي في المناطق التي تواجه ضغوط طرحلمراقبة التنمية. وت

ن بين وجي، مضي، وتحسين بيانات التنوع البيوللمصالح المجتمعية، وأنماط ملكية األراالتامة لمراعاة ال، مع سياحيةال التنمية
على المعلومات تؤدي أيضا إلى تعزيز تحديد المناطق المحمية في سيشل، سواء البرية أو  مبنيةوثمة عملية مدخالت أخرى. 

 البحرية. 
                                                      

  tdevelopmen-tourism-sustainable-http://icr.unwto.org/content/guidebook1انظر الموقع اإللكتروني:  18

http://icr.unwto.org/content/guidebook-sustainable-tourism-development
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يمكن وضع فبة التنمية السياحية وعملياتها. خطة استخدام األراضي إال أحد أشكال األدوات التنظيمية لمراقيست ول  -24
تخلص من لمعايير واللوائح العملية بعض اآلثار البيئية مثل الأن تراقب ا فترضلق بعمليات التشييد. ويتعتصميم لتلوائح للبناء وا

حساسة )مراقبة ال بعض المواقعفي الجارية بأنواع األنشطة السياحية  تحديدعلى وجه الأخرى  لوائح تعلقالنفايات. ويمكن أن ت
و وضع إجراءات لمنح تصاريح ورخص (، أ19ر اإلدارية البحرية في سانت لوسيامراسي القوارب والغطس في منطقة سوفريي

 لتنمية )وضعت غانا وغامبيا قوائم مرجعية محددة لتقييم األثر البيئي للمشاريع السياحية(. ل

جراءات  أن في حينو  -25 ن قد تكون ثمة خطط وا  كلة مش فهناك المستوى العالمي حتما(،كان ذلك دون مطبقة بالفعل )وا 
تبين غياب عام لالمتثال على سبيل المثال،  20في دراسة عن السياحة الساحلية في أفريقيا،فنفيذ. جوهرية تكمن في التطبيق والت

وااللتزام بنتائج تقييمات األثر البيئي. وتمثلت إحدى القضايا الرئيسية في قدرات الوكاالت الحكومية والسلطات المحلية على 
المتفق عليها، وتدابير التخفيف،  شروطئية والعمليات السياحية الجارية من أجل ضمان امتثالها للرصد المشروعات اإلنما

مكن استخدام اللوائح وأذون البناء بأساليب ابتكارية وتخيلية. ومن األمثلة المحددة من المايير البيئية بوجه عام. غير أنه والمع
إجراء على  تنصللتنمية ولكن بشروط محددة  رخص منحتأستراليا، حيث  سيدني،بتنمية الفنادق في منطقة الرأس الشمالي، 

بالغ منتظمتين  في حال لوحظت  تنفيذلل على نحو قابللعميات ا، مما يؤدي إلى تكييف معينة أنواعلموائل و عمليتي رصد وا 
 21تغييرات تتجاوز الحدود التي اتفق عليها.

 المبادئ التوجيهيةالمعايير والشهادات و  -األدوات الطوعية   -جيم
ا على المعايير مرجعية مفيدة للغاية إلضفاء االستدامة على السياحة، ويمكن تطبيقه عزيزوت يمكن أن يوفر تصميم -26

والتنوع البيولوجي على مستويات مختلفة. وتوفر القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن االتحاد الدولي قضايا السياحة 
تقديم و  حسين األداء عن طريق توفير معيار مرجعييارا جديدا تم إعداده للمناطق المحمية بغية تشجيع تلحفظ الطبيعة مع

لبلدان ونظمها المتعلقة بالمناطق المحمية. ومن شأن معيار القائمة الخضراء للمناطق المحمية أن يوفر فرصة لعرض ل الحوافز
نشاء ثار الحفظ و مع آالسياحة  حيث تتوافقالمناطق المحمية وتعزيزها  . بل وتسهم فيها الفرص العادلة لسبل العيش والحوكمةا 

 .2014وسيتم إطالق المفهوم والنتائج األولية خالل مؤتمر الحدائق العالمية التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في 

المستدامة الجيدة بين  إصدار الشهادات باعتباره أداه لإلقرار بالممارسات وس جل نشاط قوي متواصل في مجال -27
للتأثير على  متت المختلفة حول العالم، والتي استخدكثير من نظم إصدار الشهاداالظهر ف. شركات السياحة وتشجيعها

غطيتها للتنوع  . وتتفاوت نظم إصدار الشهادات في تعمال باألعمال األعالقات بالمستهلكين  وأيضا  عمال التجاريةعالقات  األ
الشركات والموئل  قسما خاصا يتعلق بالتفاعل بينريكا، على سبيل المثال، البيولوجي في إطار معيارها. فيتضمن نظام كوستا

 في لجنة االعتماد الوطنية. بتمثيل لمعهد الوطني للتنوع البيولوجي كما يحظى ا، بها الطبيعية المحيطة

 ا ينبغيمعيارا عام اعتبارهلمعايير السياحة المستدامة، ب نشاطلمستدامة للترويج بي للسياحة اوأنشئ المجلس العالم -28
المتطلبات المتعلقة بالتشغيل  إلى جانب)الفردية إصدار الشهادات العتماد نظم  ر أساسيوفتو  االلتزام به،التجارية  عماللأل

                                                      
 .2012النامية، منظمة السياحة العالمية،  تحديات وفرص التنمية السياحية في الدول الجزرية الصغيرة 19
 .2013الحوكمة واإلدارة السياحية المستدامة في المناطق الريفية في أفريقيا، منظمة السياحة العالمية،  20
 .2012تحديد مواقع الفنادق والمنتجات وتصميمها: مبادئ حفظ التنوع البيولوجي ودراسات حالة، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،  21
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ة المسؤولة في إلصدار الشهادات )السياح امعتمد اار للسياحة المستدامة معي المجلس العالمي ويمتلكلهذه النظم(.  الموثوق
 على االعترافمعيارا إضافيا  18 حصلالرحالت السياحية، حيث وشركات  بالفنادق خاصةمعاييره ال ضمنالغالف الحيوي( 

المجلس العالمي  درجمن المجلس. وتشير المعايير تحديدا إلى حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والمناظر الطبيعية. وأ  
صدار الشهادات  22للسياحة المستدامة في استعراض في  التي أجريتلمتطلبات التنوع البيولوجي الخاصة بنظم المعايير وا 

أثر حدوث عدم حدوث خسارة صافية/ لشرط اإلدراج المحدد  بخالفأنه يغطي تقريبا جميع المتطلبات  ظهرثمانية قطاعات، و 
 إيجابي صاف . 

مجلس السياحة المستدامة العالمي مجموعة من معايير المقاصد السياحية، استنادا  صمملعامين الماضيين، خالل او  -29
مبادئ توجيهية/لوائح للتخطيط تعمل  وجودالمعايير  تشترط. و نشاط تجاري 300إلى المعايير المستخدمة بالفعل في أكثر من 

  أو المقاصد أول المعتمدين  من بيناآلثار وحماية البيئات الحساسة. و  رصد كما تشترطعلى حماية الموارد الطبيعية وتطبيقها، 
بعض الجهات الغنية بالتنوع البيولوجي، مثل ريفييرا المايا وساموا بالمكسيك، التي نجحت األربعة عشر هناك الرائدة السياحية 

ذي القائمة بشأن مستوى االهتمام القضايا ال بعضمنتجاتها السياحية على التراث الطبيعي والثقافي. وال تزال ثمة  تأسيسفي 
 جمع البيانات الالزمة ورصدها.ب شهاداتالفي عملية إصدار  والموارد )البشرية والمالية(السياحية المقاصد  تبديه

ثمة فرص متاحة لتحسين فالناجح لجميع األدوات الطوعية.  نفيذأحد المتطلبات الرئيسية في الت االتصالويمثل تحسن  -30
التجارة العادلة في جنوب أفريقيا القائمة على سياحة البروز األعمال التجارية المعتمدة. على سبيل المثال، أصدرت هيئة 

ويطرح استخدام وسائط اإلعالم االجتماعية والمحتوى الذي ينتجه الفعال للشركات.  مجموعة أدوات جديدة بشأن االتصال
 افرصيطرح مزيد من المرونة والشفافية و إضفاء جديدة إلشراك السياح، مما يؤدي إلى  المستهلك على المواقع اإللكترونية فرصا

 غير الحقيقية. المطالب الحقيقية و  لكشفأكبر 

 األدوات االقتصادية -دال
 حيثماثير على السلوكيات إشارات السوق. وتطبق تحديدا للتأتحدث األدوات االقتصادية تغييرا من خالل تأثيرها على  -31
للمجتمع، بما في ذلك في مجال البيئة. ويمكن استخدام أدوات مثل مدفوعات خدمات مناسبة األسعار والتكاليف قيمة  تعكس ال

إعادة  تعمل على إعادةمالي، ويمكن أيضا أن  ربحالنظم اإليكولوجية وآليات السداد كحوافز، من خالل فرض عقوبة مالية أو 
، حيث تفرض شروط تمويل القروضنشاط محدد مثل الحفظ. وثمة أمثلة أيضا على عن  اتيراداإلالتوزيع من خالل كسب 

من أشكال الدعم.  لحصول على االئتمان أو غيرهإلى ااألعمال السياحية التي تسعي إلدارة البيئية أو غيرها من الشروط على ل
السياحية االمتثال لمعايير المجلس  شركاتان األمريكية للتنمية على الاشترط مصرف البلد ففي المكسيك، على سبيل المثال،

لألعمال  المعد خصيصاذلك  يمكن اعتبار الدعم التسويقي، مثلو  23.الدعمعلى مقابل الحصول  العالمي للسياحة المستدامة
 ريكا، بمثابة حافز اقتصادي.ستدامة مثل تلك العاملة في كوستاالتجارية التي تصدر شهادات ا

                                                      
صدار الشهادات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. السلسلة التقنية رقم  22 التفاقية التنوع البيولوجي، المركز العالمي  63استعراض متطلبات نظم المعايير وا 

 .2011لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة البيئي، 
ة في قطاعات الزراعة والحراجة والسياحة في أمريكا الالتينية، التحالف من أجل الغابات تقرير الحوافز التي توفرها الحكومات للممارسات المستدام 23

 .2014المطيرة، 
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متزايد في قطاع على نحو الذي بدأ اإلقرار بأهميته  ،ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي أحد المجاالتويتمثل   -32
الحدائق الوطنية، أحد في عملية منح الرخص أو االمتياز لألعمال التجارية من أجل العمل في منطقة معينة، مثل ، السياحة

متيازات في موزامبيق من خالل المعلومات المطلوبة خالل االستدامة في عمليات منح اال دمجويتم ما يحمل ميزة اقتصادية. م
شترط على األطراف التي يتم إرساء العطاءات عليها ففي محمية مابوتو الخاصة، في موزامبيق، ي   24عملية تقديم العطاءات.

منح بشادات المتعلقة جرى حاليا عدد من الدراسات بشأن اإلر إجراء تقييم لألثر البيئي من أجل الحصول على رخصة بيئية. وي  
 فريق الخبراءمائية للجنوب األفريقي، و امتيازات سياحية في المناطق المحمية، وثمة مطبوعات قيد اإلصدار من الجماعة اإلن

ا بالبرازيل، ومجموعة البنك يبالسياحة والمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في سيم يينالمعن ينالمتخصص
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  الدولي،

أو غيرها من رسوم االستخدام )مثل الرسوم  على دخول هذه المرافقثمة عملية مرتبطة تتمثل في وضع رسوم و  -33
ك بوتيرة متكررة، الوصول أو الترفيه(، ال سيما في الحدائق والمحميات. وفي حين يحدث ذلسهولة المتعلقة بأنواع معينة من 

في أماكن مختلفة. وقد تبين أيضا في بعض الحدائق،  نسبياتباينا كبيرا الرسوم تباين تحدث بشكل عشوائي و ين أن فمن الممك
غراض د إلى الخزانة المركزية وال يتاح على المستوى المحلي ألو يع، أن الدخل المتحقق على سبيل المثال في أجزاء من أفريقيا

ائق، يمثل مزيج من رسوم الدخول المجتمعات المحلية. غير أنه في كثير من الحد أنشطة إدارة الحدائق أو الحفظ أو لفائدة
( مؤخرا عن زيادة SINACريكا، أعلن النظام الوطني لمناطق الحفظ )مصدرا رئيسيا للتمويل. ففي كوستارسوم منح االمتيازات و 

 رسوم الدخول من أجل زيادة اإليرادات في صندوق الحدائق الوطنية.

سواء ألغراض اجتماعية أو بيئية.  رافدا مهما للدخل، تمثلح التبرعات الطوعية التي يقدمها السيا تبين أنا، وأخير  -34
ويمكن أن يكون هذا الدخل شديد الفعالية إذا ركز على قضية محددة، مثل األنشطة الخاصة بنوع من األنواع أو موئل محدد. 

في المملكة المتحدة وحولها ياحية في الحديقة الوطنية لمنطقة البحيرة شركة س 355  مع Nurture Lakelandوتعمل منظمة  
تبرعات السياح مخصص لدعم مشروعات جمع التبرعات من خالل نظام طوعي لبريطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية من أجل 

ة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الحفظ، بما في ذلك إعادة استقدام المجموعات المحلية لنوعين من الطيور المدرجة على القائم
 الطبيعة. 

 بناء القدرات ودعم سبل عيش المجتمعات على أساس مستدام -هاء
 افي مجال السياحة ويوفر أمامه احانج على نحو أكثر المشاركةيسهم بناء قدرات المجتمعات المحلية في تمكينها من  -35

. لتلك المجتمعات االجتماعية والثقافية والطبيعية ةبيئالرها المحتملة على ة فهم آثازيادو أكبر لتقاسم المنافع االقتصادية فرصة 
ن تخفيف حدة الفقر من خالل السياحة، سبع آليات إلفادة المجتمعات أة السياحة العالمية، في عملها بشوقد حددت منظم

ث آليات وهي: إشراك المجتمعات ويركز معظم األعمال المتصلة بالتنوع البيولوجي على ثال 25الفقيرة من خالل السياحة.
 في سالسل التوريد السياحية.  مشاركةالسكان المحليين في مجال السياحة؛ وال شغيلباشرة للسياح؛ وتالمحلية في توفير خدمات م

                                                      
 .1121، االمتيازات السياحية في المناطق المحمية في موزامبيق، وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة 24
 .2004منظمة السياحة العالمية، السياحة وتخفيف حدة الفقر: توصيات باتخاذ إجراءات،  25
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هناك العديد من األمثلة لمجتمعات ريفية، في مناطق حساسة إيكولوجيا غالبا، يجري مساعدتها لتنمية الخدمات و  -36
ية التي يقدمونها، بما في ذلك خدمات الفندقة واإلرشاد وتوريد األغذية واألنشطة الترفيهية. وقد فشل بعضها بسبب نقص السياح

التجارية، وهو ما يؤكد الحاجة للتخطيط السليم وبناء القدرات.  والحنكةجودة تلك الخدمات، واالفتقار إلى الوصول إلى األسواق 
القطاع الخاص، وأحيانا الحدائق الوطنية أو المنظمات غير  األعمال التجارية في معشراكة  ت العمل في إطاروكثيرا ما أثب

 وتشمل بعض األمثلة ما يلي: 26الحكومية، أنه عامل ضروري لتحقيق النجاح.

مشروع لتمكين أفراد المجتمع المحلي من حماية غابتهم مع تحسين سبل  –برنامج برياه رومكيل، كمبوديا  (أ )
 شركة سياحة متخصصة؛ روابط معل دخل السياحة، مدعومين بعيشهم من خال

شراكة بين المجتمع المحلي وشعبة الحراجة التابعة  -مشروع  الساعون إلى الطبيعة ، ترينيداد وتوباغو  (ب )
للحكومة لحماية سالحف البحر الجلدية الظهر من خالل إشراك السكان المحليين كمرشدين واالشتراك مع مجموعات السياح 

 لمتطوعين؛ا

مشروع مشترك بين جمعية الحياة البرية في غانا والمجتمع  -مشروع  األراضي الرطبة في أمانسوري ، غانا  (ج )
فوائد واضحة على مستوى الحفظ، مع خفض كبير في عمليات قطع أشجار  حققللسياح، مما ي القواربالمحلي، يوفر رحالت ب

ش  أشجار المانغروف.  ةعاراك أفراد المجتمع حاليا في إعادة زر المانغروف وغيرها من أشكال سوء االستخدام، وا 

اق لتوفير سبل عيش بديلة  للسكان المحليين في طالن ى الطرق الموثوقة والواسعةفي كثير من األماكن، تتمثل إحدو  -37
 تحول العاملين في مجالحول  ةمية ندوات في ثالثة بلدان أفريقي، أجرت منظمة السياحة العال2013. ففي عام العاملينإشراك 

ج عملية أثبتت نجاحها ويمكن تكرارها. وكذلك، ثمة أمثلة ه  باستخدام ن  ، السياحة إلى مناصرين لحماية التنوع البيولوجي والبيئة
هم بحيث يشاركون في مختلفة على مساعدة أصحاب الحيازات الصغرى وغيرهم من منتجي السلع والخدمات في تحسين إنتاج

فعلى األعمال السياحية المحلية، ومن ثم توفر لهم دخال أكثر أمنا، والمساعدة في خفض ضغطهم على الموائل.  سلسلة توريد
صغار المزارعين وربطهم بنظام منسق قادر على  بناء قدرات العديد من مئاتفي   غامبيا رائعة مبادرة سبيل المثال، أسهمت 

 فندقا. 15في نحو  المطلوبينالمضمون  عرضتحقيق مستوى الجودة وال

 إشراك القطاع الخاص باعتباره صانعا للتغير  -واو
يمكن لفرادى شركات القطاع الخاص الملتزمة بالبيئة كمبدأ شخصي أو مؤسسي أو لتحقيق وضع مميز لعالمتها  -38

المباشر غير ذلك أثرها  التجارية أن تكون صانعات للتغيير. فيمكنها اتخاذ إجراءات للتعامل مع بصمتها اإليكولوجية، بما في
لروابط التجارية، مثل الرابطة البرازيلية لشركات لأثير على اآلخرين ودعمهم. ويمكن المباشر على التنوع البيولوجي، وكذلك التو 

ويرد أدناه بعض األدوات التي يمكن لهذه الشركات مليات لمكافئة هؤالء المناصرين. ع إقامة، (BRAZTOA) السياحة
 استخدامها: 

                                                      
تنمية المهارات التجارية لمنظمات الحفظ والمنظمات األهلية، من أجل كوني  جموعةبرنامج لبناء القدرات وضعه االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع م 26

 يهدف بشكل مباشر إلى التصدي لبعض هذه القضايا.
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أجرت مجموعة أكور للفنادق أول تحليل متعدد المعايير لدورة الحياة، حسب زعمها،  .تدقيق دورة الحياة  )أ(
تقوم به مجموعة فندقة دولية، حيث يلقي الضوء على مجاالت رئيسية لألثر اإليكولوجي، بما في ذلك فرط التغذية في العمليات 

 ه، والبناء المتأثر بالتصميم؛األولى، واستهالك الميامراحل في الة يالزراع

 رصدو  ونظم قياس. تسعى مبادرة كوني إلى إدارة االستدامة استنادا إلى وضع أهداف وضع األهداف  )ب(
 د أهداف مسؤولية الشركات سنويا، تحت عدد من عناوين البرامج، بما في ذلك  الموارد الطبيعية ؛ . وتحد  واضحة

إطارها الخاص  إدماج. نجحت شركة ويلدرنس القابضة في تماعية للشركاتتقارير المسؤولية االجإعداد   )ج(
 ( في تقرير واحد متسق؛ 4Csباالستدامة المالية واالستدامة في مجاالت التجارة والحفظ والمجتمع والثقافة )

سياساتها الخاصة التي تتضمن حماية التنوع  TUI Travel PLC. تطبق شركة إدارة سالسل التوريد  )د(
لبيولوجي. وال تطبقها فقط في إطار عملياتها الخاصة بل ومن خالل تطبيق معايير دنيا على الشركات التي تتعاقد معها من ا

 ؛الخاصة بها خالل سلسلة التوريد

مؤسسة بالنيتيرا، وهي مؤسسة غير ربحية أنشتها شركة جي  .الدعم المالي ألنشطة التنوع البيولوجي  )هـ(
مغامرات، تعمل بشكل مباشر مع شركة جي أدفنتشرز لخفض األثر على المقاصد السياحية. وفي عام أدفنتشرز لرحالت ال

، عقدت المؤسسة شراكة مع مصرف البلدان األمريكية للتنمية لتصميم مشروعات مجتمعية في المجتمعات الريفية التي 2013
 الخدمات عن طريق اقتصاد السفر والرحالت؛ في  اتواجه نقص

الخاصة  ممتلكاتها. يمكن للشركات السياحية إدارة شاركة المباشرة في أنشطة حفظ التنوع البيولوجيالم  )و(
في أستراليا، ومجموعة إنكاتيرا في بيرو، بحفظ مناطقها  اإلماراتيةالمتعلقة بالتنوع البيولوجي. فتلتزم شركة منتجع وادي ولغان 

عادة إحياء الموائل الطبيعية لتشكل ممرات بيولوجية لربط توطنة والحفاظ على جسوتعزيز زراعة النباتات الم ودة المياه وا 
 الحدائق الوطنية المجاورة. 

 القضايا الرئيسية الواجب التصدي لها في الفترة المقبلة  -ثالثا

 جعل المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي أداة أكثر فعالية -ألف
تفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية السياحية اإلعالن الرسمي القائم ال تزال المبادئ التوجيهية ال -39

بشأن كيفية تناول السياحة في سياق التنوع البيولوجي، الذي اعتمده مؤتمر األطراف. وثمة ثالث خطوط عمل مقترحة في هذا 
 الصدد. 

ذلك  وينبغي أن يطرحتطبيق المبادئ التوجيهية واإلبالغ عنها. أوال، يمكن إجراء عملية أكثر صرامة وشموال لرصد  -40
 التالية: المجاالتأسئلة في 

 استخدام محدد أو معروف لها؛أي و  في حد ذاتهامعرفة المبادئ التوجيهية  (أ )

 تغطية التنوع البيولوجي في السياسات أو االستراتيجيات السياحية، والعكس بالعكس؛ مدىو  (ب )

نفاذ نظام لمراو  (ج )  قبة التخطيط والتنمية في المناطق الحساسة يغطي التنمية السياحية؛وجود وا 
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دارة األنشطة السياحية في المناطق الحساسة، بما في ذلك وكاالت التنمية السياحية وتخطيط استخدام و  (د ) ا 
 األراضي والمناطق المحمية؛

الخاصة  عتمادالترويج واالومستويات  ع السياحي تشمل التنوع البيولوجيلقطافي استدامة لالتحديد معايير و  (ه )
 بها؛

 دعم مبادرات السياحة المستدامة كبديل لتعزيز سبل العيش في المناطق الحساسة؛و  (و )

 نطاق رصد آثار السياحة على أساس المؤشرات ذات الصلة.و  (ز )

ولوجي رصد آثار التنوع البي مألطراف والحكومات األخرى وشركائهثانيا، يمكن استحداث عملية إبالغ تشترط على ا -41
 الناجمة عن السياحة وعمليات اإلدارة المرتبطة بها على أساس سنوي. ويمكن أن تتناول عملية الرصد هذه ما يلي:

مستوى الزيارات إلى المناطق المحمية أو المحميات أو غيرها من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي )أعداد  (أ )
يرادات الدخول إليها، وأع داد المركبات، والمسوح الموضعية، والبيانات المأخوذة من المرافق السياحية(.  زوار المواقع الرئيسية وا 

في قاعدة بيانات المناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي  ساهمكل من يوتسجيل هذه البيانات شرطا ل يمكن أن يمثل جمعو 
 نامج األمم المتحدة البيئي؛لحفظ الطبيعة، والتي يستضيفها المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبر 

 ، مثل تصاريح بعض األنشطة؛ة المختلفةالسياحي تالستعماالاأنواع ب فيما يتعلقنطاق الاإلشارة إلى و  (ب )

السياحية العاملة في المناطق المحمية والنظم اإليكولوجية الحساسة وحولها، بما في  نشطةتسجيل أعداد األو  (ج )
 منوحة للمشروعات اإلنمائية الجديدة؛ذلك االمتيازات السياحية والتصاريح الم

  27.ثيفمناطق التي تتسم بنشاط سياحي كحفظ في العمليات النتائج رصد الموائل واألنواع و و  (د )

ثالثا، يمكن إجراء حملة محددة، تدعمها منظمة السياحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة البيئي واليونسكو وغيرها من   -42
المبادئ التوجيهية وغيرها من المواد بصورة أكثر فعالية  ترويجمن أجل  البرنامج اإلطاري العشريلة داخل الوكاالت ذات الص

 لدى األطراف وشركائهم. 

 تحسين المعارف المتعلقة بعالقة السياحة بالتنوع البيولوجي -باء
طبيعة العالقة و التنوع البيولوجي للسياحة على  التامزال األثر يالسنوات األخيرة، ال  لالمحرز خالعلى الرغم التقدم  -43

استعراض األدلة المتأتية من الالزمة . ويمكن أن تشمل اإلجراءات غير معروفين وال مفهومين بشكل كاف المتبادلة بينهما
أس محاسبة ر و بشأن اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  ائدةأعمال ر إجراء والجارية. ويشمل ذلك الدراسات األخيرة 

                                                      
التراث العالمي. ويمكن  ممتلكاتة التراث العالمي بيانات ومعلومات بالغة األهمية عن حالة حفظ على سبيل المثال، توفر اآلليات الخاصة باتفاقي 27

 محاكاة ذلك في أماكن أخرى. 
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وثمة خط آخر للعمل يتمثل في اعتماد نهج أكثر استنارة إزاء التخطيط واإلدارة في مجال السياحة، بما في  28المال الطبيعي.
 الضغوط والفرص. من حيث العالمي والمحلي وآثاره على المستويين النمو السياحي ب تنبؤذلك اإلنذار المبكر، وال

 حتياجات وفرص خاصةالتي تتضمن ا المواقعالتركيز على  -جيم
على الرغم من أن تطبيق المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي والممارسات الجيدة المرتبطة بها ينبغي أن يتم  -44

تشجيع استخدامه بين األطراف في جميع الحاالت، فمن الممكن إجراء نوع من ترتيب األولويات من خالل و على نطاق عالمي 
الل وقد أشارت األطراف، خلمي. أو على المستوى العا األقاليممن المشروعات التوضيحية داخل البلدان أو  السعي إلنجاز عدد

جوانب التنوع  دماج  إليالبيولوجلتنوع الساخنة لمناطق المؤتمر األطراف، إلى مفهوم  السياحة و االجتماع الحادي عشر ل
 العالمية والمنظمات ذات الصلة األخرى إلى التعاون من أجل تحديدها.البيولوجي في التنمية السياحية ودعت منظمة السياحة 

تتالقى يفترض أن مناطق هي فبوجه عام،  29 .يلتنوع البيولوجالساخنة لمناطق الوينبغي توضيح مفهوم  السياحة و  -45
دارتها( من ناحية، وقيمة كبرى السياحية )وربما كذلك درجة من درجات الضغط التي تستلزم إ يها اهتمامات الزوار واإلمكانياتف

أن هذه إلى من جانب آخر. وأشار بعض المعلقين  الدعم لحفظهاتوجب معرضة للخطر جزئيا( تس للتنوع البيولوجي )ربما تكون
في حين أشار  -مجمع ساحلي، أو أراضي رطبة، أو جبال، أو غابات  -للغاية محددة و  صغيرةاألماكن يمكن أن تكون 

لى حديقة وطنية واسعة أو نظام حدائق، أو مقاطعة، أو ربما بلد بأكمله. واستنادا إ -قد تكون أوسع نطاقا آخرون إلى أنها 
د ذلك، يمكن اختيار عدد الساخنة، ربما على مستوى إقليمي. وبع مناطقذلك، فمن الضروري إجراء عملية تشاورية لتحديد ال

إلى المقاصد السياحية التابع الطيور هجرة البرامج، مثل مشروع مسارات أو  الساخنة إلدراجها في أحد المشروعات مناطقمن ال
 )ج((. 15لمنظمة السياحة العالمية )انظر الفقرة 

ومن األهمية بمكان أن تراعي عملية تحديد المناطق الساخنة، ومتابعة المشروعات واألنشطة داخلها، تمام المراعاة  -46
الوطنية ذات الصلة )الوكاالت، واالتفاقيات، وحملة األلوية، ومراكز الخبرة( في مجال أنشطة وبرامج جميع الهيئات الدولية و 

التنوع البيولوجي والسياحة، بدال من الخلط أو تكرار أعمالها. وتحديدا، ينبغي أن يتضمن ذلك النظر في أي تعيينات وطنية أو 
وموارد. يمكن إنشاء فريق استشاري قائم على تعدد  ، وما يتصل بها من التزامات ونهجاهاأو مستو الحماية دولية لوضع 

ربط هذه و  ،مناطق التنوع البيولوجي السياحيةالوكاالت وأصحاب المصلحة لوضع معايير للتحديد ومنح األولوية للسياحة و 
 المعايير بالتعيينات القائمة، وتحديد الفجوات. 

                                                      
دية وائد االقتصاركز مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، التي يستضيفها برنامج األمم المتحدة البيئي، على لفت االنتباه إلى الفت 28

ق هذه المبادرة حاليا على مختلف بيعلى التنوع البيولوجي، بما في ذلك التكلفة المتزايدة لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية. ويجري تط
إدماج رأس بي نهجا مماثال، القطاعات، وكذلك على تقييم اقتصادي شامل للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية. ويشكل نظام محاسبة رأس المال الطبيع

يش الكفاف المالي الطبيعي في الحسابات الوطنية للمساعدة في تصميم استراتيجيات إدارية تعمل على موازنة المبادالت بين السياحة والزراعة وسبل ع
ل الطبيعي لموريشيوس. وستشمل المرحلة يجري حاليا إعداد مجموعة من حسابات رأس المافعلى سبيل المثال، والخدمات وخدمات النظم اإليكولوجية. 

 .صالحالتالية السياحة، في إطار ميزانية عمومية إيكولوجية وتحليل لتكاليف اإل
(. ومن 1988لتنوع البيولوجي  في الماضي لإلشارة إلى المناطق اإليكولوجية الكبرى )منظمة الحفظ الدولية، ل المناطق الساخنةاستخدم مصطلح   29

مة أيضا إحدى المبادرات التي أطقها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ولجانه مؤخرا إلعداد عملية تشاورية للموافقة على منهجية لتحديد المبادرات المه
 .2014 مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ، وسيتم عرضها على مؤتمر الحدائق العالمية في عام 



UNEP/CBD/COP/12/24/Add.1 

Page 19 

 

ية مناطق ساخنة من منظور السياحة والتنوع البيولوجي في ويمكن اعتبار الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النام -47
وتعتمد الدول الجزرية الصغيرة النامية بطبيعتها  تكون مؤهلة على هذا النحو. قدمجملها، أو ربما تتضمن أماكن محددة داخلها 

لكثير من األنواع اعتمادا كثيفا على اقتصاد السياحة مع احتوائها أيضا على تنوع بيولوجي غني، غالبا ما يشمل ا
النامية التي تطبق ممارسات يمكن أن تسهم في تعزيز نهج  وسيكون من المالئم تحديد الدول الجزرية الصغيرة 30المستوطنة.

للحفظ المذكور أعاله، على سبيل المثال من خالل مدخالت المؤتمر الدولي الثالث للدول الجزرية  السياحة والمناطق الساخنة
. وبالمثل، من شأن العمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية 1122المقرر عقده في ساموا في سبتمبر/أيلول  الصغيرة النامية،

أن يمكن من تناول عدد من القضايا المحددة التي تنشأ عن األنشطة والتنمية السياحية المكثفة، بما في ذلك سياحة الرحالت 
ضافة إلى االحتياجات المتعلقة بموائل محددة مثل ة البحرية مثل الغوص، إالبحرية، وتنمية المنتجعات، واألنشطة الترفيهي

 الشعاب المرجانية.

 السياحة خالل منكسب المزيد مساعدة المناطق المحمية في  -لدا
ة والبشرية الموارد الماليفي ، في بعض األحيانربما غيابا تاما و ، نقصا شديدا الكثير من المناطق المحمية تشهد  -48
انخفض التمويل المقدم من الدولة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وفي الوقت ذاته، فقد دارة وحفظ الطبيعة. لإل
للتنوع البيولوجي إلى توسيع تغطية نظم المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ المناطقية  آيشيمن أهداف  11الهدف  ودعي

التمويل وأوجه الدعم األخرى للمناطق المحمية من مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل  الفعالة. وثمة حاجة مهمة لزيادة
 المساعدة اإلنمائية الخارجية، والحكومات الوطنية، والقطاعين الخاص وغير الحكومي. 

دارة المناطق المحمية، التي تعد بالغة القيمة -49 لوجوده  وينبغي أن يضطلع قطاع السياحة بدور أكبر في دعم حفظ وا 
ستخدم ذلك في المتعلق بتوجيه التنوع البيولوجي للسياحة. ويمكن أن ي  التجارية ونجاحه. وينبغي أن يساق بوضوح مثال األعمال 

السعي للحصول على مزيد من التمويل للمناطق المحمية كمصدر اقتصادي، ومواجهة التهديدات أمام سالمتها وتنوعها 
وفي حين أنه من الممكن في بعض األحيان توليد المزيد من التمويل المباشر ثر. ة عالية األالتي تفرضها التنمي 31البيولوجي

 قي دد على دخل السياحة. ففي بعض األماكن، تاعتماال عدم اإلفراط فيللمناطق المحمية من السياحة، فمن األهمية بمكان 
مستويات الدخل  إلى تفاوتلبات أداء السياحة تق يؤداألسواق، وبوجه أعم يمكن أن ت الفرص بسبب الموقع أو الوصول إلى

 الدعم العام.  استمرار خفضدخل السياحة، فينبغي أال يستخدم ذلك لتبرير  تعزيزمكن أ إذاوحتى  32.أخرىمن سنة إلى يمكن 

                                                      
 .2012ة الصغيرة النامية، منظمة السياحة العالمية، تحديات وفرص التنمية السياحية في الدول الجزري 30
 ناجمة عن لتهديداتنشاط سياحي ما يتصل به من و يواجه التنوع البيولوجي للرصيف على سبيل المثال، في الرصيف المرجاني الكبير، في أستراليا،  31

مليار دوالر أسترالي  6,4ث العالمي في الرصيف المرجاني الكبير ، حققت منطقة الترا2012وفي عام  وعمليات التكريك.صناعات النفط والغاز والفحم 
لرصيف لمليار دوالر أسترالي )المساهمة االقتصادية  5,2في هيئة نفقات سياحية مباشرة، وهو ما يمثل مساهمة اقتصادية مضافة القيمة بمقدار 

فيرونغا الوطنية، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، استخدمت السياحة حجة (.  وفي حديقة Deloitte Access Economics ،2013 المرجاني الكبير، مجلة
 ضد الحفر. 

بات ل، على سبيل المثال إنشاء صندوق استئماني يتلقى الدعم من الشركات السياحية، أن يسهم في تخفيف حدة التقعبر الزمنمن شأن بناء صندوق  32
 القصيرة األجل.  
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تصميم وثمة عدد من الطرق التي يمكن للمناطق المحمية من خاللها كسب المزيد من الفوائد من السياحة. وينبغي  -50
 والمساعدة في تحقيق ما يلي:  هدف إلى الترويجاإلجراءات التي ت

ستخدمين الدخل المتحقق من رسوم الدخول والمب بالوصولالمتعلقة  ناشئةجمع ونشر المعارف القائمة وال (أ )
 ؛إلى المستوى األمثل وغيرها من المصادر واالمتيازات والتبرعات

ية التنوع البيولوجي للشبكات اإلقليمية والدولية التي تعمل على تشجيع زيادة المشاركة في عمليات اتفاقو  (ب )
 جمع وتعزيز المعارف المتعلقة بالسياحة والحدائق، والتي تدعم بناء القدرات؛

تحسين فهم الشراكات ب ما يتعلقتوفير مستوى أعلى من الدعم لوكاالت إدارة الحدائق والعاملين فيها فيو  (ج )
 لسداد؛السياحية واالمتيازات وآلية ا

زيادة توضيح األدوار والمسؤوليات المتعلقة بعمليات التخطيط واإلدارة وصنع القرار التي تؤثر على و  (د )
 الوطني والمحلي.  يينفي المناطق الريفية، على المستو  السياحة

مساهمة عادلة من  للحصول علىاألطر القانونية التمكينية وهياكل السياسات والحوكمة الالزمة  ووضع (ه )
 أنشطة الحفظ.صالح ة لالسياح

 تعزيز اعتماد جهات التنمية السياحية للممارسات الفضلي -هاء
ن كانت تعملو األوسع لسياحة المستدامة االتي تغطي قضايا تلك لمشروعات اإلقليمية، ربما يمكن ل  -51 تحديدا على  ا 

 تتضمن العناصر التالية: قدو  ،اصأن تستهدف تحديدا استثمارات القطاع الخعلى التنوع البيولوجي، اآلثار  إدماج

لمعايير والمبادئ في االخاص  قطاعلالتجارية والجهات اإلنمائية التابعة ل األعمالدراسة كيفية نظر  (أ )
المبادئ التوجيهية مثل هذه  رويجتي تمنع التواصل والتنفيذ، وتالتوجيهية القائمة واالستجابة لها، بما في ذلك تحديد العوائق ال

 ع؛في هذا القطا

جراء بحوث حول كيفية تغير و  (ب )  زيارتها. تتممتنوعة بيولوجيا عندما المواقع أو داخل القرب  يةقيم العقار الا 

 مقررمشروع ال  :رابعا

 قد يود مؤتمر األطراف النظر في اعتماد قرار على غرار ما يلي: -52

 إن مؤتمر األطراف،  

جي، وصلتها، في هذا الصدد، بالمبادئ التوجيهية بشأن التنوع أهمية العالقة بين السياحة والتنوع البيولو  إذ يالحظ
 البيولوجي والتنمية السياحية، 
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ذ يذكر في الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم  ةاالستهالك واإلنتاج المستدام طباعتماد إطار البرامج العشري بشأن أنما وا 
  20،33المتحدة للتنمية المستدامة ريو+

ذ ينظرو  ستقاة من تطبيق طائفة من األدوات في اإلدارة السياحية المستدامة ذات الصلة بالتنوع في الخبرات الم ا 
 البيولوجي، 
األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات ذات الصلة، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة في  يدعو   -1

 صناعة السياحة، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية:

التواصل والتعليم والتوعية للجمهور العام والسياح بشأن خيارات السفر المستدامة، وبشأن  تعزيز أنشطة )أ( 
صدار الشهادات، حسب االقتضاء؛   استخدام العالمات اإليكولوجية، ونظم المعايير وا 

كبيرة أو محتملة من األنشطة  ضغوطتحديد المناطق التي تتسم بقدر كبير من التنوع البيولوجي و و   )ب(
، بما في في مجالي السياحة وحفظ الطبيعة  في  المناطق الساخنة اإليضاحيةمشروعات ال، وتنمية ودعم على السواء ياحيةالس

 حققة من السياحة؛اآلثار السلبية وزيادة آثار الم ذلك على المستوى اإلقليمي، من أجل خفض

احية في المناطق المحمية، إضافة إلى اإلبالغ عن أنشطة الترفيه والزيارات وغيرها من األنشطة السيو   )ج(
اآلثار والعمليات اإلدارية ذات الصلة في المناطق الحساسة إيكولوجيا، في التقارير الوطنية المقبلة في إطار االتفاقية وضمن 

تعلق مساهمات األطراف والحكومات األخرى في قواعد البيانات وآلية تبادل المعلومات ذات الصلة بعمل برنامج العمل الم
 بالمناطق المحمية؛ 

بناء قدرات الوكاالت المعنية بالحدائق والمناطق المحمية الوطنية ودون الوطنية، حسب االقتضاء، من و  )د( 
وصيانتها باستخدام  تشغيلهاو  محميةأجل االنخراط في شراكات مع صناعة السياحة للمساهمة ماليا وتقنيا في إنشاء المناطق ال

سداد خدمات المتعلقة بشكال األت والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات السداد، وغيرها من أدوات مثل االمتيازا
 آيشيمخصصات الميزانية العامة ودون المساس بالواليات وااللتزامات العامة نحو تحقيق آهداف ل تكميالالنظام اإليكولوجي، 

 للتنوع البيولوجي.

جهات المانحة األخرى، حسب االقتضاء، إلى منح األولوية للتمويل المتاح مرفق البيئة العالمي وال يدعوو -2
من أجل دعم البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جانب البلدان التي تمر اقتصاداتها 

، المشار إليها في  حفظ الطبيعةالسياحة و  في مجاليبمرحلة انتقالية، في المشروعات اإليضاحية المتعلقة  بالمناطق الساخنة 
 )ب( أعاله. 1الفقرة 

مراكز البحوث ذات الصلة إلى إجراء دراسات عن األثر التراكمي للسياحة على النظم اإليكولوجية  يدعوو -3
ونشر  ع البيولوجيعلى التنو  ،بما في ذلك قطاع السياحة ،الحساسة، واآلثار الناجمة عن مبادرات سبل العيش المستدامة

 نتائجها؛

                                                      
 ، المرفق.288/66متحدة قرار الجمعية العامة لألمم ال 33
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 يطلب إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد، القيام بما يلي:و  -4

حول تطبيق المبادئ التوجيهية للتنوع ومنهجية سبل ووسائل لتيسير إعداد األطراف تقارير منتظمة  تطوير (أ )
 ات ذات الصلة؛البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية السياحية، بالتعاون مع المنظم

ومنظمة األمم المتحدة للثقافة والعلم التعاون مع برنامج األمم المتحدة البيئي ومنظمة السياحة العالمية و   (ب )
السياحة والتنوع  الساخنة في مجالي ، وغيرها من المنظمات ذات الصلة لوضع معايير لتحديد مناطقوالثقافة )اليونسكو(

 ولوية لتطبيق المبادئ التوجيهية للتنوع البيولوجي والتنمية السياحية في تلك المناطق؛ ، وتحديد األنشطة ذات األالبيولوجي

 ئوالمبادمواصلة إشراك األطراف والمنظمات ذات الصلة والشركاء اآلخرين في تجميع ونشر األدوات و  (ج )
ن الصالت بين السياحة والتنوع التوجيهية ذات الصلة، والمعلومات المتعلقة ببرامج بناء القدرات، والممارسات الفضلى بشأ

 البيولوجي. 

__________ 
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