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أوال  -مقدمة
 - ١يف القرار  207/68يش ن السياحة املستدامة والتنميـة املسـتدامة يف أمريكـا الوسـطىَّ
طلبــت اجلمعيــة العامــة ني األمــني العــام أن يقــدم ني اجلمعيــة يف اوررــا الســبعني تقريــرا عــن
التطــورا املتةــلة يتنميــل اــلا القــرار .وياعتبــار منةمــة الســياحة العامليــة الوتالــة املت ةةــة
التايعــة ملنةومــة األمــم املتحــدة املكلطمــة ياالضــطمع يــدور حمــوريف يف تشـ يم تنميــة الســياحة
املسؤولة واملستدامة واملتاحة لل ميمَّ فقد اضطلعت يدور قياايف يف نيعداا اـلا التقريـر املقـدقم
لتلبية ذلك الطلب.
 - 2ويف مطلم عـام  َّ 20١5أجـر منةمـة السـياحة العامليـة استقةـا د لـأ اول أمريكـا
الوسطى لرصد تنميل الا القرارَّ ولكن مل ترا نيجاية نيال من نيكـاراوواَّ روـم اجلدـوا الكـب ة
املبلولة يف نيطـار اـلا العمليـة .ولـللكَّ ال اكـن اسـت مت اسـتنتاجا عامـة يشـ ن املنطقـة
ي سراا.
 - ٣ويعره الا التقريرَّ الليف يعتمد على نيجاية واحدة مت تلقيدا وعلى استعراه مـوجس
للمنشورا ذا الةلةَّ ر ر املسـت دا املتعلقـة يـاجلدوا املسـتمرة الـت تبـلوا اول أمريكـا
الوسطى لتنميل ال امع الرامية لتعسيس السياحة املستدامة والتنمية املستدامة منـل صـدور التقريـر
السايق عن الا املوضوع (.)A/68/278
 - ٤ووفقـــــا لبـــــارومتر الســـــياحة العامليـــــة (( )World Tourism Barometerنيســـــان/أيريأ
 َّ)20١5س ّلت السياحة الدولية يف أمريكا الوسطى ارتماعا ملحوظا يف السـنوا األ ـ ة.
فمي عـام  َّ20١٣اسـتقطبت املنطقـة حـوا  9مميـني سـا د او سـا وا يف جـر نييـرااا
تبلغ  9يميني اوالرَّ مقارنة يــ ٤.٣مميـني سـا د وافـد و  ٣يميـني اوالر مـن اييـرااا يف
عام  .2000ويف عام  َّ20١٤س ّلت وِجدا ٌ مثـأ توسـتاريكاَّ والسـلمااورَّ ونيكـاراووا
ارتماعا يف عدا السياح الدوليني الوافدين ينسبة  ٤يف املا ة مقارنة يعـام  َّ20١٣يينمـا أيلتـت
اندوراس عن ارتماع ينسبة  5يف املا ةَّ ويليس عن ارتماع ينسبة  6يف املا ةَّ ووواتيماال وينمـا
عن ارتماع ينسبة  ٣يف املا ـة .ونتي ـة لـللكَّ ارتمـم العـدا ايلـا للسا ـرين يدـع املعـدل
املس قأ يف عام  َّ20١٣ليت اوز املتوسط العاملي يكث .
 - 5وأثنا مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةَّ املعقوا يف ريو ايف جـان وَّ ال ازيـأَّ يف
عـــام  َّ20١2اعتمـــد رءســـا الـــدول وا كومـــا نيطـــارا عشـــريا للـ ـ امع املتعلقـــة ي ـــا
االستدمك واينتاج املستدامة يوصمه نيطار عمـأ علـى الةـعيد العـاملي يدـدز لتعسيـس التعـاون
الــدو مــن أجــأ نيســراع وتـ ة التحــول هــو أ ــا االســتدمك واينتــاج املســتدامة يف البلــدان
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املتقدمة النمو والبلدان النامية .وتان يرنـامع السـياحة املسـتدامة أحـد الـ امع اامسـة األو
الت وافق عليدا املؤمتر ضمن ايطار العشريفَّ واو يكتسي أ ية يالتة ليحقـق قطـاع السـياحة
االســـتدامة العامليـــة ـــمل العقـــد القـــاام .ويشـــكأ اـــلا ال نـــامع رليـــة مدمـــة لـــدعم تنميـــل
االســتراتي يا ايقليميــة املتعلقــة ياالســتدمك واينتــاج املســتدامني مــن أجــأ توســيم نطــا
املمارســا اجليــدة وتعميمدــا ويحــاح مبــاارا الســياحة املســتدامة علــى الةــعيدين الــوطر
وايقليمي هبدز ضمان أن تسدم السياحة يمعالية يف حتقيق التنميـة املسـتدامةَّ وتـأ ذلـك يف
نيطــار أاــداز التنميــة املســتدامة املقترحــةَّ وال ســيما التايــا ( 9-8وضــم وتنميــل سياســا
رــدز ني تعسيــس الســياحة املســتدامة الــت تــوفر فــرت العمــأ وتعــسز الثقافــة واملنت ــا ا ليــة
حبلول عام  َّ)20٣0و -١2ب (وضم وتنميـل أاوا لرصـد تـ ث ا التنميـة املسـتدامة علـى
السياحة املستدامة الـت تـوفر فـرت العمـأ وتعـسز الثقافـة واملنت ـا ا ليـة) و ( 7-١٤زيـااة
الموا د االقتةااية الت تتحقق للدول اجلسرية الةت ة النامية وأقأ البلدان ـوا مـن االسـت دام
املســتدام للمــوارا البحريــةَّ لــا يف ذلــك مــن ــمل اياارة املســتدامة ملةــا د األ ــاكَّ وترييــة
األحيا املا يةَّ والسياحةَّ حبلول عام .)20٣0

ثانيا -

أل

ة عامة عن األنشطة املدطلم هبا يف نيكاراووا

 -السياسا

والتشريعا

ايطارية من أجأ تنمية السياحة املستدامة

 - 6وضعت نيكاراووا طة وطنية لتعسيس التنمية البشـرية ـمل المتـرة .20١6-20١٤
واعت ِمــد أيدــا مبــااه توجيديــة لل طــة االســتراتي ية الوطنيــة املتعلقــة يالســياحةَّ رــدز
للتــرويع لنمــوذج للتنميــة الســياحية يكــون مســتداما وأ مقيــا ونينســانيا وتشــارتيا و ــامم
لل ميـــم ومتـــرم القـــيم والعـــااا والتقاليـــد .وأثنـــا منتـــد ’’يوروف يـــا‘‘َّ الـــليف عقـــد يف
نيكــاراووا يف أيار/مــايو  َّ20١5أُيرمــت مــلترة تمــاام يــني مكتــب الســياحة يف نيك ـاراوواَّ
وجملــا الســياحة يف نيكــاراوواَّ وورفــة نيكــاراووا ملؤسســا الســمر ذا األح ــام الةــت ة
جدا والةت ة واملتوسطةَّ من أجأ النـدوه لكانـة البلـد ياعتبـارا وِجدـ ية للسـياحة املسـتدامة
وتش يم ا ةول على دااا يف جمال املمارسـا الت اريـة املسـتدامةَّ لـا يف ذلـك أنشـطة
التدريب والتوعية يش ن املسا أ البيئية وتت املناخ.
 - 7وقامــت نيكــاراووا أيدــا يتحســني األطــر التشــريعية القا مــة مــن أجــأ تعسيــس تنميــة
السياحة املستدامةَّ وال سيما يف جماال محاية التنوع البيولـوجيَّ والتـراا الطبيعـي والثقـايفَّ
وتنميــة الشــعوب األصــلية و/أو ا تمعــا ا ليــةَّ وأ ــا االســتدمك واينتــاج املســتدامة.
ونت ت الا التحسينا عـن سـن تشـريعا جديـدةَّ مثـأ قـانون السـياحة الريميـة املسـتدامة
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واملرســوم التنةيمــي املتةــأ يــهَّ وس ـ لن قــانون أعلــن جــسر تــورن موقعــا ســياحيا مــن مواقــم
التراا.

يا  -التداي املتعلقة يالقدرة على املقاومة ويا ماية وا مظ
 - 8أنش نيكاراووا نةاما وطنيا للوقاية من الكوارا والت مي مـن رثاراـا والتةـديف
وا يشرك مؤسسا مـن القطـاعني العـام وااـات معنيـة يـااارة الكـوارا .ويتبـم اـلا النةـام
هن ــا المرتسيــا وقا مــا علــى املشــارتة يدــم جلانــا يلديــة معنيــة يالوقايــة مــن الكــوارا واــي
تشــمأ يــدوراا مكاتــب الســياحة يف املقاطعــا والبلــديا  .وياملثــأَّ علــى املســتو الــوطر
وعلى مستو املقاطعا َّ يشارك جملا السياحة يف نيكاراووا يف رليا الرصد واملراقبـة فيمـا
يتةأ ي يف احتمال قد يؤثر على الوجدـا الر يسـية يف البلـد .وتشـكأ السـياحة ا ليـة جـس ا
استراتي يا يرتس على تعسيس يرامع التنميـة السـياحية الـت تسـلط األضـوا علـى التـراا الثقـايف
والتارخيي والطبيعي للبلد .وولا تنةطم محم تروجيية للسياحة لدـمان قـدرة السـكان ا لـيني
على التمتم ي نشطة االست مام والترفيه وقدرة اجلدـا املعنيـة يف القطـاع علـى تنويـم ونيعـداا
منت ـــا تعـــوا يــ ت قـــدر مـــن الما ـــدة علـــى ا تمعـــا ا ليـــةَّ مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة
واالقتةااية والثقافية.
 - 9واختــل نيكــاراووا أيدــا تــداي ضــريبية جديــدة مــن أجــأ حتســني اســتدامة القطــاع
السـياحي .فعلــى ســبيأ املثــالَّ أُا لــت تعــديم علـى تشــريعارا الدــريبية مــن أجــأ تقلــي
ح م االستثمارا األولية المزمةَّ مما يساعد على نش ة عدا أتـ مـن املؤسسـا السـياحية
الةت ة واملتوسطة ا م.

جيم  -تيس السمر واملواصم

اجلوية

 - ١0اعت ا كومة أن املواصم اجلوية عامأ يؤثر على تنمية السياحة ويللت جدـواا
اصة لسيااة االسـتثمار يف اوياتـأ األساسـية اجلويـةَّ ولسيـااة وتـ ة الـرحم اجلويـة وعـدا
الطر املست دمة .وفدـم عـن ذلـكَّ مت تنميـل سياسـا جديـدة متعلقـة يت ـ ا الـد ول
لتيس نيمكانية وصول عدا أت من املسافرين الدوليني ني الا البلد.
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ثالثا  -ــة عامــة عــن املبــاارا ايقليميــة املتعلقــة يالســياحة املســتدامة والتنميــة
املستدامة
 - ١١أصــبحت الســياح ُة قــوة حمرتــة تــدفم هــو حتقيــق التكامــأ السياســي واالقتةــاايف يف
أمريكا الوسطىَّ وذلـك يقيـااة منةومـة التكامـأ ألمريكـا الوسـطى .وأمانـة أمريكـا الوسـطى
للتكامــأ الســياحيَّ ياعتباراـــا املؤسســة الر يســـية املســؤولة عـــن اياارة ايقليميــة للسياســـة
الســياحية عمومــاَّ تعمــأ يشــكأ وثيــق مــم منةومــة التكامــأ ألمريكــا الوســطى وو اــا مــن
اويئا من أجأ موا مة السياسة السياحية مم اجلوانب األ ر للتكامأ ايقليمي.
 - ١2ويف نيطــار جلنــة أمريكــا الوســطى للبيئــة والتنميــةَّ يوجــد مشــروعَّ تدعمــه الــوزارة
االحتاايــة األملانيــة للتعــاون االقتةــاايف والتنميــةَّ يدــدز ملســاعدة الــدول األعدــا يف منةومــة
التكامأ ألمريكا الوسطى على تنميـل رليـا التعـويل البيئـي مـن أجـأ مـل انبعاثـا ثـا
أتسيد الكريون الناجتة عن نيزالة التايا وتداورااَّ ومن أجأ نياارة املـوارا الطبيعيـة يةـورة
مستدامة وطويلة األجأ وا افةة على الا املوارا (انةر )/www.reddccadgiz.org
 - ١٣ومتثأ الشعاب املرجانية يف أمريكـا الوسـطى ثـرو ية طبيعيـة وثقافيـة واقتةـااية يالنسـبة
لشعوب يليس ووواتيماال واندوراس واملكسيك .وتوفر الا البلدان األريعة جمتمعة ا مايـة ملـا
نسبته  ٣5يف املا ة من حباراا ايقليمية و  67يف املا ـة مـن موا ـأ ـعاهبا املرجانيـة يف املنـاطق
البحريــة ا ميــةَّ وتمــو اــلا النســبة معةــم األاــداز الدوليــة ا ــداة .ومنــل عــام َّ20١2
اختل الا البلـدانَّ يالتعـاون مـم وتـاال ومؤسسـا اوليـةَّ العديـد مـن املبـاارا َّ ومـن
ييندا ااطة االستراتي ية مظ الشعاب املرجانيـة يف منطقـة أمريكـا الوسـطى املةـمقمة لتعسيـس
محاية البيئا ال ية والبحريةَّ وقد أُطلقت الا املباارة يف عام .20١٤
 - ١٤وعلى الةعيد ايقليميَّ اعتمِـد طـة اسـتراتي ية لتنميـة السـياحة املسـتدامة تتطـي
المترة  َّ20١8-20١٤عن طريق أمانة أمريكا الوسطى للتكامـأ السـياحي والـدول األعدـا
فيدا .وقد نمِّل العديد من ال امع الت تدمنتدا ااطةَّ وتشمأ الا الـ امع جمـاال ـاملة
مثأ محاية التنوع البيولوجيَّ وا مـا علـى الثقافـة والتـرااَّ وتتـ املنـاخَّ وتنميـة الشـعوب
األصلية وا تمعا ا ليةَّ واالستدمك واينتاج املستدامنيَّ والسممة واألمن.

رايعا  -االستنتاجا والتوصيا
 - ١5يــللت نيكــاراووا جدــواا تــب ة لــدعم تنميــة الســياحة املســتدامةَّ تشــمأ اعتمــاا
تشــريعا جديــدة واختــاذ تــداي ضــريبية مـــن أجــأ زيــااة القــدرة التنافســيةَّ وحتســـني
15-12983

5/6

A/70/215

املواصــم اجلويــةَّ وتيسـ نيصــدار ت ـ ا الــد ولَّ وتعسيــس محايــة التنــوع البيولــوجي
والتـراا الثقــايف وحقــو ا تمعــا ا ليــة .وعـموة علــى ذلــكَّ عملــت نيكــاراووا علــى
وضم استراتي يا وطنية للوقاية من الكوارا ت شرك قطاع السياحة يف نيطار راتة يـني
القطــاعني العــام وااــات مــن أجــأ تيسـ رليــا الرصــد وامل راقبــة يتيــة ضــمان أن تكــون
الوِجدا الر يسية يف نيكاراووا مستعدة ملواجدة أيف طاره .ويـللت عـدة ايئـا جدـواا
تب ة على الةعيد ايقليمي.
 - ١6ونيضافة ني تش يم التعاون ايقليمي وتعسيـس الليـا الـت تتـيد مشـارتة القطـاع
حــدة مــن أجــأ حتقيــق
ااــاتَّ ينبتــي نيعطــا األولويــة لتنميــل سياســا ــاملة م تســقة ومو ّ
التنميــة املســتدامة .واكــن لتعسيــس التعــاون يف جمــال األنشــطة املســتدامة وموا متــدا علــى
الةعيد الوطر وايقليمي والعاملي أن يوفر اعما فعليًّا لةياوة سياسا تستند ني يـرااني
ولتوسيم نطـا املمارسـا اجليـدة مـن أجـأ تنميـة السـياحة املسـتدامة ميـ م أ ـكاوا ويف
ليـم الــدول األعدــا يف األمــم املتحــدة .ويف اـلا الةــداَّ اكــن أن تســدم أمانــة أمريكــا
الوســطى للتكامــأ الســياحي يف مواصــلة تعسيــس املشــارتة علــى الةــعد الــوطر وايقليمــي
والعامليَّ واي مس لة ضرورية ملوا مة السياسا اسـتنااا ني طـة مشـترتة علـى الةـعيد
العاملي.
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