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 - 214/74السياحة املستدامة والتنمية املستدامة يف وسط آسيا
إن اجلمعية العامة،
إذ تسرت رت رترتد أبحكام ميثاق األمم املتحدة اليت تشـ ــج على التعاون على الصـ ــعيد اإلقليمي من
أجل النهوض مبقاصد األمم املتحدة ومبادئها،
وإذ تش رت رت رت رترتر إىل قراراهتا ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما القراران  214/72املؤرخ  20كانون األول/
ديس ـ ــمر  2017بشـ ـ ـ ن الس ـ ــياحة املس ـ ــتدامة والتنمية املس ـ ــتدامة يف أمريكا الوسـ ـ ـ ى و  245/73املؤرخ
 20كانون األول/ديس ــمر  2018بشـ ـ ن تش ــجي الس ــياحة املس ــتدامة ،مبا يف ذلك الس ــياحة البيئية ،من
أجل القضاء على الفقر ومحاية البيئة ،وغريمها من القرارات ذات الصلة،
وإذ تشر أيضا إىل إعالن مانيال بش ن السياحة العاملية املؤرخ  10تشرين األول/أكتوبر ،)1(1980
وإعالن ريو بش ـ ـ ـ ـ ن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن  21املؤرخ  14حزيران/يونيه  ،)2(1992وإعالن عمان
بش ن حتقيق السالم من خالل السياحة املؤرخ  11تشرين الثاين/نوفمر  ،)3(2000وإعالن جوهانسرغ بش ن
التنمية املستدامة وخ ة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (خ ة جوهانسرغ للتنفيذ)(،)4
_________________

( ،A/36/236 )1املرفق ،التذييل األول.
( )2تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992اجمللد األول ،القرارات اليت
اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبي  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفقان األول والثاين.
( ،A/55/640 )3املرفق.
( )4تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـ ــتدامة ،جوهانسـ ــرغ ،جنو أفريقيا 26 ،آ /أغس ـ ـ  4 -أيلول/سـ ــبتمر 2002
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبي  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفصل األول ،القرار  ،1املرفق ،والقرار  ،2املرفق.

)19-22428 (A

**1922428

السياحة املستدامة والتنمية املستدامة يف وسط آسيا

A/RES/74/214

وإذ تؤكد من جديد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر  ،2015املعنون ”حتويل عاملنا:
خ ة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املس ــتدامة ،اليت تركز على الناس وتفض ــي إىل التحول ،وتعيد أتكيد التزامها
ابلعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه اخل ة ابلكامل حبلول عام  ،2030وإدراكها أن القضــاء على الفقر
جبمي ص ـ ـ ـ ـ ــوره وأبعاده ،مبا يف ذلك الفقر املدق  ،هو أكر حتد يواجهه العامل وش ـ ـ ـ ـ ــر ال غىن عنه لتحقيق
التنمية املستدامة ،والتزامها بتحقيق التنمية املستدامة أببعادها الثالثة  -االقتصادي واالجتماعي والبيئي -
على حنو متوازن ومتكامل ،وابالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية
والسعي إىل استكمال ما مل يُن ّفذ من تلك األهداف،
وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها  313/69املؤرخ  27متوز/يوليه  2015بش ن خ ة عمل أدي
أاباب الصــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،اليت تشــكل جزءا ال يتجزأ من خ ة التنمية املســتدامة
وتدعمها وتكملُها وتس ـ ــاعد على توض ـ ــي س ـ ــياق غاايهتا املتص ـ ــلة بوس ـ ــائل التنفيذ من خالل
لعام ،2030
ُ
ســياســات وإجراءات عملية ،وتؤكد من جديد االلتزام الســياســي القوي ابلتصــدي لتحدي التمويل وهتيئة بيئة
مؤاتية على مجي املستوايت لتحقيق التنمية املستدامة ،بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العاملي،
وإذ تؤكرتد من جرتديرتد كرتذلرت اتفــاق ابري ( )5وبــدء نفــاذه يف وقــت مبكر ،وإذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج مجي
األطراف يف االتفاق على تنفيذه بشــكل كامل ،وتشــج األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـ ن
()6
بعد صــك التصــديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضــمام إليها ،حســب
تغري املناخ اليت مل تودع ُ
االقتضاء ،على أن تفعل ذلك يف أقر وقت ممكن،
وإذ تس رت رت أبن الس ـ ــياحة املس ـ ــتدامة ميكن أن تس ـ ــهم مباش ـ ــرة يف حفظ املناطق واملوائل ال بيعية
الض ـ ـ ـ ــعيفة بيئيا من خالل جمموعة متنوعة من األنش ـ ـ ـ ـ ـ ة ،ومن خالل التوعية أبمهية التنوع البيولوجي ،وإذ
تش ـ ـ ـ ـ ــدد على احلاجة امللحة إىل معاجلة التدهور العاملي غري املس ـ ـ ـ ـ ــبوق يف التنوع البيولوجي ،وإذ تت ل إىل
عقد مؤمتر قمة بش ـ ن التنوع البيولوجي على مس ــتوى رؤس ــاء الدول واحلكومات ،يف حدود املوارد املتاحة،
قبل االجتماع اخلام عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ،يف عام  ،2020بغية تسليط الضوء على احلاجة
امللحة إىل اختاذ إجراءات على أعلى املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت لدعم وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إطار عاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام
 2020يس ــهم يف تنفيذ خ ة التنمية املس ــتدامة لعام  2030ويض ـ اجملتم العاملي على مس ــار يفضــي به
إىل حتقيق رؤية عام  2050حلفظ التنوع البيولوجي،
وإذ تسرت رت أيض رترتا مبا للسـ ــياحة املسـ ــتدامة من بعد ودور مهمني بوصـ ــفها أداة إجيابية من أدوات
حتســني نوعية احلياة جلمي الشــعو وإبســهامها يف حتقيق التنمية املســتدامة ،وال ســيما يف البلدان النامية،
والقضاء على الفقر ومحاية البيئة،
وإذ تس كذل أبن السياحة املستدامة ،مبا يف ذلك السياحة البيئية والسياحة اجلبلية والسياحة
الريفية ،نشـ ــا شـ ــامل لعدة ق اعات ميكن أن يسـ ــهم يف حتقيق أهداف التنمية املسـ ــتدامة ،بوسـ ــائل منها
تعزيز النمو االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والتخفيف من حدة الفقر ،وتعزيز العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمل
الكرمي للجمي  ،والنهوض ابملسـ ــاواة بني اجلنسـ ــني ومتكني النسـ ــاء والفتيات ،وزايدة الدخل للسـ ــكان ،وإذ
تالحظ بوجه خاص أن السياحة تشكل أكثر من  10يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،وأن هذا
_________________

( )5اعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـ ـ ـ ـ ن تغري املناخ يف الوثيقة  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر /1م أ،21-
املرفق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 )6
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وجه
الق اع ميثل أكثر من  6يف املائة من صادرات اخلدمات ،وأن أكثر من  4يف املائة من االستثمارات تُ َّ
حنو تنمية السياحة،
وإذ تشر إىل اعتماد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام  2012إطار السنوات العشر
للرامج املتعلقة أبمنا االسـ ـ ــتهال واإلنتاج املسـ ـ ــتدامة( ،)7وإذ ترحب ابإلعالن عن بدء برانمج السـ ـ ــياحة
املستدامة التاب لشبكة ”كوكب واحد“،
وإذ ترحب ابجلهود اجلارية اليت تبذهلا بلدان وس ـ ـ ـ ــط آس ـ ـ ـ ــيا لتنفيذ خ ة التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة لعام
 2030وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها على الصعيدين الوطين واإلقليمي،
وإذ تسرت أبمهية شــى املناســبات الدولية اليت عقدت يف وســط آســيا وغريها من احملافل يف زايدة
تعزيز ق اع السياحة املستدامة يف املن قة،
وإذ تالحظ أن بلدان وس ـ ـ ـ ــط آس ـ ـ ـ ــيا تعتزم اجتذا املزيد من التمويل واالس ـ ـ ـ ــتثمار يف ق اعاهتا
السياحية على الصعيدين الوطين والدويل،
وإذ تش رترتدد على أن مرور طريق احلرير العظيم عر وسـ ــط آسـ ــيا واجلهود اليت تبذهلا بلدان وسـ ــط
آسيا للرتويج للسياحة يف األسواق العاملية تزيد اهتمام السياح األجانب ابملن قة،
 - 1تالحظ ما تقدمه بلدان وسط آسيا من مسامهة عملية قيِّّمة يف تعزيز االستقرار والتنمية
املستدامة على الصعيد اإلقليمي ،وجهودها يف هذا الصدد؛
-2
وسط آسيا؛

تعرب عن دعمها للجهود واملبادرات اإلقليمية الرامية إىل تعزيز التعاون االقتص ــادي يف

-3
يف وسط آسيا؛

تعرب عن تقديرها ملا تقدمه املسـاعدة اإلمنائية الدولية من إسـهام يف تشـجي السـياحة

 - 4تدعو الدول األعضاء وغريها من أصحا املصلحة ومنظمة السياحة العاملية ،يف إطار
واليتها ويف حدود مواردها ،إىل مواص ـ ـ ــلة دعم بلدان وس ـ ـ ــط آس ـ ـ ــيا فيما تبذله من جهود لتعزيز الس ـ ـ ــياحة
املسؤولة واملستدامة يف املن قة ،وإىل القيام مبا يلي حتقيقا هلذه الغاية:
املشــاركة يف أنش ـ ة بناء القدرات من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،
(أ)
()8
مبا فيها أهداف التنمية املسـ ـ ــتدامة  ،عن طريق تيسـ ـ ــري احلصـ ـ ــول على الفوائد املتصـ ـ ــلة ابلسـ ـ ــياحة جلمي
ق اعات اجملتم  ،وال سيما األشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة؛
( )
الدولية لكل منها؛

توسي ن اق التعاون م بلدان وسط آسيا يف جمال السياحة املستدامة وفقا لاللتزامات

(ج) املس ـ ـ ــاعدة يف ص ـ ـ ــياغة التوجهات الرئيس ـ ـ ــية لس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة موحدة وش ـ ـ ــاملة تتعلق ابلتنمية
املس ــتدامة للس ــياحة يف من قة وس ــط آس ــيا ،م مراعاة خص ــوص ــيات كل بلد يف املن قة ومس ــتوى التنمية
االقتصادية فيه؛
_________________

( ،A/CONF.216/5 )7املرفق.
( )8انظر القرار .1/70
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(د) دعم أنش ـ ـ ـ ة الس ـ ـ ــياحة املس ـ ـ ــتدامة وجهود بناء القدرات ذات الص ـ ـ ــلة اليت تعزز الوعي
البيئي وحتافظ على البيئة وحتميها وحترتم احلياة الرية والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والتنوع الثقايف،
إض ـ ــافة إىل الرتاث ال بيعي والتارخيي والثقايف ،وتزيد تدفق الس ـ ــياح ،والنهوض بتنمية الس ـ ــياحة املس ـ ــتدامة
وحتسن رفاه اجملتمعات احمللية وسبل عيشها
واالسرتاتيجيات اليت جتتذ السياح األجانب إىل وسط آسيا ّ
من خالل دعم اقتصاداهتا احمللية والبيئة البشرية وال بيعية ككل؛
(هـ) ض ـ ـ ـ ــم اجلهود إلدخال املمارس ـ ـ ـ ــة املتمثلة يف اس ـ ـ ـ ــتحداث وتنفيذ تكنولوجيات االبتكار
لتحديث ق اع السياحة؛
-5

تشجع بلدان وسط آسيا على القيام مبا يلي:

توحيد اجلهود اليت تبذهلا يف جمال إدخال أنواع الس ـ ـ ــياحة النشـ ـ ـ ـ ة على ن اق واسـ ـ ـ ـ ،
(أ)
مبا يف ذلك السياحة اجلبلية والسياحة البيئية ورايضة صيد األمسا والتجول ابلسيارات والدراجات اهلوائية؛
( ) إطالع الدول األعضاء على التنمية املستدامة لسياحة احلج يف وسط آسيا وما تن وي
عليه من إمكاانت ،ودعوهتا إىل زايرة املواق الدينية يف وسط آسيا واملشاركة يف املناسبات الدينية ،حسبما
يكون مناسبا؛
(ج) دعم السياحة املستدامة ابعتماد سياسات ترعى السياحة املؤاتية والشاملة للجمي وتعزز
اهلوية اإلقليمية وحتمي تراثها ال بيعي والثقايف ،مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي فيها؛
(د) تبادل اخلرات يف جمال الســياحة املســتدامة هبدف املســامهة يف التخفيف من حدة الفقر،
لصاحل مجي البلدان ،م الرتكيز بوجه خاص على أولئك الذين يواجهون خ ر التخلُّف عن الركب؛
(ه) إقامة وتعزيز بنية حتتية آمنة وموثوقة وفعالة وعالية اجلودة ومس ـ ــتدامة ومرنة ،مبا يف ذلك
أنظمة املرور العابر اليت ترب ها ابألس ـ ـ ـ ـ ـ ـواق الدولية ،ومجي مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر ال اقة ،مبا يف ذلك ال اقة املتجددة،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بدعم من شركاء التنمية واملؤسسات املالية واإلمنائية املتعددة األطراف
واملصارف اإلقليمية ،من أجل تعزيز السياحة املستدامة يف املن قة؛
 - 6هتيب ابلدول األعض ـ ــاء واجلهات األخرى ص ـ ــاحبة املص ـ ــلحة أن تتخذ التدابري الفعالة،
يف سياق السياحة املستدامة ،مبا يف ذلك مبادرات السياحة البيئية ،من أجل املساعدة على تعزيز مشاركة
املرأة على قدم املساواة م الرجل ومشاركة الشبا واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعو األصلية
واجملتمعات احمللية بش ــكل متوازن ،على مجي املس ــتوايت ويف عمليات ص ــن القرار يف كافة امليادين ،وتعزيز
التمكني االقتصادي الفعال ،ال سيما من خالل توفري العمل الالئق وتوليد الدخل؛
 - 7حتيط ع ما ابلتقدم الذي أحرزته بلدان وسط آسيا يف تنفيذ الرامج القائمة اليت هتدف
إىل إنشــاء الســياحة املســتدامة وتعزيزها يف مجي أحناء املن قة ،وترحب يف هذا الصــدد مبســامهتها يف حتقيق
خ ة التنمية املستدامة لعام  )8(2030وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها؛
 - 8تدعو الدول األعضــاء إىل املشــاركة يف املناســبات الرئيســية يف جمال الســياحة املســتدامة
يف وسط آسيا ،األمر الذي من ش نه أن يسهم يف تنمية السياحة املستدامة يف املن قة.
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