
 
 التنوع البيولوجي والسياحة-7/14

 : إن مؤتمر األطراف قرر 
  الخطوط التوجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة الواردة في المرفق بهذا المقرر ؛أن یؤید  -1 

 أّن تالحظ بأّن السياحة المستدامة یمكن أن توّفر منافع آبيرة لحفظ التنّوع البيولوجي، وإذ یعترف -2 
وط التوجيهية إّنما هي خطوط طوعية وتمّثل طائفة من الفرص للسلطات المحّلّية والداخلية والوطنية الحكومية الخط

وللمجتمعات إلدارة شؤون األنشطة السياحية بطریقة قابلة لإلستدامة من النواحي اإلیكولوجية واإلقتصادیة 
 واإلجتماعية؛

لية هي خطوط لها مجال تطبيق واسع وتستهدف طائفة  بأّن هذه الخطوط التوجيهية الدووإذ یعترف -3 
واسعة من الناس، تطلب من األمين التنفيذي أن یقوم بما یلي في سبيل زیادة وضوح وسهولة الفهم التفصيلي للخطوط 

 :لتوجيهية وتطبيق األطراف لها وأن یتبّين أصحاب مصلحة محّددین ویوّجه اليهم مساعيه في سبيل ما یلي

اب مرجعي وقوائم مراجعة للمستعملين؛ ویقوم على أساس الخبرة المكتسبة بما في ذلك اسهام وضع آت) أ( 
المجتمعات األصلية والمحلية، بوضع وإتاحة مجموعة أساسية منّسقة من الخطوط التوجيهية الّطوعية المحسنة السهلة 

 الفهم واالستعمال 

 تعملة في الخطوط التوجيهية؛إعداد فهرس من المصطلحات وتعریف المصطلحات المس) ب (

 :تعزیز إستعمال غرفة تبادل المعلولمات لجمع ونشر المعلومات عن) ج( 

راسات حاالت محّددة بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية، تشير بوضوح الى إستعمال د "1"  
 وتطبيق أدوات محّددة في اإلدارة التحليلّية؛

سات الحاالت عن إشراك المجتمعات أفضل الممارسات والدروس المستفادة ودرا "2"  
التي تجّسد أنماط العيش التقليدیة في السياحة المستدامة وفي أنشطة ومشروعات السياحة * األصلية والمحّلّية

 .األیكولوجية

علمًا بأن الخطوط التوجيهية یجب أن تعترف وتحترم حقوق المجتمعات األصلية والمحلية، وذلك  -4 
 . فاقيةانسجامًا مع أحكام االت

من االتفاقية ومایتصل بها من أحكام ویرآز على أن الخطوط االرشادیة بشأن ) ي(8 المادة یذآر -5
 الجراء تقييم للوقع Akwe. Konالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة ینبغي أن تتمشى مع الخطوط االرشادیة الطوعية 

ها أو التي یمكن أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن التوطورات المقترح احداث
 .واألراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى تنفيذ مشروعات رائدة وآذلك الى إیجاد یدعو -6
 نحو ما جاء في نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة، وذلك الختبار شراآات بين القطاعين العام والخاص على

إمكانيات تطبيق الخطوط التوجيهية وتفّهم آثارها العملّية وتوفير تغذیة مرتّدة عن فعاليتها، مثال من خالل غرفة تبادل 
 المعلومات؛

صد وتبليغ قائمة على أساس  األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على إیجاد أنظمة رویشّجع -7
 .مؤشرات لتقييم إمكانيات تطبيق وحالة تنفيذ الخطوط التوجيهية

 واألطراف والمنظمات ذات الصلة الى تزوید المجتمعات األصلية والمحّلّية یدعو الحكومات  -8
ها الفعالة في جميع مراحل بالقدرات والموارد المالية لمساندة مشارآتها الفعالة في رسم سياسة السياحةالكفيلة بمساهمت

رسم السياسة وتخطيط التنمية وإیجاد المنتجات وشؤون اإلدارة المبّينة في الخطوط التوجيهية، وتدعو المنظمات غير 
الحكومية على أن تواصل وتعّزز إشراك تلك المجتمعات عن طریق مساندة سياسات فعالة في سبيل تنمية السياحة 

 .المستدامة



اون بين إتفاقية التنّوع البيولوجي واليونيب واليونيسكو، یدعو المنظمة العالمية  التعفي ضوء  -9
للسياحة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي والمنظمة العالمية 

 : الى ما یليللتجارة والبنوك اإلقليمية للتنمية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة

 مراعاة الخطوط التوجيهية هذه عند القيام بأنشطتها؛ ) أ(

إسداء مساعدة تقنية ومالية لتنفيذ الخطوط التوجيهية وأخذها في الحسبان عند إعداد واعتماد  ) ب(
وتمویل مشروعات تنمية السياحة التي یمكن أن یكون لها آثار على التنّوع البيولوجي، على 

ریر ورشة السياحة والتنّوع البيولوجي المعقودة في سانتو نحو ما أوصى بذلك أیضًا تق
وتوصي لهذا الغرض یطلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي . 2001دومينغو في یونيو 

أن یرسل الخطوط التوجيهية المعتمدة الى الوآاالت المالية وبنوك التنمية اإلقليمية والقائمين 
 بوضع المشروعات وتنفيذها؛

 جميع الحكومات الى إدراج هذه الخطوط التوجيهية في وضع أو استعراض إستراتيجياتها ویدعو  -10
وخططها المتعّلقة بتنمية السياحة وفي إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية بشأن التنوع البيولوجي وفي إستراتيجياتها 

ور مع اصحاب المصلحة، بما فيهم القطاعية األخرى ذات الصلة بالموضوع على جميع المستویات المناسبة في تشا
 وجميع اعضاء قطاع السياحة. القائمون بتشغيل األنشطة السياحية

 الى بذل جهود إضافية لزیادة التوعية والتدریب بشأن الخطوط التوجيهية وإمكانية تطبيقها ویدعو -11
 .في القطاع السياحي وفي محيط اصحاب المصلحة اآلخرین

 الى تقدیم تقریر عن التقدم المحرز في تنفيذ وتحسين الخطوط االرشادیة بما في  یدعو األمين التنفيذي -12
 ذلك ایجاد األدوات ذات الصلة، الى االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف،

 المرفق

 تنمية السياحةالتنوع البيولوجي وخطوط توجيهية بشأن 
ة في األنظمة اإلیكولوجية المعرضة للمخاطر ، خطوط توجيهية دولية لألنشطة المتصلة بتنمية السياحة المستدام

من أرضية وبحریة وساحلية ، والموائل ذات األهمية الرئيسية للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية ، بما فيها 
 األنظمة اإلیكولوجية الهشة على شواطئ األنهار وفي الجبال 

 المدى -ألف
ة وتم      -1 وط طوعي ي خط ة ه وط التوجيهي ذه الخط ة        إّن ه ة االقليمي سلطات المحّلي رص لل ن الف ة م ل طائف ّث

ة             سياحة بطریق شطة ال رهم من أصحاب المصلحة إلدارة أن ة  وغي ة والمجتمعات األصلية والمحلي ة الوطني والحكومي
ة  صادیة واإلجتماعي ة واإلقت واحي األیكولوجي ن الن ستدامة م ة  . م م الظروف المختلف ي تالئ ة آ ا بمرون ن تطبيقه ویمك

 . المؤسسية والقانونية الداخلية في البلدواألوضاع

ة وأصحاب        -2 سلطات العام وجي وال وع البيول ة التن راف اتفاقي ساعد أط وف ت ة س وط التوجيهي ذه الخط أن ه
تراتيجيات       سياسات واالس ة وإدارة ال ى تنمي ة عل ام االتفاقي ق أحك ى تطبي ستویات ، عل ع الم ى جمي صلحة عل الم

سياحية   شطة ال شروعات واألن ستدام  والم شكل م رار ،      . ب انعي الق سياسة وص مى ال ًا لراس ادًا تقني دم إرش وف تق وس
ة   /والمدیرین ذوي المسؤوليات یغطي السياحة و    أو التنوع البيولوجي ، سواء في الحكومة المحلية أو الحكومات الوطني

ين      ليين والمحلي سكان األص ن ال ات م اص ، والمجتمع اع الخ ر الحك 54، والقط ات غي ـن    ، والمنظم ا م ة وغيره ومي
 .المنظمات ، بشأن عملية العمل سویًا مع أصحاب المصلحة الرئيسين الضالعين في السياحة والتنوع البيولوجي 

ادئ                  -3 الحفظ  أن الخطوط التوجيهية تغطي جميع اشكال وأنشطة السياحة التي ینبغي أن تكون متماسكة مع مب
وع  ستداموالتن وجيالم وع البيول شمل .  للتن ل ال الحصر – وهي ت بيل التمثي ى س ات ، – عل ة للجماع سياحة التقليدی  ال

رحالت    والسياحة اإلیكولوجية ، والسياحة القائمة على أساس الطبيعة والثقافة ، والسياحة التراثية والتقليدیة، وسياحة ال
ة هو             . ، وسياحة أوقات الفراغ والریاضة       ز األول للخطوط التوجيهي ة   وعلى الرغم من أن الترآي ة اإلیكولوجي  األنظم

                                                 
ات السكان األصليين مجتمع" تعني " مجتمعات السكان األصليين والمحليين " ألغراض الخطوط التوجيهية الحاضرة أن عبارة  / 54

 "والمحليين الذین یجسدون أنماط المعيشة التقليدیة ذات الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 



اطر ،    ة للمخ ل المعرض ي      والموائ وجي ف وع البيول ى التن ا عل ع وقعه سياحة م ضًا لل ة أی ي مالئم ع  فه ع المواق  جمي
سياحة أن تلعب               أیضاً ویمكن. الجغرافية والمقاصد السياحية   ة ال وجي وتنمي التنوع البيول ة ب ادیة المتعلق  للخطوط االرش

تراتيج اج اس ي ادم ا ف اطق  دورا جوهری ك المن ة وحول تل اةطق المحمي ي المن ستدام والمنصف ف تعمال الم . يات االس
ي    ي  وینبغ دان التلق شأ وبل دان المن ين بل اون ب ى التع ة إل رف بالحاج ة تعت إن الخطوط التوجيهي ك ف ى ذل وباإلضافة إل

 .استعمالها للموازنة بين المصالح المحلية والسياسات الوطنية واالقليمية والدولية

 رسم السياسة ، وتخطيط التنمية وعملية اإلدارة  -باء
 : أن العناصر الرئيسية التي نظر إليها في وضع الخطوط التوجيهية هي  -4

 إطار إدارة شؤون السياحة والتنوع البيولوجي ؛ )أ( 

 عملية اإلخطار فيما یتعلق بإطار اإلدارة المذآورة ؛ )ب( 

 مستوى الوعي بشأن السياحة والتنوع البيولوجي ؛تثقيف الجمهور وبناء القدرة ورفع  )ج( 

أن رسم السياسة وتخطيط التنمية وعملية اإلدارة أمور ینبغي القيام بها من خالل عملية یشارك فيها أصحاب            -5
وطني              . مصلحة متعددون    صعيد ال ى ال ة       . فالحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية عل ذه العملي ام به ویمكن القي

سكان األصليين                          أیض ًا من مجتمعات ال ل إشراآًا قوی ة ، وینبغي أن تكف ًا على مستویات محلية تتوالها الحكومة المحلي
وباإلضافة إلى ذلك فالمسؤولون عن تنمية السياحة وأنشطتها ینبغي  . والمحليين من خالل عملية اإلدارة وصنع القرار        

ع أصحاب المص شرآوا جمي شاوروا وی ى أن ی شجيعهم عل ذه ت أثروا به ن أن یت أثرون أو یمك ن یت لحة ، وخصوصًا م
 .وتنطبق العملية سواء على تنمية السياحة الجدیدة أو إدارة عمليات السياحة الموجودة من قبل . التطورات واألنشطة 

 
 المؤسسات

إ                    -6 ة ب االت المعني ة والوآ رار في اإلدارات الحكومي وع   في سبيل آفالة التنسيق بين مستویات صنع الق دارة التن
شاء هياآل            ا، ینبغي إن ة األوسع نطاق صادیة الوطني ة االقت البيولوجي والسياحة ، وآذلك الوآاالت المسؤولة عن التنمي
ل ،           م تكن موجودة من قب ة ، إذا ل ات المنظمات المختلف ين هياآل وعملي ين اإلدارات وداخل آل إدارة وب ات ب وعملي

 . إلرشاد وضع السياسة وتنفيذها 

ة ومن        ه -7 سياحة وحفظ الطبيع ناك حاجة إلى تحسين الوعي وإلى تبادل المعارف بين من هم مسؤولون عن ال
ي           وطني والمحل وطني ودون ال صعيد ال ى ال ا ، عل تراتيجيات       . یتأثرون بهم ك ینبغي أن تتضمن اس ى ذل وباإلضافة إل

سيا    ة بال ضایا المتعلق ي الق ر ف ة النظ وجي الوطني وع البيول ل التن ضًا أن  وخطط عم ي أی سياحية ینبغ حة ، والخطط ال
تراتيجيات والخطط ینبغي أن تكون        . تتضمن اعتبارًا آامًال لقضایا التنوع البيولوجي       ذلك االس ائق الموجودة وآ والوث

 .متماسكة أو یجرى تنقيحها وتعدیلها لجعلها متماسكة إذا لزم األمر 

ر مستمر وفعال وتقاسم المعلومات مع أصحاب المصلحة        ینبغي إیجاد عملية تشاوریة للتمكين من إجراء حوا        -8
ين اآلراء                             اء التوافق ب وجي وبن وع البيول سياحة والتن ق بال ا یتعل شأ فيم وفي  . ، وآذلك لحل النزاعات التي یمكن أن تن

ة وقط                   اع سبيل المساعدة على هذه العملية ، ینبغي إنشاء هيئة من أصحاب مصلحة متعددین ، تشمل اإلدارات الحكومي
ة                       رهم من أصحاب المصلحة ، لكفال ين وغي سكان األصليين والمحلي السياحة والمنظمات غير الحكومية ومجتمعات ال

 .إلتزامها ومشارآتهم الكاملة في العملية آلها ، ولتشجيع إنشاء الشراآات 

ة اإلدارة ال                  -9 وارد وصفها  أن الترتيبات المؤسسية ینبغي أن تتضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملي
 .في هذه الخطوط التوجيهية 

وجي                   -10 وع البيول سياحة والتن ة دور خاص في إدارة  ال ذا   . للسلطات والمدیرین في المناطق المحمي ًا له وتحقيق
اءة                       م بكف ى أداء أدوراه دریب عل شمل الت وباإلضافة  . الغرض هناك حاجة إلى تأیيد وموارد من الحكومة للمدیرین ، ت

األمر إنشاء واستعراض آليات وسياسات تمویل لكفالة توافر الموارد الوافية لصيانة التنوع البيولوجي             إلى ذلك یقتضي    
 . والمؤسسات الدولية ووآاالت التنمية ینبغي إشراآها حسب مقتضى الحال . وتشجيع السياحة المستدامة 

ة من الجهات ، أمر ی                      -11 ستدامة ، في أي جه سياسة باستمرار ،         أن تنمية السياحة ، آي تكون م قتضي رسم ال
 :ورسم السياسة وتخطيط وإدارة التنمية هي عمليات تتضمن الخطوات اآلتية .وتخطيط وإدارة التنمية 



 معلومات خط األساس واستعراض تلك المعلومات ؛ )أ( 

 رؤیة وأهداف ؛ )ب( 

 مقاصد ؛ )ج( 

 استعراض التشریع وتدابير الرقابة ؛ )د( 

 ؛تقييم الوقع  )هـ( 

 إدارة الوقع وتخفيف الوقع ؛ )و( 

 صنع القرار ؛ )ز( 

 التنفيذ ؛ )ح( 

 الرصد والتبليغ ؛ )ط( 

 اإلدارة المتوائمة ؛ )ي( 

 معلومات خط األساس  -1
دًا    . أن معلومات خط األساس الزمة للتمكين من اتخاذ مقررات عن علم ، بشأن أیة قضية          -12 ویقتضي األمر ح

ك                  أدنى من معلومات خط األ     ع تل ع في تجمي ه أن یتب رار ، ومن الموصى ب ساس للتمكين من تقييم الوقع ومن صنع الق
 .المعلومات نهج األنظمة اإلیكولوجية 

ي           -13 بالنسبة للسياحة والتنوع البيولوجي ینبغي أن تتضمن معلومات خط األساس المعلومات الالزمة بشأن ما یل
: 

صعيد االقت )أ(  ى ال ة ، عل ة ، وهي  الظروف الجاری ة ومحلي ن وطني ي ، م اعي والبيئ صادي واالجتم
وطني               ى األصعدة ال لبية ، عل ة وس شاملة ، من إیجابي ا ال تشمل التنمية واألنشطة الحالية والمزمعة للسياحة ، وتأثيراته

 واإلقليمي والدولي ، بما في ذلك المعلومات القائمة على أساس بحوث السوق حسب مقتضى الحال ؛

ى                    الهياآل )ب(  سياحية ، عل سياحة واألسواق واالتجاهات ال سياحة ، سياسة ال  واالتجاهات في قطاع ال
 .المستویات الوطني واإلقليمي والدولي ، بما في ذلك المعلومات المستمدة من بحوث السوق إذا لزم األمر 

ع خاصة ذات    )ج(  مات خاصة ومواق املة أي س وجي ، ش وع البيول وارد التن ة وم وارد البيئ ة الم  أهمي
ا                       ا من خالل م خاصة ، مع تبين الموارد التي تكون خارجة عن حدود التنمية نظرًا لهشاشتها ، والموارد التي یتم تبينه

 یوجد من تحليل للتهدیدات ؛

 المناطق الحساسة من الناحية الثقافية ؛ )د( 

 منافع وتكاليف السياحة للمجتمعات المحلية ؛ )هـ( 

 لحقت بالبيئة الماضي؛معلومات عن األضرار التي  ) و(

ط      )ز( ن الخط ك م ر ذل اریر وغي ل وتق ط عم وجي وخط وع البيول ة للتن تراتيجيات وطني اس
 القطاعية والسياسات المتعلقة بتنمية السياحة والتنوع البيولوجي ؛

 خطط تنمية مستدامة ، من وطنية ودون الوطنية والمحلية ؛ )ح( 

وینبغي استعراض وفاء معلومات . لحسبان جميع مصادر المعرفة ینبغي أن تأخذ معلومات خط األساس في ا -14
خط األساس بالغرض المنشود ، یمكن القيام إذا اقتضى األمر بمزید من البحث ومن تجميع المعلومات لملء الفجوات         

 .التي قد تظهر 

ك مجتمعات     یستطيع جميع أصحاب المصلحة أن یسهموا بتقدیم معلومات ذات صلة بهذا العملية ، بما                -15 في ذل
ساعدة أصحاب المصلحة            . السكان األصليين والمحليين    دریب لم ى الت درة وإل اء الق ى بن اك حاجة إل ولهذا الغرض هن

 .على وضع ما یلزم من وثائق وعلى التوصل وعلى التحليل وعلى تفسير معلومات خط األساس 



وم    -16 ى أن یق اج إل ر یحت ة أم ات المقدم ل المعلوم ب وتحلي ن    أن ترتي ة م ى طائف د عل ل ، یعتم ق مؤه ه فری  ب
 .الخبرات ، تشمل الخبرة في السياحة وفي قضایا التنوع البيولوجي وفي المعرفة الوطنية واألنظمة االبتكاریة 

ي    -17 ا ، ینبغ اد عليه ة االعتم ا وإمكاني ي موثوقيته صلة وف ات ذات ال ع المعلوم ي جمي ة النظر ف بيل آفال ي س ف
ص   حاب الم ع أص راك جمي ك        إش ل تل ي تحلي ة ، وف اس المتاح ط األس ات خ ة معلوم ب ومراجع ة ترتي ي عملي لحة ف

 .المعلومات 

ینبغي أن تتضمن معلومات خط األساس خرائط وأنظمة معلومات جغرافية وغير ذلك من األدوات البصریة                 -18
 . التي سبق تبينها ) zoning schemes(، شاملة خطط التصقيع 

تعر  -19 ع واس ة تجمي ادل    أن عملي ة تب ة غرف امًال آلي تعماًال آ ستعمل اس ي أن ت اس ینبغ ط األس ات خ اض معلوم
ة                    المعلومات العاملة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وآذلك جميع الشبكات األخرى ذات الصلة ، مثل الشبكة العالمي

 .الحتياطيات الكرة األحيائية ، ومواقع التراث العالمي ، ومواقع رامسار 

ع  أن م -20 ي مواق شطتها ف سياحة وأن ة ال ق بمقترحات تنمي ا یتعل ا فيم ع بعينه ات الخاصة بمواق ات المعلوم تطلب
يم      . معينة ، مبينة في عملية اإلخطار ، وینبغي في تجميعها اتباع نهج األنظمة اإلیكولوجية                ين من تقي وفي سبيل التمك

 :ي الوقع وصنع القرار ، تشمل المعلومات األساسية الالزمة ما یل

 الجوانب المتعلقة بالذات بمواقع معينة ؛ )أ( 

ين              )1( ع مع ى موق القوانين واللوائح المختلفة التي یمكن أن تنطبق عل
 : ، بما  في ذلك نظرة عامة الى ما یلي

 ما یوجد من قوانين على األصعدة المحلي ودون الوطني والوطني ؛ )أ(

 ما یوجد من استعماالت وعادات وتقاليد ؛ )ب(

صلة بالموضوع ، والوضع    )ج( ة ذات ال ة والدولي ات اإلقليمي ات أو االتفاق االتفاقي
 .القائم بالنسبة لها واالتفاقات العابرة للحدود أو مذآرات التفاهم 

رح أو            )2( أن تبين مختلف أصحاب المصلحة الداخلين في المشروع المقت
طاعات  الذین یمكن أن یتأثروا به ، بما فيهم أصحاب المصلحة في الق           

ى قطاع   (الحكومي وغير الحكومي والخاص     خصوصًا من ینتمون إل
سياحة  ة     ) ال يل المتعلق ب التفاص ى جان ة ، إل ات المحلي والمجتمع

أو مشاورتهم في المشروع المقترح خالل تصميمه       /بمشـارآتهم في و  
 .وتخطيطه وبنائه وتشغيله 

 : الجوانب اإلیكولوجية  )ب( 

  المحمية والمناطق الهامة للتنوع البيولوجي ؛بيان تفصيلي للمناطق )1(  

 مواصفات عن األنظمة اإلیكولوجية والموائل واألنواع ؛ )2(  

واع  )3( ل واألن دان الموائ ة عن فق ة وآيفي ات آمي ان (معلوم بي
 )األسباب الرئيسية ، االتجاهات

 وضع فهرس لألنواع ؛ )4(  

 التهدیدات التي تم تبينها ؛ )5(  

اطق )6( اطق    المن ة والمن اطق اإلیكولوجي ودة والمن  الموج
 السياحية الموجودة داخل المناطق اإلیكولوجية 

 المناطق الحساسة من الناحية اإلیكولوجية والمناطق التي حدثت أو من المرجح أن  )7(  
 .          تحدث فيها آوارث إیكولوجية    

 :جوانب التنمية  )ج( 



ة             ملخص للمشروع المقترح ، ب     )1 ( ائج المتوقع يان لماذا تم اقتراحه ومن الذي اقترحه ، والنت
 بما في ذلك الوقع على المناطق المحيطة والوقع العابر (والوقع المحتمل 

 والبيانات الكمية والكفية عن هذه الجوانب ؛) للحدود  

حاب     )2( ة واص ل المختلف ة والهياآ ل التنمي ف مراح وص
 . مرحلة المصلحة الذین یمكن إشراآهم في آل

ة    )3( ات التحتي ة لألراضي، وللبني تعماالت الحالي وصف اإلس
 .ولمرافق وخدمات السياحة وتفاعلها مع العمليات المقترحة

 الرؤیة والغایات -2
 الرؤیة 

وع             -21 ة التن داف اتفاقي سية وأه ات الرئي شى والغای ا یتم ستدامة بم سياحة الم ة ال املة لتنمي ة ش اد رؤی أن إیج
ة                       البيولوجي وغي  إلدارة الفعال ام ل المي ، هي أمر ه راث الع رها من االتفاقيات ذات الصلة بالموضوع ، مثل اتفاقية الت

ضا في          ك أی سهم ذل رادات و  للسياحة والتنوع البيولوجي ، ولكفالة أن ی د إی دات      تولي ر وتخفيف التهدی تخفيف وطأة الفق
وجي       وع البيول صعيد             .على التن ى ال تم وضعها عل ي ی ة الت ة ،       والرؤی ائق المحلي ات والحق ل األولوی ا تمث ي ، بينم المحل

ال   ضى الح سبان حسب مقت ي الح ذ ف تراتيجيات ینبغي أن تأخ ة إس سياحية التنمي ة ، ال ة وإقليمي ن وطني ستدامة ، م الم
ط   ات خط اس       وسياس ط األس ات خ ذلك معلوم تعمال األراضي ، وآ ة واس صادیة واالجتماعي ة االقت بيل التنمي ي س ف

فيجب أن تقوم على أساس عملية تشمل أصحاب مصلحة متعددین ، یضمون المجتمعات              . ك المعلومات   واستعراض تل 
 . األصلية والمحلية التي یمكن أن تتأثر بتنمية السياحة

 الغایات
ة            -22 وجي ، واألنظم وع البيول سياحة للتن سدیها ال ي ت ة الت أن الغایات األساسية قد وضعت لزیادة المنافع اإلیجابي
ن          اإلیك سلبي م ع ال ف الوق ع تخفي سياحة ، م وجي لل وع البيول افع التن ة ومن صادیة واالجتماعي ة االقت ة والتنمي ولوجي

 :اجتماعي وبيئي الناشئ عن السياحة ، ویمكن أن تغطي مجاالت ، منها المجاالت اآلتية 

 الحفاظ على هيكل األنظمة اإلیكولوجية وتشغيل األنظمة اإلیكولوجية ؛ )أ( 

 ياحة المستدامة التي تتمشى وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛الس )ب( 

ات      )ج(  ى الحاج ز عل ع الترآي سياحية ، م شطة ال ن األن ئة ع افع الناش صف للمن ادل والمن م والع التقاس
 .المحددة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين الذین یعنيهم األمر 

 لتنميات أو األنشطة األخرى في المنطقة نفسها ؛التكامل والترابط مع الخطط وا )د( 

 اإلعالم وبناء القدرة ؛ )هـ( 

وع                      إستئصال   )و(  ى التن ة عل دات الواقع ال من التهدی ة للتخفيف الفع رادات آافي الفقر من خالل توليد إی
 البيولوجي في المجتمعات المحلية ؛

وا    )ز(  ن م م م ا له ليين ، وم سكان األص رزق لل واب ال ة أب ك   حمای ى تل ات التوصل إل ن إمكاني رد وم
 الموارد ؛

 تنویع األنشطة االقتصادیة فيما یجاوز السياحة ، في سبيل التخفيف من االعتماد على السياحة ؛ )ح( 

ة،         )ط(  وارد الطبيعي ة والم ة اإلیكولوجي وجي واألنظم الحيلولة دون حدوث أي ضرر دائم بالتنوع البيول
 .والثقافية ، مع تدارك ما حدث من ضرر في الماضي ودون حدوث األضرار االجتماعية 

شغيل                      ) ي( اد وت ين في ایج سكان األصليين والمحلي ي جماعات ال ة وإسهام ممثل مساندة المشارآة الفعال
 .ورصد األنشطة السياحية في األراضي والمياه التي تشغلها تقليدیا تلك المجتمعات

سياحية ،     )ك(  شطة ال ورات واألن ة التط صقيع ومراقب ة     ت داف العام راخيص واأله دار الت املة إص  ش
ات            ستعملين ، وتحقق الرؤی ا مجموعات الم شطة تزاوله ووضع حدود ال یتعداها حجم السياحة ، إلیجاد طائفة من األن

 والغایات الشاملة ؛



 التمكين من خالل المشارآة في صنع القرار ؛ )ل( 

ة وإ      المجتمعات المحّلية   توصل   )م(  ات التحتي ى البني ة الصحية            إل وفير الرعای ل واالتصاالت وت ى النق ل
 بموجب أحكام توضع لمصلحة السائحين ؛

 ؛للمجتمعات المحّليةزیادة األمن  )ن( 

 زیادة الشعور بالفخر االجتماعي ؛ )س( 

ي یجب                 )ع(  مراقبة تنمية وأنشطة السياحة ، شاملة إصدار التراخيص والبيان الواضح لحدود الحجم الت
 . لتنمية السياحية وبيان نوعية السياحة إال تتعداها ا

سكان األصليين        -23 فيما یتعلق بتقاسم المنافع الناشئة عن السياحة وعن حفظ التنوع البيولوجي ، مع مجتمعات ال
ي                          ا یل شمل م ـافع یمكن أن تتخذ أشكاًال شتى ، ت شغيل     : والمحليين ، ینبغي أن یالحظ أن المن شاء فرص العمل ، ت إن

شآت ال رابط   المن تثمار المباشر ، الت يم ، فرص االس ة والتعل سياحة ، التربي شاریع ال ال وم ي أعم شارآة ف ة ، الم محلي
وینبغي إنشاء ما یلزم من آليات أو تطویر ما یوجد منها لجذب المنافع واالستحواذ      . االقتصادي والخدمات اإلیكولوجية    

 .عليها 

ترات        -24 ًا لالس سياحة ،               أن الرؤیة والغایات ستكون أساس ستدامة لل ة الم سية للتنمي ة أو للخطط الرئي يجيات الوطني
وجي        . فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي      وع البيول . وهذه الخطط ینبغي أن تشمل أیضًا النظر في استراتيجيات وخطط التن

ر       شمل النظ ي أن ت وجي ینبغ التنوع البيول ة ب ط المتعلق تراتيجيات والخط إن االس ك ف ى ذل افة إل ضایا  وباإلض ي الق  ف
 .السياحية 

ة من       . أن الحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني             -25 ویمكن أیضا القيام بهذه العملي
ستواها                       ى م ا المجتمعات عل وم به وطني الضيق ، وتق ي     . جانب الحكومات المحلية ، على الصعيد ال وفي الحاالت الت

ة و            م وضع رؤی د ت ا ق وجي ،             یكـون فيه وع البيول سياحة والتن ي ومستوى المجتمعات ، لل ى المستوى المحل ات عل غای
صعيد                             ى ال ات عل ة والغای د إعداد الرؤی ات من جانب الحكومات عن ات والغای ك الرؤی ویمكن أن تؤخذ في الحسبان تل

 .الوطني ، مثًال من خالل عقد ورش على الصعيد المحلي 

 األهداف  -3
شطة                      ترآز األهداف على     -26 شمل أن د ت ات ، وق ة والغای ة العام أعمال ترمى إلى تنفيذ عناصر محددة من الرؤی

ي            . واضحة مع بيان الزمن الذي سوف یستغرقه تنفيذها          ثًال  (وینبغي أن تكون األهداف قائمة على اساس األداء الفعل م
ا   ، وأن) بناء مسلك تفسيري یساعد على إیجاد وتطویر خدمات من المرشدین المحليين   ات ذاته  تقوم على أساس العملي

م                ) . مثًال إیجاد نظام إداري تشغيلي للسياحة وللتنوع البيولوجي         ( ات ، من المه ة والغای سبة للرؤی وآما هي الحال بالن
ذین                     ين ال سكان األصليين والمحلي سياحة ومجتمعات ال يما صناعة ال إشراك ومشاورة جميع أصحاب المصلحة ، والس

 .  یتأثروا بتطویر السياحة ، في عملية رسم األهداف یتأثرون أو یمكن أن

اط           -27 ين أنم أن األهداف یجب أن تكون محددة وینبغي أن تشمل مناطق محددة في أصقاع محددة بوضوح ، تب
ا      ة وینبغي إیجاده دابير إدارة       . األنشطة والبنيات التحتية التي تكون مقبول ضا الخطوط العریضة لت ين أی وینبغي أن تب

ان األسواق المقصودة                  الوق ي تكون مناسبة ، مع بي ة             (ع ، الت ك عملي ذآر ذل ا ت د من التفصيل ، آم وب مزی من المطل
 ) .اإلخطار ، بالنسبة لمقترحات تطویر السياحة أو األنشطة السياحية في مواقع محددة 

 :قد ترغب الحكومات أیضا أن تنظر فيما یلي  -28

وطني ،            اتخـاذ تدابير لكفالة إعطاء اال     )أ(  صعيد ال ى ال ة عل عتراف القانوني الالزم والمساعدة الحكومي
 رى األحيائية ؛كللمواقع المحددة على الصعيد الدولي مثل مواقع رامسار أو مواقع التراث العالمي أو مواقع ال

ة               ) reserves(إنشاء محميات    )ب(  شمل أهداف التنمي ة وت رة األحيائي ع الك وم مرت تقوم على أساس مفه
 مستدامة وتوليد إیرادات وفرص عمل للمجتمعات المحلية ، وتعزز تطویر المنتجات المناسبة ؛ال

ة          )ج(  ع الوطني ل حصول المواق ع الحفظ البحري       -تدابير تكّف ات ومواق ة والمحمي ع الوطني ل المرات  -مث
 .على اعتراف قانوني مناسب وان تزود بخطط إدارة وتحصل على مساندة سویة من الحكومة



سية للممارسات            )د ( ع رئي تعزیز شبكة المناطق المحمية وتشجيع دور المناطق المحمية باعتبارها مواق
 الطيبة في إدارة السياحة المستدامة والتنوع البيولوجي ، مع مراعاة الطائفة الكاملة من فئات المناطق المحمية ؛

ن اإل  )هـ(  زء م ه ج شجيع توجي صادیة لت سياسة االقت تعمال أدوات ال و اس سياحة نح ة لل رادات اإلجمالي ی
مساندة الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مثل حفظ المناطق المحمية ، والتعليم ، وبرامج البحث ، وتنمية              

 .المجتمعات المحلية 

وجي ،                     )و(  وع البيول ة لحفظ التن ساندة الفعال ى الم تشجيع أصحاب المصلحة وآذلك القطاع الخاص عل
 .عمال المستدام لعناصره واالست

ة من       . أن الحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني             -29 ویمكن أیضا القيام بهذه العملي
ستواها                       ى م ا المجتمعات عل وم به وطني الضيق ، وتق ي     . جانب الحكومات المحلية ، على الصعيد ال وفي الحاالت الت

ي ومستوى المجتمعات         -اهدافیـكون فيها قد تم وضع       وجي ، یمكن أن           -على المستوى المحل وع البيول سياحة والتن لل
 .....على الصعيد الوطنياهدافها  لدى الحكومات عند إعداد األهدافتؤخذ في الحسبان تلك 

 التشریع وتدابير الرقابة  -4
وخطط إدارة  ط استعمال األراضي وآليات التنظيم المناسبة واألدوات مثل تخطيالوطني الموجود أن التشریع   -30

ة  اطق المحمي ة   المن ة رؤی ذ أی ة لتنفي ور جوهری ا أم ستدامة ، آله سياحة الم ایيس لل وائح والمق اء الل ي وبن يم البيئ والتقي
ة یمكن أن تنظر حسب مقتضى الحال في                      . وغایات وأهداف شاملة     دابير الرقاب شریع وت شریع  : أن استعراض الت الت

ك         وتدابير الرقابة الم   ا في ذل ا، بم تاحة لتنفيذ الرؤیة والغایات واألهـداف الشاملة للسياحة والتنوع البيولوجي ، وفعاليته
 .التطبيق ، وأیة فجوات ینبغي التصدي لها ، مثًال بتنقيح أو إضافة تشریعات وتدابير رقابة جدیدة 

ي                -31 ا تقي ورًا منه شمل أم ة یمكن أن ت دابير الرقاب شریع وت وارد ،     أن استعراض الت ام إلدارة الم ة أحك ة أی م فعالي
ة التوصل و ات /وإمكاني ك للمجتمع ا –أو التمل ور فيم ام األم ين ، لزم سكان األصليين والمحلي ات ال  خصوصًا مجتمع

اة                         ك المجتمعات مع مراع دیا تل ستعملها تقلي شغلها أو ت ي ت اه الت ات في األراضي والمي سياحة أو العملي یتعلق بتنمية ال
رارات                   الحقوق القا  اذ الق نونية للمجتمعات من السكان األصليين والمحليين ؛ وفي سبيل تمكين هذه المجموعات من اتخ

 .بشأن تنمية السياحة وأنشطتها ، من ضمن أشكال أخرى من التنمية واألنشطة في تلك المجاالت 

 :یلي أن التشریع وتدابير الرقابة التي ینظر فيها یمكن أن تشمل تدابير تستهدف ما  -32

 التطبيق الفعال لما یوجد من قوانين ، شاملة مشارآة جميع أصحاب المصلحة ؛ )أ( 

 الموافقة وعمليات إصدار التراخيص لتطویر السياحة وأنشطتها ؛ )ب( 

 مراقبة التخطيط وتحدید الموقع ، والتصميم والبناء لمرافق السياحة وبنياتها التحتية ؛ )ج( 

سياحة ف )د(  ؤون ال اطق إدارة ش املة المن ة ، ش ة اإلیكولوجي وجي واألنظم التنوع البيول ق ب ا یتعل يم
 المعرضة للمخاطر ؛

ع                    )هـ(  سبة لجمي وجي ، بالن وع البيول تطبيق التقييم البيئي ، شامًال تقييم اآلثار التراآمية واآلثار على التن
 اس وقع تلك األنشطة ؛التنميات السياحية المقترحة ، بوصف ذلك أداة لوضع السياسات الالزمة ولقي

أو المعایير الوطنية للسياحة ، التي تدرج في الخطط الوطنية أو اإلقليمية الشاملة             /وضع المقایيس و   )و( 
 :في سبيل التنمية المستدامة وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 مواقع السياحية وحولها ؛جودة البيئة ومعایير استعمال األرض في ال )1(  

إیجاد عملية لصنع القرار ، ذات خطوط توجيهية لالستدامة          )2(
د والموجود           سياحي الجدی البيئية والثقافية بالنسبة للتطویر ال
ف       ومة لمختل داف المرس ات واأله اق الغای ي نط ًال ، ف فع

 مناطق الموقع ، وفي حدود التغير المقبول ؛

 عمال األرض ؛اإلدارة المتكاملة الست )ز( 



ة ، وإدارة      )ح(  ة الزراعي ا التنمي ا فيه ات ، بم دة قطاع شاملة لع ضایا ال سياحة والق ين ال رابط ب ة ت آفال
 المناطق الساحلية ، والموارد المائية ، إلخ ؛

ة تأخذ في الحسبان            /آليات لحل ما قد یوجد من تضارب بين أهداف السياسة و           )ط(  شریع ، بطریق أو الت
 حاب المصلحة ؛مصالح جميع أص

رائب أو       )ي(  ندات وض ـة ، وس ـال متدرج وم استعم املة رس صادیـة ، ش ـق األدوات االقت تطبي
 ، إلدارة شؤون السياحة والتنوع البيولوجي ؛) levies(جعـــول

ال          )ك(  وجي وجدول أعم وع البيول ة التن إنشاء حوافز لتنمية السياحة المستدامة بما یتمشى وأحكام اتفاقي
 لواحد والعشرین ، من خالل اآلليات االقتصادیة الالزمة ؛القرن ا

ل خطط      )ل(  ة ، مث وط التوجيهي ك الخط شى وتل ا یتم ة ، بم اع الخاص الطوعي ادرات القط ساندة مب م
ادرات اإلدارة من خالل تبرعات مباشرة               سياحة ، لإلسهام في مب إصدار الشهادات وتوفير الفرص للقطاع الخاص لل

صلة              وخدمات نوعية ، وغ    سياسات المت ة ومع ال ير ذلك من المبادرات الطوعية التي تتمشى مع هذه الخطوط التوجيهي
 بالموضوع ؛

 .تفادي التطویر أو األنشطة السياحية خارج المجاالت المبينة في هذه األهداف  )م( 

وارد البي               )ن(  ع الم ي تتصل بتجمي ا    الرصد وتوفير ومراقبة المعلومات المتعلقة باألنشطة الت ة وم ولوجي
 .یتصل بها من موارد ثقافية ، داخل المواقع السياحية ، واالتجار في تلك الموارد 

ومن المهم إشراك ومشاورة   .  تقوم الحكومات في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني            -33
أث   ذین ت ين ، ال سكان األصليين والمحلي ات ال صلحة ، وخصوصًا مجتمع ع أصحاب الم أثروا جمي ن أن یت رون أو یمك

راح وضع  ا ، واقت الغرض وفعاليته ا ب يم وفائه ة ، لتقي دابير الرقاب شریع وت ة استعراض الت ي عملي سياحة ، ف ة ال بتنمي
 تشریعات وتدابير جدیدة إذا لزم األمر 

 تقييم الوقع -5
ى أساس     إّن تقييم الوقع في سبيل التنمية المستدامة للسياحة في األنظمة األیكولوجية  -34 وم عل  الهّشة ینبغي أن یق

ي اإلستراتيجي                " الخطوط التوجيهية إلدراج القضایا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في التشرع والعمليات وفي التقييم البيئ
ّرر                   " التي تتعّلق بتقييم الوقع البيئي     واردة في المق وجي وال وع البيول ة التن ي وضعتها إتفاقي وهي الخطوط التوجيهية الت

 الجراء  Akwe Konالصادر عن مؤتمر األطراف، وآذلك الخطوط االرشادیة الطوعية ) 24-1الفقرات  ( ألف 6/7
ع                    ى المواق ع عل تقویم للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن التطورات المقترح احداثها أو التي یمكن أن یكون لها وق

ستعملها   شغلها أو ت ي ت اه الت ى األراضي والمي ة وعل ة المقدس ات األصلية والمحلي دیا المجتمع ي (تقلي ك ف اء ذل ا ج آم
 ؟؟/7المرفق بالمقرر 

ات                          -35 ة ، والغای ة العام رتبط بالرؤی ع الم يم الوق اد بتقي على الصعيد الوطني ینبغي أن تقوم الحكومات في المعت
وجي      وع البيول سياحة والتن ستو      . واألهداف لل ى م ة عل ذه العملي تم ه د ت ك ق ى ذل د    وباإلضافة إل ى ی ي ضيق عل ى محل

 .الحكومة المحلية ، ومن جانب مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

دموا  -36 اتهم وأن یق ع المحتمل لمقترح يم الوق وا تقي سياحة ینبغي أن یتول شطة ال أن من یقترحون تطویرات وأن
 .معلومات عن ذلك من خالل عملية إخطار 

شطة           تقوم الحكومات في المعتاد بتقييم آفا      -37 دمها من یقترحون التطویرات أو أن ي یق ع الت يم الوق یة عمليات تقي
شمل             . السياحية   رات ، وت ة من الخب وهذه التقييمات ینبغي أن یقوم بها فریق مؤهل تأهيًال مناسبًا ، وأن یستمد من طائف

سكان        ذین    الخبرة في السياحة وفي إدارة التنوع البيولوجي ، وأن یشترك فيها آذلك مجتمعات ال ين ال األصليين والمحلي
 .وینبغي أن یكون هناك إمكانية توصل للجمهور إلى الوثائق الخاصة بالموضوع . یمكن أن یتأثروا بالمقترحات 

د یقتضي األمر إجراء                      -38 ذ ق ر واف ، فعندئ ع غي إذا آانت المعلومات المقدمة غير آافية ، أو إذا آان تقييم الوق
ام            . لوقع  مزید من دراسات بشأن تقييم ا      ة القي وقد یطلب من مقدم االقتراح أن یقوم بتلك الدراسات ، أو قد تقرر الحكوم

ر        زم األم رض ، إذا ل ذا الغ راح له دم االقت ن مق واًال م ب أم ن أن تطل ات ، ویمك ك الدراس صلحة  . بتل وأصحاب الم
سكان األصليين والمحلي          وجي ومجتمعات ال أثروا بتطویر     األخرون ، بما فيهم مدیرو التنوع البيول ي یمكن أن یت ين الت



ياحية ، ویمكن                         شطة س مقترح ، یجوز أیضا أن یقدموا تقييماتهم للوقع الذي قد ینشأ عن مقترحات محددة لتطویر أو أن
 .أن یحتاج األمر إلى أحكام أو تدابير لكفالة أن تؤخذ تلك التقييمات في الحسبان من جانب صانعي القرار 

ع                        ینبغي اإلشراك الكا   -39 يم الوق ة تقي يهم األمر في عملي ذین یعن ين ال سكان األصليين والمحلي . مل لمجتمعات ال
سبة                    ع خصوصًا بالن يم الوق ة في الحسبان لتقي ك المعرف ة ، وأن تؤخذ تل ة تقليدی دیهم من معرف وینبغي االعتراف بما ل

 .اهم التي یشغلونها أو یستعملونها للمشروعات السياحية الخاصة التي تؤثر في مواقعهم المقدسة أو أراضيهم أو مي

شارآة                    -40 ع أصحاب المصلحة من الم ين جمي ة تمك ة لكفال ینبغي افساح وقت آاف للنظر إلى الظروف المختلف
ع                    يم الوق ك      . الفعالة في عملية صنع القرار ، بالنسبة ألي مشروع یستعمل المعلومات المستمدة من تقي دیم تل وینبغي تق

 .وسهل الفهم لجميع أصحاب المصلحة المختلفين الذین یعنيهم األمر المعلومات بشكل متاح 

 :أن وقع السياحة فيما یتعلق بالبيئة والتنوع البيولوجي یمكن أن یشمل ما یلي  -41

املة                   )أ(  ة ش ات التحتي وفير البني استعمال األرض والموارد لإلیواء والمرافق السياحية وغير ذلك من ت
 والموارد البحریة ؛شبكات الطوق والمطارات 

اء ،     )ب(  واد بن تعمال م تخراج واس ن       (اس ري م ر الجي شواطئ ، والحج ن ال ل م تعمال الرم ثًال اس م
 ؛) األجراف ، واألخشاب 

اه من                        )ج(  زع األشجار وصرف المي شمل ن ل ، ت ة والموائ ة اإلیكولوجي أضرار أو دمار تلحق باألنظم
 لمستدام لألرض ؛األراضي الرطبة واالستعمال المكثف أو غير ا

 تزاید خطر الحت والتآآل ؛ )د( 

ات وفي              ) wild(ازعاج األنواع اآلبدة     )هـ(  دل الوفي ، وزعزعة المسلك الطبيعي وإمكان التأثير في مع
 النجاح التناسلي ؛

 إدخال تعدیالت على الموائل واألنظمة اإلیكولوجية ؛ )و( 

 أخطار إشعال الحرائق ؛ )ز( 

ر   )ح(  سائحين              االستعمال غي ا من جانب ال ورا والفون ستدام للفل ات ، أو            ( الم ثًال من خالل قص النبات م
ة                     ل األجراف المرجاني شراء أدوات تذآاریة مصنوعة من الحياة اآلبدة ، خصوصًا من األنواع المعرضة للمخاطر مث

 ؛) وأصداف السالحف ، أو من خالل صيد غير مسموح به وإطالق النار وصيد األسماك 

 تزاید خطر أدخال أنواع غریبة ؛ )ط( 

 تكثيف الطلب على الماء من جانب السياحة ؛ )ي( 

 استخراج المياه الجوفية ؛ )ك( 

 ؛والتلویث بمياه المجاري) الماء العذب ، المياه الساحلية (تدهور جودة الماء  )ل( 

 الموائل المائية ؛) Eutrophication(تخثث  )م( 

 ؛أدخال وسائط عدوى  )ن( 

 توليد مياه مجاري أو مياه مستهلكة ، والتعامل بها والتخلص منها ؛ )س( 

 النفایات الكيماویة والمواد السامة ومواد التلویث ؛ ) ع( 

 ؛) القمامة (النفایات الجامدة  )ف( 

 تلویث األرض والمياه وموارد المياه العذبة ومياه البحر ؛ )ص( 

الناشئة عن السفر جوًا وبرًا وبالسكك الحدیدیة ، وبحرًا ،          ) لدفيئة  ا(التلویث وإنتاج غازات الصوبة      )ق( 
 على المستوى المحلي والوطني والعالمي ؛

 الضوضاء ؛ )ر( 



 :أن الوقع االجتماعي االقتصادي والثقافي المتصل بالسياحة یمكن أن یشمل ما یلي  -42

ى أخره          مثًال الدعار (تدفق الناس من الخارج والتدهور االجتماعي        )أ(  شار المخدرات إل ة المحلية ، انت
 ؛) 

 الوقع على األطفال والشباب ؛ )ب( 

التعرض لمضار التغييرات في تدفق السائحين القادمين من الخارج ، وهو أمر قد یؤدي إلى ضياع                 )ج( 
 .مفاجئ لإلیرادات واألعمال في أوقات الكساد 

 ؛والقيم الثقافيةالوقع على المجتمعات المحلية  )د( 

 ؛المحليةالثقافية الصحة وسلمة النظم الوقع على  )هـ( 

 الصراعات بين األجيال ، وتغير العالقات بين الجنسين ؛ )و( 

 تآآل الممارسات ونظم العيش التقليدیة ؛ )ز( 

ى                 )ح(  ذلك إل واردهم وآ ى أرضيهم وم ين إل ضياع إمكانية توصل مجتمعات السكان األصليين والمحلي
 . ، التي هي جزء ال یتجزأ من معرفتهم التقليدیة ومن أنماط عيشهم التقليدي مواقعهم المقدسة

 :أن المنافع المحتملة من السياحة قد تشمل ما یلي  -43

 إیجاد إیرادات لصيانة المناطق الطبيعية ؛ )أ( 

 :اإلسهام في التنمية االقتصادیة واالجتماعية ، مثًال باألمور اآلتية  )ب( 

 اء بنيات تحتية وخدمات ؛تمویل إنش )1(  

 إیجاد فرص أعمال ؛ )2(  

 توفير أموال إلنشاء أو صيانة الممارسات المستدامة ؛ )3(  

وجي                 )4(   وع البيول رادات من التن توفير طرائق بدیلة وتكميلية للمجتمعات ، للحصول على إی
 ؛

 توليد إیرادات ؛ )5(  

 التعليم والتمكين ؛ )6(  

ه               إیجاد منتج بد   )7(   صلة ب افع مباشرة الستحداث منتجات أخرى مت ئي یمكن أن تنشأ عنه من
 سواء في الموقع نفسه أو على النطاق اإلقليمي ؛

 .رضي السياح واآتساب خبرة في المقاصد السياحية  )8(  

 إدارة الوقع وتخفيف الوقع -6
لحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال   للتفادي أو للتخفيف من أیة أضرار محتملة        ضروري  أن إدارة الوقع أمر      -44

د تتضمن مقترحات            . المستدام ، قد تنشأ عن التطویر أو األنشطة السياحية           سياحية ق واقتراحات التطویر أو األنشطة ال
وع                            ى التن ه عل ع المحتمل حدوث ة للتصدي للوق د آافي ورًا تع إلدارة الوقع ، غير أن تلك المقترحات قد ال تكون حتمًا أم

سياحة             . ي  البيولوج ى تطویر ال ولذا فإن جميع أصحاب المصلحة ، وخصوصًا الحكومات التي تمارس رقابة شاملة عل
ين                         وینبغي   .وأنشطتها ، سوف تحتاج إلى أن تنظر في نهوج مختلفة إلدارة الوقع ، وقد تكون الزمة في أي موقف مع

اً                وّفر زخم سياحة یمكن أن ت ّشة           بصفة خاصة أن تعي الحكومات ان صياغة ال ة اله ة اإلیكولوجي رًا لحفظ األنظم  مباش
ة                   وذلك بمساندة أنشطة السياحة المستدامة التي لها مصلحة تجاریة مباشرة في حفظ األنظمة األیكولوجية الهّشة في حال

 .جيدة

يط       -45 ؤون التخط ي ش ًا ف ة دولي ات المقبول تعمال المنهجي سياحة باس يط وإدارة ال ي تخط رص  (ینبغ ثًال     ف م
ول   ) Recreation Opportunity Spectrum(رویح الت ر المقب دود التغي  Limits of Acceptable(وح



Change . (            اس ى أس ات وعل ك المنهجي اس تل ى أس ة عل اطر ، القائم ة للمخ ة المعرض ة اإلیكولوجي ي األنظم وف
 .ت التي یلزم فيها المنع المعلومات الخلفية المتصلة بالموضوع ، ینبغي تقييد السياحة بل ینبغي منعها في الحاال

ي              -46 ا یل شمل               : أن إدارة الوقع یمكن أن تشمل أمورًا منها م شطتها ، ت سياحة وأن ع تطویر ال د مواق دابير لتحدی ت
ى                           ة عل دابير للرقاب اذ ت سياحة ، وأتخ إیجاد أنشطة مناسبة في مواقع معينة شتى ، والتمييز بين وقع أنماط مختلفة من ال

سائح     واج ال م من                   تدفقات أف ى سلوك مسلك مالئ شجيع عل سية ، للت ع الرئي ا ، والمواق سياحية وحوله ى المقاصد ال ين إل
ول في أي                       ر المقب وقعهم في حدود التغي رین ول جانب السائحين ، بما یحقق تخفيف وقعهم ، ووضع حدود بأعداد الزائ

 .موقع 

دود ، و     -47 ابرة للح ة الع ة اإلیكولوجي ق باألنظم ع المتعل اون    إدارة الوق ضي التع ر یقت اجرة ، أم األنواع المه ب
 .اإلقليمي 

ا                      -48 ي سيحتاج األمر إليه هناك جاحة إلى تبين من سيكونون مسؤولين عن تنفيذ إدارة الوقع ، وتبين الموارد الت
 .إلدارة الوقع 

سياسات ومم                 -49 ال ل ذ الفع دة    أن إدارة الوقع لتطویر السياحة وأنشطتها یمكن أن تشمل الوضع والتنفي ارسات جي
 :واآتساب دروس تغطي مجاالت شتى ، ومنها ما یلي 

ي   )أ(  ى أخره ، الت ل ، إل رحالت وسفن النق املة ال سياح ، ش واج ال سية ألف دفقات الرئي ع الت ة وق مراقب
 یمكن أن یكون لها تأثيرات خطيرة على المقاصد السياحية ، حتى إذا آانت تلك المقاصد ال تدار إال لفترات قصيرة؛

ا ،    )ب(  ة أو غيره ة المتاخم ة اإلیكولوجي ى األنظم سياحية عل اطق ال شطة خارج المن ع األن تخفيض وق
اطق                   (ذات أهمية للسياحة     ؤثر في من د ی مثًال التلویث الناشئ عن أنشطـة زراعية قریبة أو عن صناعـات استخراجية ق

 ؛)التطویر السياحي 

 ؛)  األراضي والتربة والطاقة والماءمثًال(االستعمال المسؤول للموارد الطبيعية  )ج( 

مثًال النفایات الجامدة والسائلة ، واالنبعاثات في الجو ،    (التخفيف والتقليل والمنع للتلویث والنفایات    )د( 
 ؛) والنقل 

ف ،            )هـ(  اج األنظ نهج االنت ذ ب ة ، وتأخ ة اإلیكولوجي ن الناحي دى م ون أج ق تك صميم مراف ز ت تعزی
ره من غازات                    وتستعمل تكنولوجي  ون وغي سيد الكرب ات سليمة من الناحية البيئة ، خصوصًا لتخفيض انبعاثات ثاني أآ

 الصوبة والمواد المستنفدة لألوزون ، التي تحددها االتفاقات الدولية ؛

 حفظ الفلورا والفونا واألنظمة اإلیكولوجية ؛ )و( 

ك       ظر الطبيعية و  للبناء وتغيير المنا  منع دخول األنواع الغریبة نتيجة       )ز(  شمل ذل لألنشطة السياحية ، وی
 مثًال عمليات الشحن المتصلة بالسياحة ؛

 حفظ المناظر الطبيعية والتراث الثقافي والطبيعي ؛ )ح( 

ك        )ط(  شمل ذل ة ، وی ل االجتماعي ى الهياآ سلبية عل ار ال ادي اآلث ة وتف ات المحلي المة الثقاف رام س احت
ع مجتمعات ال   اون م شارآة والتع ع المقدسة ومن   الم رام المواق ة احت دابير لكفال اذ ت ين واألصليين ، واتخ سكان المحلي

دیا      ستعملها تقلي شغلها أو ت ي ت اه الت ى األراضي والمي يهم وعل سلبية عل ار ال ع اآلث ادة ، ومن ع ع ك المواق ستعملون تل ی
 شتهم ؛مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، وآذلك منع اآلثار السلبية على موارد إعا

 استعمال المنتجات والمهارات المحلية ، وتوفير العمالة المحلية ؛ )ي( 

ارهم                         )ك(  شجيع آث ة ، وت ارهم المناوئ سائحين ، في سبيل تخفيف آث تعزیز السلوك السوي من جانب ال
 اإلیجابية  من خالل التعليم والتفسير واإلرشاد وغير ذلك من وسائل التوعية ؛

 ات والرسائل في مجال التسویق متمشية مع مبادئ السياحة المستدامة ؛جعل االستراتيجي )ل( 

شاء           )م(  اء إن د تحدث أثن وضع خطط طوارئ للتعامل مع ما یحدث من حوادث وطوارئ أو إفالسات ق
 أو استعمال المرافق وقد تهدد البيئة وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛



ة   )ن(  تدامة البيئي ة االس ودة ،      مراجع سياحية الموج ویرات ال شطة والتط تعراض األن ة ، واس  والثقافي
 وآفاءة تطبيق إدارة الوقع على األنشطة والتطویرات السياحية الجاریة ؛

دابير         ) س( وینبغي  . اتخاذ تدابير تخفيف من الوقع الذي یحدث ، وإیجاد التمویل المناسب لمساندة تلك الت
ار              أن تتضمن تلك التدابير وضع وتنفيذ تد       ى آث سياحة إل ا ال ابير تعویضية في الحاالت التي أدت فيه

ة          ر              -سلبية على البيئة وعلى الثقافة والحالة االجتماعي دابير الجب ة ت اة طائف صادیة ، مع مراع  االقت
 والتعوي

ا المقترحات ، ومع                         -50 ؤثر فيه ي ت أن الحكومات ، في تعاون مع مدیري التنوع البيولوجي ومع المجتمعات الت
ة أخرى            أص دابير إداری حاب المصلحة اآلخریين ، یقومون في المعتاد بتقييم الحاجة إلى إدارة الوقع باإلضافة إلى أیة ت

 . وینبغي أن یفهم جميع أصحاب المصلحة أهمية هذه اإلدارة للوقع . تدخل في االقتراحات المنظور فيه 

شرآا      -51 ات ال ز سياس ى تعزی سياحة عل ناعة ال ساعد ص ن أن ت التنوع   یمك ستدامة وب سياحة الم ة بال ت المتعلق
 . البيولوجي المستدام ، مع رسم أهداف محددة ، ورصد ما یحرز من تقدم وتبليغه إلى الجمهور ، بشكل منتظم 

 صنع القرار  -7
 :سوف تتخذ مقررات بشأن الموافقة أو بشأن غير ذلك من المواقف بالنسبة ألمور شتى ، ومنها ما یلي  -52

 ستراتيجيات والخطط الوطنية للسياحة والتنوع البيولوجي ؛اال )أ( 

ي         )ب(  وجي ، وه التنوع البيول صل ب ا یت ة فيم ع معين ي مواق شطتها ف سياحة وأن ویر ال ات لتط مقترح
 مقترحات تقدم عن طریق عملية اإلخطار ؛

 حة وأنشطتها ؛آفاءة تدابير إدارة الوقع المتصلة بالوقع المتوقع حدوثه من جراء تطویر السيا )ج( 

 .ال بّد أن تكون أنشطة الرصد والتبليغ وافية وعلى وتيرة آافية من التقارب الزمني )د( 

ة األمر                -53 ررات في نهای ا الحكومات       (أن الحكومات هي التي تتخذ تلك المق ). أو تتخذها سلطات محددة تعينه
ا           غير أنه من المعترف به أن التشاور الفعال مع المجتمعات ومع المج              شارآتها ، بم سياحة ، وم أثر بال ي تت موعات الت

ين                      سكان األصليين والمحلي وجي ، ومن مجتمعات ال وع البيول دیري التن ـن   . في ذلك إسهامات محددة من م ذلك مـ وآ
ستدامة                    ة الم وینبغي أن   . القطـــاع الخاص بمعني واسع ، هي أساس هام لعملية صنع القرار وذات أهمية حرجة للتنمي

 .نعو القرار في استعمال عمليات أصحاب المصلحة المتعددین آأداة لصنع القرار ینظر صا

ات   . وخاضعة لمساءلة وأن تطبق النهج التحوطي  ینبغي أن تكون عملية صنع القرار شفافة    -54 اد آلي وینبغي إیج
 .طویر المعتمدة قانونية لإلخطار وللموافقة على مقترحات تطویر السياحة ، وآفالة تنفيذ شروط مقترحات الت

دیم                        -55 راح تق دمي االقت اد من مق بالنسبة لمقترحات تطویر السياحة وأنشطتها في مواقع معينة ، یطلب في المعت
ة اإلخطار         ات             . المعلومات المبينة في عملي ام في التطویر والبني ضا مشروعات القطاع الع ك أی ق ذل وینبغي أن ینطب

صنع           . لخاص  التحتية ، وآذلك على تطویرات القطاع ا       ة ل ة عملي ات أی ة من مكون ع مكون يم الوق وینبغي أن یكون تقي
 .القرار 

ینبغي اتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف الكامل وفي األوان الالزم عن معلومات المشروعات المتعلقة بمقترحات               -56
سياحة  ادة . تطویر ال ع الم شيًا م رار، )ي (8وتم شمل صنع الق شاور المث ینبغي أن ی ات األصلية الت ع المجتمع مر م

ارات   د واالبتك ة والتقالي رام المعرف ا احت ور منه ة أم بيل آفال ي س شروعات ف راء الم ن ج ضررة م ة المت والمحلي
دما  . والممارسات التي لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين، وتوفير التمویل الوافي والمساندة التقنية الالزمة              عن

ررات المحددة       یتطلب النظام القانوني الو    ى المق سبة إل ة بالن طني موافقة مسبقة مبّلغًا عنها للمجتمعات األصلية والمحلي
 . ، فيجب الحصول على هذه الموافقة المسبقة المبّلغ عنها52في الفقرة 

ا                     -57 ورًا شتى ومنه أن المقررات ینبغي أن تشمل استعراض آفایـة المعلومات المتاحة ، التي یمكن أن تغطي أم
ا ی ي م ا  : ل سياحية المقترحة ، وحجمه شطة ال ات عن التطویرات واألن ع ، معلوم يم الوق ات خط األساس ، تقي معلوم

 . ونوعهما ، ومعلومات عن المستوطنات والمجتمعات البشریة التي یمكن أن تتأثر 

ذل      في الحاالت التي ال تتوفر فيها معلومات آافية عن السياق الموجود أو معلومات خط األساس               -58  ، في وقت ب
وع            سياحة والتن شاملة لل داف ال ات واأله ة والغای افي للرؤی ع الك ا الوض تم فيه م ی ي ل االت الت ي الح شطة ، أو ف األن



ع              تم وض ا ی ا م ة وریثم ات الكافي وفر المعلوم ا تت رارات رثيم اء الق ن إرج رار ، یمك اذ ق ان اتخ وجي ، إلمك البيول
 .الغایات الشاملة ، أو استيفاؤها /الخطط

شأن                            -59 سياحة ب إدارة ال ة ب شروط المتعلق شمل ال ات تصدر ، ت ة موافق عند صنع القرار یمكن وضع شروط ألی
ة الكف عن                         سياحية في حال شطة ال اء األن وجي ، وفي سبيل إنه تفادي الوقع السلبي أو التخفيف منه على التنوع البيول

ي                ویستطيع صانعو القرار ، حسب مقتضى الحال ،        . عمليات التطویر    ة الت دًا من المعلومات من الجه وا مزی  أن یطلب
االت أخرى؛                         تقدم االقتراحات ؛ ویجوز إرجاء اتخاذ قرار ریثما یتم مزید من البحث في خط األساس ، من جانب وآ

 .آما یجوز رفض الموافقة 

 التنفيذ  -8

إن     . نة أن التنفيذ یأتي عقب قرار بالموافقة على اقتراح أو استراتيجية أو خطة معي           -60 ك ، ف ر ذل ذآر غي وما لم ی
أو بالتشغيل سيكون مسؤوًال عن االمتثال لشروط صدور الموافقة ؛ وآجزء من هذه العملية یمكن أن                /القائم بالتطویر و  

ة ،                  ا أي موافق یقتضي منهم آذلك إخطار السلطة الحكومية المعينة عن أي اخفاق في االمتثال للشروط التي صدرت به
ا شروط إ      ة ، و     بما فيه اء العملي ر المنظورة و                  /نه ة غي املة الظروف البيئي رات في الظروف ، ش ة تغي ضایا  /أو أی أو ق
ع        (التنوع البيولوجي   يم الوق راح األصلي أو تقي مثًال استكشاف أنواع ناردة أو معرضة للخطر لم تكن مسجلة في االقت

 ) .األصلي 

شطة ، ینبغي أن     /يها اإلضافات و أیة إعادات نظر أو تغيرات في مشروع معتمد ، بما ف          -61 رات في األن أو التغي
 .توافق عليها السلطات المعينة ، قبل البناء 

أن خطط التنفيذ ینبغي أن تعترف بأن المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة قد تلتزمهم مساعدة                  -62
 .لتنفيذ وللمشارآة الفعالة بوصفهم فاعلين في التنفيذ ، وینبغي أن یكفلوا توفر الموارد الكافية ل

ینبغي أن یعطي أصحاب المصلحة المحليون فرصة دائمة لألعراب عن رغباتهم وشواغلهم إلى من یقومون        -63
شأن        . بإدارة شؤون المرافق السياحية وأنشطتها       ة ب وآجزء من هذه العملية ، ینبغي توفير المعلومات الواضحة والوافي

 .المصلحة ، وفي أشكال یسهل عليهم فهمها التنفيذ ، آي یستعرضها أصحاب 

ا المعلومات عن                     -64 ا فيه ذها ، بم یجب آفالة إتاحة المعلومات عن السياسات والبرامج والمشروعات وعن تنفي
ادل   ة تب ة غرف ثًال من خالل آلي ات ، م ادل المعلوم شجيع تب ا ینبغي ت ستقبلة ، آم ة الموجودة أو الم الخطوط التوجيهي

 .بعة التفاقية التنوع البيولوجي المعلومات التا

 الرصد والتبليغ -9

وجي   -65 وع البيول سياحة والتن ة إلدارة شؤون ال ام للرصد والرقاب اد نظ الزم إیج ن ال راء الرصد . م زم إج ویل
زمن                                  ك ال وجي ، وینبغي أن یراعى في ذل وع البيول ى التن سياحة عل ع ال ق بوق ا یتعل ل ، فيم والتقييم على المدى الطوی

ا     . زم للتغيرات في النظم اإلیكولوجية آي تصبح تلك التغييرات بادیًة للعيان         الال سرعة ، بينم ار ب وقد تظهر بعض اآلث
شأ                  . تكون اآلثار األخرى أبطأ ظهورًا       د تن ي ق ة الت ار المناوئ والرصد والتقييم على المدى الطویل هما وسيلة لتبين اآلث

ا یتعل          سياحية فيم ك                عن األنشطة والتطویرات ال ة لمكافحة تل دابير الالزم اذ الت ى یمكن اتخ وجي ، حت التنوع البيول ق ب
 .اآلثار والتخفيف منها 

سية                     والرقابة أن الرصد  -66 ا المجاالت الرئي ورًا منه شمالن أم وجي ، ی وع البيول  فيما یتعلق بإدارة السياحة والتن
 :اآلتية 

اًال )أ(  دة ، إمتث سياحة المعتم شطة ال ذ تطویرات أو أن د صدور تنفي د وضعت عن ة شروط تكون ق  ألی
 القرار بالموافقة ، واتخاذ التدابير الالزمة في حاالت عدم االمتثال ؛

دابير                    )ب(  زم من ت ا یل وقع األنشطة السياحة على التنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية ، مع اتخاذ م
  .وقائية 

 جتمعات السكان األصليين والمحليين ؛آثار السياحة على السكان المحيطين ، خصوصًا م )ج( 

واج                 )د(  دفق أف سياحية وت األنشطة واالتجاهات السياحية العامة ، شاملة الرحالت السياحية والمرافق ال
 السياح  من بالد المصدر وإلى بالد التلقي ، شامًال ما یحرز من تقدم نحو السياحة المستدامة ؛



ب )هـ(  ي س ّددة بوضوح ف داف وخطوات مح ظ او اه وجي يل الحف وع البيول ى التن دات عل تخفيف التهدی
 .وحفظ أو إعادة إنعاش األنظمة اإلیكولوجية وللسياحة

وم   . االمتثال والتطبيق حسب مقتضى الحال ، للشروط المرتبطة بأیة موافقة صدرت            )و(  ویجوز أن تق
 لسلطات الحكومية المعينة ؛المجتمعات وغيرها من أصحاب المصلحة برصد الموضوع وإبالغ نتائجهم إلى ا

صفة                  -67 ینبغي أن یطلب من القائمين بالتطویر أو بالتشغيل في المرافق السياحية واألنشطة السياحية أن یقوموا ب
وع                     ات ، وعن أحوال التن ا الموافق ي صدرت به شروط الت الهم لل منتظمة بأخطار السلطات المعينة والجمهور عن امتث

 .صل بمرافق وأنشطة السياحة التي هم مسؤولون عنها البيولوجي والبيئة فيما یت

اد مؤشرات          -68 قبل بدء أیة تطویرات في األنشطة السياحية ینبغي وضع نظام شامل للرصد واألخطار ، مع إیج
اد                       ى جانب إیج وجي ، إل وع البيول ى التن دات عل التخفيف من التهدی سياحية ب تدل عن الكيفية التي تقوم بها الخطوات ال

ة                    مقایي رات المقبول ات التغي ين عتب ة ، تب ة الكمي ع               . س یمكن قياسها من الناحي اون مع جمي ك في تع تم ذل وینبغي أن ی
 .أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

ستدا   -69 سياحة الم وجي وال وع البيول ب إدارة  التن ي تغطي جوان رات الت ين ورصد المؤش ي تب املة ینبغ مة ، ش
ة  ي  -الجوانب االجتماعي ا یل شمل م ي ، وینبغي أن ت وطني والمحل المي وال ى األصعدة الع ة ، عل صادیة والثقافي  االقت

 ) :على سبيل التمثيل وليس الحصر (

 حفظ التنوع البيولوجي ؛ )أ( 

 ؛) على المدى الطویل والمدى القصير(توليد إیرادات عن السياحة  )ب( 

 ادات السياحية المحتفظ بها في المجتمع المحلي ؛نسبة اإلیر )ج( 

 آفاءة عمليات أصحاب المصلحة المتعددین في إدارة التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة ؛ )د( 

 آفاءة  إدارة الوقع ؛ )هـ( 

 إسهام السياحة في تحقيق رفاه السكان المحليين ؛ )و( 

 وقع الزائرین ورضى الزائرین ؛ )ز( 

ا  إن رص -70 وب تجميعه ات المطل ن البيان ة م ة الوافي د بالمجموع د بعي ى ح رتهن إل ر ی ائج أم والخطوط . د النت
زمن ، ینبغي وضعها                      وینبغي  . التوجيهية بشأن آيفية تجميع البيانات بطریقة یمكن استعمالها لتقييم الوقع مع مضى ال

اعي           أن تتبع في الرصد عملية قياسية وشكل قياسي ، یقوم على أساس إطار             الوقع  االجتم ة ب رات المتعلق  یشمل البرامت
 .واالقتصادي والبيئي والثقافي 

رام                    -71 ة احت ینبغي أن یشمل الرصد والرقابة فيما یتعلق بالوقع على التنوع البيولوجي ، األنشطة التي تبذل لكفال
ذا الموضوع ، والحيل                   ة الخاصة به ات الدولي ة       األنواع المعرضة للخطر ، بموجب االتفاق واع غریب ة دون دخول أن ول

وارد        نتيجة لألنشطة السياحية ، واالمتثال للقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالتوصل إلى الموارد الجينية وبمنع نقل الم
 .الجينية ، غير المشروع وغير المرخص به 

د والتق       -72 شمل الرص ي أن ی ين ، ینبغ ليين والمحلي سكان األص ات ال ق بمجتمع ا یتعل تعمال   فيم ع واس يم وض ي
ذائهم      ى غ ة ، خصوصًا عل ات األصلية والمحلي صاد المجتمع ى اقت سياحة عل ع ال يم وق بة لرصد وتقي األدوات المناس

ة       . وأمنهم الصحي ، وعلى معرفتهم التقليدیة وممارستهم وطرائق عيشهم التقليدیة            وأنظمة استعمال المؤشرات وأنظم
دى               األنذار المبكر ینبغي وضعها حسب متقضى      ي ل ارات والممارسات الت  الحال ، مع مراعاة المعرفة التقليدیة واالبتك

ة    ق بالمعرف وجي وتتعل وع البيول ة التن ي ظل اتفاقي ي توضع ف ة الت ين  والخطوط التوجيهي سكان األصليين والمحلي ال
سكان األصليي              . التقليدیة   ضالعين في       وینبغي أن تتخذ آذلك التدابير الكفيلة بإتاحة الفرص لمجتمعات ال ين ال ن والمحلي

 . األنشطة السياحية أو المتأثرین بها ، للمشارآة الفعالة في الرصد والتقييم 

أن رصد الشروط واالتجاهات العامة المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي ، وآذلك االتجاهات والوقع السياحي               -73
دابير    . دارة التنوع البيولوجي    یمكن أن تتخذها الحكومات ، بما فيها المدیرون المعينون إل          وقد یقتضي األمر تصحيح ت

ة                   ة اإلیكولوجي وجي واألنظم وع البيول ى التن ة عل ك           . اإلدارة ، حيثما تكتشف آثار مناوئ ى تل وم الحاجة إل ویجب أن تق
ق                     ائج عن طری ك النت د تل تم تحدی م أن ی ائج الرصد ، ومن المه ى أساس نت ك التصحيحات عل ة تل  التصحيحات وطبيع



التطویر و   ائمون ب يهم الق ا ف صلحة ، بم ع أصحاب الم ع جمي وار م سياحية ،  /ح شطة وال ق واألن شغيل ، للمراف أو بالت
ك من أصحاب المصلحة                    ر ذل شطة ، وغي ة الرصد         . والمجتمعات المتأثرة بتلك المرافق واألن وینبغي أن تكون عملي

 .شاملة ألصحاب مصلحة متعددین وأن تكون شفافة 

  التواؤمية اإلدارة -10
ة          -74 ة لألنظم دة والدیناميكي ة المعق ة الطبيع ة لمعالج ضي إدارة تواؤمي ة یقت ة اإلیكولوجي ج األنظم أن نه

وعمليات األنظمة اإلیكولوجية آثيرا . اإلیكولوجية ، وعدم وجود معرفة آاملة أو تفهم آامل لطریقة عمل تلك األنظمة        
ات          وآثير ما ت  ) non-linear(ما تكون غير خطية      ك العملي وتكون النتيجة حدوث      . ظهر تأخيرات زمنية في نتيجة تل

ين           ى عدم اليق دم        . فترات انقطاع ، تؤدي إلى مفاجآت وإل ستطيع االستجابة لع ة آي ت وینبغي أن تكون اإلدارة تواؤمي
دة للبحوث     " التعلم عن طریق العمل   " اليقين هذا وأن تتضمن عناصر من        د . من خالل التغذیة المرت  یقتضي األمر   وق

 /55اتخاذ تدابير حتى إذا آانت العالقة بين األسباب والنتائج لم تثبت بعد من الناحية العلمية اثباتا آامًال 

ة    -75 دة ومتباین ة معق ة اإلیكولوجي ائف األنظم ات ووظ ع    . أن عملي ا م ا تفاعله ين فيه دم اليق ن ع د م ا یزی ومم
ة            . ى نحو أفضل    الظروف االجتماعية ، التي ینبغي أن تفهم عل        ة عملي ة اإلیكولوجي د أن تتضمن إدارة األنظم ذا فالب ول

ة                                ك األنظم ا إدارة ورصد تل تم به ي ی ة الت واءم مع الطریق ات والممارسات آي تت . تعلم ، تساعد على تحویر المنهجي
 .وینبغي أن تراعي تمامًا اإلدارة المتوائمة النهج التحوطي 

ى أساس                          ینبغي أن تصمم برامج التنفيذ     -76 وم عل دًال من أن تق ع ، ب ر متوق ا هو غي  بحيث تستطيع التكيف مع م
 . العمل الذي یعتمد على االعتقاد في امور یقينية 

البد في إدارة األنظمة اإلیكولوجية من االعتراف بتنوع العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر في استعمال            -77
 .عمال الموارد الطبيعية واستدامة ذلك االست

ذها            -78 سياسة وتنفي م ال ي رس ة ف ى المرون ة إل د حاج ك توج رار ذل ى غ د   . وعل ة األم ررات الطویل أن المق
ا    . والصارمة التي ال مرونة فيها ، قد ال تصلح أو تكون مدمرة              ة باعتباره وینبغي النظر إلى إدارة األنظمة اإلیكولوجي

ك اإلدارة         تجربة طویلة األمد تنبني على ما تؤدیه من نتائج آ          دمت شؤون تل ق      " وسيكون نهج     . لما تق تعلم عن طری ال
ات                        " الفعل   يم مدى إدراك الغای ائج اإلدارة وتقي ة لرصد نت ة عن أفضل طریق مصدرًا هامًا للمعلومات الآتساب معرف

دى األطراف في سبيل الرصد                     . المرسومة   درات ل ز ق اد أو تعزی ه إیج د یكون من المرغوب في صدد ق ذا ال  .وفي ه
ى یمكن إجراء               ع ، حت وباإلضافة إلى ذلك ینبغي أن توضع محفظات لتعلم شؤون اإلدارة المتوائمة بين مختلف الموافق

 .المقارنات وتعلم الدروس 

ع     -79 ن جمي شط م اون الن ضي التع ر یقت وجي أم وع البيول سياحة والتن ق بال ا یتعل ة فيم ذ اإلدارة المتوائم أن تنفي
سياحة         وجي                       أصحاب المصلحة في ال وع البيول دیري التن ون في القطاع الخاص ، مع م د  . ، وخصوصًا من یعمل وق

د               ة دون أحداث مزی ه ، للحيلول سياح ل ارات ال یقتضي الوقع على التنوع البيولوجي في موقع معين الحد السریع من زی
سياح   من الضرر ، وللسماح بحدوث االسترداد ، وقد یقتضي ، على المدى األطول ، تخفيضًا لمجموع                واج ال .  تدفق أف

ذه الحاالت        اظ      . وقد یمكن إعادة توجيه السائحين نحو مناطق أقل حساسية ، في ه ع الحاالت سيقتضي الحف وفي جمي
ن      وجي ، وم وع البيول دیري التن سياحة وم دیري ال ين م ًا ب اعًال وثيق وجي تف وع البيول سياحة والتن ين ال وازن ب ى ت عل

 . ناسبة لإلدارة والحوار المرجح أن یقتضي األمر وضع إطر م

صلحة            -80 حاب الم ع أص ع جمي رابط م ي ت وجي ، ف وع البيول ين للتن دیرین المعين املة الم ات ، ش أن الحكوم
ق                         ى طری ائرین عل وا س ي تصادف وأن یظل اآلخریين ، البد أذن من أن یتخذوا التدابير الالزمة للتصدي للمشكالت الت

ة األصلية ،                 وقد ینط . تحقيق األهداف المتفق عليها      ا الموافق ي صدرت به وي ذلك على تغيرات وإضافات للشروط الت
ة ، ومع المجتمعات                          سياحية المعني شطة ال شغيل للمرافق واألن التطویر أو بالت ائم ب ویقتضي المشارآة والتشاور مع الق

 .المحلية 

                                                 
. أن الرصد في مواقع التراث العالمية ینبغي تصميمه بحيث یشمل أیضا معایير التراث العالمي التي قيد الموقع على أساسها  / 55

م الرصد بحيث یسهم في التبليغ الدوري بشأن التراث العالمي ، الذي یرمي إلى تجميع معلومات عن حالة صيانة الموقع وینبغي تصميم نظا
 المذآور



يهم         یمكن أیضًا القيام باإلدارة التواؤمية من جانب آل من لهم سلطة الرقابة عل             -81 ى إدارة أي موقع محدد ، بما ف
ة ،     ر الحكومي ات غي اص ، والمنظم اع الخ ين ، والقط ليين والمحلي سكان األص ات ال ة ومجتمع ات المحلي الحكوم

 .والمنظمات األخرى 

رة                      -82 اة  الخب إذا لزم األمر قد یلزم استعراض األطر القانونية وتعدیلها ، آي تساند اإلدارة التواؤمية ، مع مراع
 . مكتسبة ال

 عملية اإلخطار ومقتضيات اإلعالم  -جيم 
ینبـغي تقدیم المقترحات المتعلقة بتطویرات وأنشطة السياحة في مواقع معينة فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي ،                -83

ار    ة اإلخط ة عملي ن طریق شطة        . ع ون األن ا یقترح ين م زة الوصل ب ي هم ة ه ذه العملي إن ه اس ف ذا األس ى ه وعل
ذآر            والتطویر ة ال ى            . ات السياحية ، وبين خطوات عملية اإلدارة اآلنف ة اإلخطار تنطوي عل إن عملي صفة خاصة ف وب

ي                            ع المحل رار ، وینبغي أن تأخذ في الحسبان الوق ع وصنع الق يم الوق ة اإلدارة  لتقي روابط محددة بخطوات في عملي
سياحية ،  . واإلقليمي والوطني   ة ، أن ترسل إخطارًا       وینبغي لمن یقترحون المشروعات ال االت الحكومي يهم الوآ ا ف بم

سكان                     يهم المجتمعات من ال ا ف أثروا ، بم ذین یمكن أن یت مسبقًا آامًال وفي الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة ال
 األصليين والمحليين ، بالتطویرات المقترحة ، 

 :مل ما یلي أن المعلومات التي ینبغي تقدیمها آجزء من اإلخطار یمكن أن تش -84

رح ،      )أ(  شروع المقت وجز للم ا م ا فيه ة ، بم سياحية المقترح شطة ال ویرات أو األن واع التط م وأن حج
ة ،                ولماذا تم اقتراحه ومن الذي اقترحه ، والنتائج المتوقعة والوقع المحتمل ، ووصف لمراحل التنفيذ وللهياآل المختلف

 عين في آل مرحلة ؛وبيان أصحاب المصلحة الذین یمكن أن یكونوا ضال

روف           )ب(  اس الظ ى أس ة ، عل سياحية المقترح شطة ال ویرات أو األن سبة للتط سوق بالن ل ال تحلي
 .واالتجاهات السائدة في السوق 

سياحية     )ج(  شطة ال ين األن ه ، وتب رص للترفي ا ف ون فيه ي یك اطق الت امًال المن ي ، ش الوصف الجغراف
ع ا  ين موق ة ، وتب ات التحتي شاء البني ة   وإن ا البيئ سم به مات خاصة تت ة س ة أی سياحية ، وهوی شطة ال ویرات أو األن لتط

 .المحيطة والتنوع البيولوجي 

 طبيعة ومدى الموارد البشریة الالزمة والخطط إلیجاد تلك الموارد ؛ )د( 

يهم           )هـ(  ا ف ه ، بم أثرین ب رح أو المت شروع المقت ي الم ضالعين ف صلحة ال حاب الم ف أص ين مختل تب
شأن                 اصحاب ا  صيلية ب ات تف ة ، مع بيان لمصلحة في الحكومة وخارج الحكومة والقطاع الخاص ، والمجتمعات المحلي

 مشاورتها أو مشارآتها في المشروع المقترح ، عند تصميمه وتخطيطه وبنائه وتشغيله ؛

 األدوار التي یرى أن اصحاب المصلحة المحليين سيقومون بها في التطویر المقترح ؛ )و( 

ا                   )ز(  ى م ة إل ا نظرات عام ا فيه ع المحدد ، بم ا في الموق ي یمكن تطبيقه وائح الت وانين والل مختلف الق
یوجد من قوانين على المستوى المحلي ودون الوطني والوطني ، وما یوجد من استعماالت وعادات ، ومن اتفاقيات أو                   

سبة             ائم بالن ة ذات صلة بالموضوع ، والوضع الق ة أو دولي ابرة      اتفاقات إقليمي اهم الع ذآرات التف ات أو م ا ، واالتفاق  له
 للحدود وأیة تشریع مقترح ؛

ك       )ح(  ي تل اس ف ستعملها الن ي ی ع الت شریة ، والمواق ات ب ستوطنات ومجتمع ن م ع م رب الموق ق
 المستوطنات والمجتمعات آجزء من وسائل معيشتهم وأنشطتهم التقليدیة ، وتراثهم الثقافي أو مواقعهم المقدسة ؛

واع              )ط(  أیة فلورا أو فونا أو أنظمة إیكولوجية یمكن أن تتأثر بتطویرات وأنشطة السياحة ، بما فيها األن
 األساسية والنادرة والمعرضة للمخاطر والمتوطنة ؛

ة ؛           )ي(  اطق محمي ة من ان أی ك بي ي ذل ا ف ه ، بم ة ب اطق المحيط ع والمن ة للموق ب اإلیكولوجي الجوان
ة اإلیكولو  فات األنظم واع         ومواص ل واألن ياع الموائ ن ض ة ع ة والكفي ات الكمي واع ؛ والمعلوم ل واألن ة والموائ جي

 ، وفهرسة األنواع ؛) األسباب الرئيسية ، االتجاهات (

 تدریب العاملين القائمين بتطویرات وأنشطة السياحة واإلشراف عليهم ؛ )ك( 



ویرات أو األن   )ل(  رة للتط ة المباش ارج المنطق ع خ دوث وق ال ح ع  احتم ا الوق ا فيه سياحية ، بم شطة ال
 العابر للحدود واآلثار على األنواع المهاجرة ؛

  اقتصادیة ؛–وصف للظروف الحالية ، من بيئية واجتماعية  )م( 

شطة      –التغيرات المتوقعة في الظروف البيئية واالجتماعية        )ن(  صادیة ، نتيجة للتطویرات أو األن  االقت
 .السياحية 

دابير اإل )س(  شطة  الت ئة عن التطویرات أو األن ة الناش ار المناوئ ادي أو تخفيف اآلث ة المقترحة لتف داری
 السياحية ، بما فيها التحقق من جدوى تلك التدابير ؛

شوء مشكالت عن التطویرات أو  ) ع(  ة ن ي حال دابير المقترحة للتخفيف أو لإلبطال أو للتعویض ف الت
 األنشطة السياحية ؛

ترحة لزیادة المنافع المحلية الناشئة عن تطویرات أو أنشطة السياحة على المستوطنات             التدابير المق  )ف( 
ي                    ا یل شمل م د ت ي ق ة ، الت ة اإلیكولوجي وهي أمور   (والمجتمعات البشریة المحيطة ، وعلى التنوع البيولوجي واألنظم

 )مبينة على سبيل التمثيل ال الحصر 

 استعمال المنتجات والمهارات المحلية ؛ )1(

 عمالة ؛ال )2(

 استعادة التنوع البيولوجي واألنظمة اإلیكولوجية ؛ )3(

ابقة                    )ص( ياحية س شطة س ة تطویرات أو أن ستمدة من أی المـعـــلومات المتصلة بالموضوع الم
 في المنطقة ، ومعلومات عن اآلثار التراآمية المحتملة ؛

شطة س              )ق( ة تطویرات أو أن ستمدة من أی ابقة ،  المعلومات المتصلة بالموضوع والم ياحية س
 یحصل عليها من صاحب االقتراح ؛

ى                  -85 أن فئات اإلجابات التي قد ترغب الحكومات في النظر في إصدارها إجابة على اإلخطار بالمقترحات وعل
 على سبيل التمثيل ال الحصر: طلبات الحصول على تراخيص بالقيام بالتطویرات السياحية ، تشمل ما یلي 

 الموافقة بدون شروط؛ ) أ(

 لموافقة بشروط ؛ا ) ب(

 طلب المزید من المعلومات ؛ )ج(

 اإلرجاء ریثما تتم بحوث من جانب وآاالت أخرى على خط األساس ؛ )د( 

 رفض الموافقة ؛ )هـ( 



     التثقيف وبناء القدرة والتوعي-دال
  

, ر العام معاأن حمالت التثقيف والتوعية ینبغي أن توجه الى القطاعات المهنية المتخصصة والى الجمهو -86
أن القطاع . وینبغي أن تبلغهم عن وقع السياحة على التنوع البيولوجي ، وعن الممارسات الطيبة في هذا المجال

 أى –الخاص وخصوصا القائمين بالتشغيل الرحالت السياحية ، یمكن أن یقدموا معلومات أوسع نطاقا لعمالئهم 
وجي ، وأن یشجعوهم على الحفظ وتفادى اآلثار المناوئة على التنوع  بشأن قضایا السياحة والتنوع البيول–للسائحين 

البيولوجي والتراث السياحي وعلى احترام التشریع الوطني للبلد الذي یزورونه وآذلك تقاليد السكان األصليين 
 .والمحليين في ذلك البلد ، وعلى مساندة األنشطة المتماشية مع الخطوط التوجيهية الحالية 

وجي ، ینبغي أن تكون         ینبغ -87 وع البيول افي والتن وع الثق ين التن ي أن تكون حمالت التوعية التي تفسر الترابط ب
سياحة                       ستهلكي ال شملون م ذین ی ة ، خصوصًا أصحاب المصلحة ال مفصلة على احتياجات جماهير المستعمين المختلف

 .والقائمين بتطویر السياحة وبتشغيلها 

ة الز -88 ف والتوعي ة  أن التثقي ستویات الحكوم ع م ى جمي ان عل م   . م ادة الفه ات زی ك عملي ضم ذل ي أن ی وینبغ
 .المتبادل بين الوزارات المعنية باألمر ، بما فيها سلوك نهوج مشترآة ومبتكرة  للتعامل مع القضایا السياحية والبيئية 

ة              -89 ل المعرضة للمخاطر      ینبغي أیضًا زیادة الوعي داخل الحكومة وخارجها ، بأن األنظمة اإلیكولوجي والموائ
 .آثير ما یكون موقعها داخل األراضي والمياه التي یشغلها أو یستعملها السكان األصليون والمحليون 

ادة أي                             -90 لبية وزی ار س ة آث ى التخفيف من أی شجيعه عل أن قطاع السياحة آكل ، إلى جانب السائحين ، ینبغي ت
سائحون من تصرفات في االستهالك ،            آثار إیجابية على التنوع البيولوجي ، وال       اره ال ا یخت صلة م ة المت ثقافات المحلي

 .مثًال من خالل المبادرات الطوعية 

ضایا                              -91 دریب والبحث في الق ادیمي المسؤول عن الت وعي في القطاع األآ ادة مستوى ال ذلك زی م آ ومن المه
اء   المتعلقة بالتفاعل بين التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة ، و     الدور الذي یمكن أن یؤدوه بشأن توعية الجمهور وبن

 . القدرة ورفع مستوى الوعي بهذه القضایا 

ى                   -92 ع أصحاب المصلحة ، عل أن أنشطة بناء القدرة ینبغي أن تستهدف وضع وتعزیز قدرات الحكومات وجمي
ة ع    شطة الزم ذه األن ون ه د تك ة ، وق وط التوجيهي ذه الخط ال له ذ الفع سهيل التنفي وطني  ت ي وال ستویات المحل ى الم ل

 .واإلقليمي والدولي 

شریة                          -93 وارد الب ز الم ة ویمكن أن تضمن تعزی ة اإلدارة التواؤمي یمكن تبين أنشطة بناء القدرة  من خالل عملي
وجي          وع البيول ضایا التن ق بق دریب یتعل اد ت ة ، وإیج ق الالزم شاء المراف ة ، وإن ل الدرای سية ، ونق درات المؤس والق

 . ياحة المستدامة ، وتتعلق آذلك بتقنيات تقييم الوقع وإدارة الوقع والس

ارات         -94 رار وبالمه ى صنع الق ة عل درات الالزم ة بالق د المجتمعات المحلي شطة تزوی ك األن شمل تل ینبغي أن ت
سياحية   والمعرفة قبل تدفق أفواج السائحين في المستقبل ، وآذلك تزویدهم بالقدرة الالزمة وبالتدریب بشأن ال               خدمات ال

 .والحمایة   البيئية 

 :ینبغي أن تشمل أنشطة بناء القدرة  ما یلي ، وهذه القائمة مقدمة على سبيل المثال ال الحصر  -95

ات    )أ(  ات ومجتمع يهم الحكوم ا ف صلحة ، بم ع أصحاب الم ساعدة جمي ى م دریب عل درة والت اء الق بن
 والتحليل والتفسيـر لمعلومات خط األساس ، والقيام بتقييمات للوقع ،           السكان األصلييـن والمحليين ، في مجال التوصل      

 .وإدارة للوقع ، واتخاذ القرار ، والرصد واإلدارة التواؤمية 

وضع وتعزیز اآلليات لتقييم الوقع ، بمشارآة جميع أصحاب المصلحة ، ویشمل ذلك الموافقة على                )ب( 
 النهج وعلى مضمون ومدى تقييم الوقع ؛

سياحة          )ج(  اع ال ة وقط شمل اإلدارات الحكومي ددین ، ت صلحة المتع حاب الم ات ألص اد عملي إیج
 .والمنظمات غير الحكومية ومجتمعات السكان األصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة 

 تدریب أخصائي السياحة على شؤون الحفظ والتنوع البيولوجي ؛ )د( 



التعاون بشأن تنفيذ السياحة المستدامة من خالل تشغيل الشبكات وإیجاد ینبغي تشجيع تبادل المعلومات و -96
 .شراآات بين جميع أصحاب المصلحة الضالعين في السياحة أو المتأثرین بها ، بما فيهم القطاع الخاص 

 


