رسالة المديرة العامة لليونسكو
السيدة إيرينا بوكوفا
بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي والسياحة املستدامة
 22أيّار/مايو 2017

تعمل اليونسكو منذ أكثر من سبعني عاماً على تعزيز املعارف العلمية والتعاون العلمي بشأن التنوع
البيولوجي والنُظم اإليكولوجية ،ويشمل عملها يف هذا الصدد الغابات املدارية واحمليطات واجلبال.
وقد أفضت عواقب األنشطة البشرية ،اليت تفاقمت يف السنوات املاضية بسبب النمو السكاين وتغري
املناخ العاملي ،إىل ختفيض مقدار التنوع البيولوجي يف النُظم اإليكولوجية يف مجيع أرجاء العامل ختفيضاً
شديداً .ولذلك ال ب ّد لنا من توحيد القوى وإجياد ُسبل جديدة حلماية التنوع البيولوجي وتعزيزه بوصفه
تراثاً مشرتكاً للبشرية وركناً أساسياً لبناء مستقبل مستدام للجميع.
وتُع ّد السياحة املستدامة وسيلة فعالة للتوعية بشأن التنوع البيولوجي ومحايته من أجل أجيال احلاضر
واملستقبل .وهذا هو األساس الذي يقوم عليه إعالن كانكون الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية
التنوع البيولوجي أثناء اجتماعه الثالث عشر الذي ُعقد مبدينة كانكون يف املكسيك يف عام ،2016
إذ ينص ملحق هذا اإلعالن على ما يلي" :هناك مسارات لضمان االستدامة الطويلة األجل للسياحة
مع ضمان إسهامها اإلجيايب يف التنوع البيولوجي".
وتعمل اليونسكو مع مجيع شركائها من أجل استكشاف هذه املسارات .وقد دعمنا تدريب املرشدين
السياحيني الشباب على السياحة اإليكولوجية يف حممية احمليط احليوي "ماتا أتالنتيكا" اليت تضم احلزام
األخضر ملدينة ساو باولو يف الربازيل .وأُع ّدت برامج سياحية قائمة على السياحة الطبيعية يف بيالروس

من أجل أنشطة تضم مثالً مراقبة الطيور والتجديف بالقوارب الصغرية بالتعاون مع حممية احمليط احليوي
"فوج دي نور" يف فرنسا .ويُع ّد صون التنوع البيولوجي أمراً ضرورياً للحياة البشرية والنُظم اإليكولوجية،
كما يُع ّد عامالً من عوامل النمو األخضر وعوامل إجياد فرص العمل الكرمي .ويعمل برنامج اليونسكو
املسمى "برنامج اإلنسان واحمليط احليوي" على اجلمع بني أنشطة متعلقة باملواقع الطبيعية والشهادات
البيئية والسياحة املراعية للبيئة ،شأنه يف ذلك شأن مبادرة "السياحة يف حمميات احمليط احليوي" .وقد
أتاح هذا األمر زيادة فرص العمل يف هذا اجملال بنسبة  ٪70تقريباً يف الربتغال.
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وتعمل اليونسكو أيضاً ،عن طريق برنامج السياحة املستدامة يف مواقع الرتاث العاملي ،على تعزيز
السياسات واألُطر الداعمة للسياحة املستدامة من أجل حتسني إدارة مواقع الرتاث الطبيعي .وقد ُعقد
مؤخراً عدد من حلقات العمل الرامية إىل بناء القدرات يف مواقع الرتاث العاملي الطبيعي ذات األولوية
يف ليسوتو ومالوي وجنوب أفريقيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي.

وال حياة بدون التنوع البيولوجي الذي يندرج أيضاً يف ِعداد األركان األساسية للنُظم اإليكولوجية
القادرة على الصمود والتكيف مع التغريات البيئية املتواصلة واملصاعب غري املتوقعة .وحتتاج الطبيعة
والبشرية إىل التنوع البيولوجي احتياجاً يعادل احتياجهما إىل التنوع الثقايف ،من أجل بناء جمتمعات
أش ّد قوة وأكثر قدرة على الصمود متلك الوسائل الالزمة للتصدي لتحديات احلاضر واملستقبل.
وينبغي لنا أن نعمل على تعزيز ثقافة التنوع هذه جبميع أشكاهلا باعتبارها حظاً عظيماً ومصدر قوة

للجميع .وسيكون هذا األمر يف نظري أحد األمور الضرورية للتمكن من حتقيق أهداف التنمية
املستدامة املنصوص عليها يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام .2030
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