
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 2015مؤتمر المبادرة األطلسیة للسیاحة 

 2015آذار/مارس  13-11الرباط، 
 
 

 

 إعالن الرباط
 السیاحة كقاطرٍة لتوطید العالقات بین الشعوب والحضارات على ضفتْي المحیط األطلسي

 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 

 

 

 

 

 

 2015مؤتمر المبادرة األطلسیة للسیاحة 
 2015آذار/مارس  13-11الرباط، 

********** 

 ن الرباطإعال
 

 ” السیاحة كقاطرٍة لتوطید العالقات بین الشعوب والحضارات على ضفتْي المحیط األطلسي“

ن في المؤتمر السیاحي یاإلدارات الوطنیة للسیاحة على ضفتْي األطلسي المشارك وزارء وممثليالنحن 

آذار/ مارس  13إلى  11 الدولي "المبادرة األطلسیة للسیاحة" المنعقد في الرباط في الفترة الممتدة من

2015، 

 ،جعل ھذا المؤتمر فسحًة للتفكیر المشترك ولبناء التوافق في اآلراء وإقتراح الخطوات ودإذ ن -

 وحّیزاً لنقاٍش مفتوح ومتبادل المنافع،

مؤتمر األمم المتحدة للسفر وإذ نضع في إعتبارنا المدّونة العالمیة آلداب السیاحة وتوصیات  -

 ،1963المنعقد في روما عام  والسیاحة الدولیین

إتفاقاٍت ومبادراٍت وإتفاقیاٍت عّدة، إضافًة  الواردة في توصیاتالوإذ نرتكز على المبادئ العامة و -

، بما في في مجال التنمیة السیاحیة طلسيإلى العدید من الدراسات والعمل المبذول على جانبْي األ

حول  A/69/47، وA/RES/65/173، A/RES/67/223ذلك ومن جملة أموٍر أخرى القرارات 

"تشجیع السیاحة المستدامة" المرفوعة إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة بمبادرٍة من المغرب في 

 ،لتنمیة المستدامةمن أجل اتباعاً، والشراكة العالمیة  2014و 2012و 2010األعوام 

جتماعیة وعامٌل لتوطید العالقات بأن السیاحة قاطرةٌ للتنمیة اإلقتصادیة واإل اقتناعوإذ إننا على  -

 والتفاھم والتسامح بین الشعوب،
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وإذ عقدنا العزم على اإلرتقاء بالتعاون والتضامن ما بین ضفتْي المحیط األطلسي سعیاً لشراكٍة  -

 في مختلف المجاالت المتصلة بالسیاحة،

سّیما لناحیة فرط وإذ یساورنا القلق حیال ما یطال البیئة في األطلسي من تدھوٍر ومخاطر، ال -

 التنمیة الساحلیة وكثافة الحركة الصناعیة وتزاید النمو السكاني،

عنصٌر أساسي لضمان ھو تام بأن إحترام مبادئ التنمیة المستدامة  اقتناعوإذ إننا على  -

 اإلستمراریة اإلقتصادیة لتطویر األنشطة السیاحیة،

لثقافي وبأھمیة أخذ ھذه القیم بعین اإلعتبار وإذ نؤمن بالقیم المشتركة ما بین السیاحة والتراث ا -

 في اإلستراتیجیات اإلنمائیة الوطنیة،

 وإذ إننا مقتنعون بضرورة تعزیز النقل الجوي والبحري بین ضفتْي األطلسي، -

تشرین  4وإذ نأخذ بعین اإلعتبار قرار الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة بتاریخ  -

تحدیداً بتسھیل السفر وبسالمة السّیاح والُمعتمد في دورتھا التاسعة المتعلق  1991األول/أكتوبر 

 (بوینس آیرس)،

 ما یلي:ن نعل

في التأكید على دور السیاحة كعامٍل لتوطید العالقات والتفاھم بین الشعوب وكقاطرٍة  نرغب -

 للتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة؛

ة الوطنیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة والدولیة الُمناط ونعتزم التعاون مع سائر المؤسسات المعنی -

وبرنامج  منظمة الطیران المدني الدوليبھا المساعدة على تطویر السیاحة في منطقتنا، والسّیما 

 منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافةاألمم المتحدة للبیئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

 (الیونسكو)؛
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العمل معاً من أجل سیاسة مشتركة بشأن الحفاظ على البیئة وتنمیة السیاحة المستدامة ب ونلتزم -

لمنطقة من خالل وسائل لومن أجل تعزیز النقل الجوي والبحري والنھوض بالتراث الثقافي 

 مختلفة تشمل في ما تشمل:

 فیة التي تستند إلى تدابیر ملموسة لتشجیع مشاریع السیاحة البیئیة والسیاحة الثقا حدید وتبادلت

للمجتمعات المحلیة وإحترام للقطاع الخاص ومبادئ اإلستدامة من خالل المشاركة الفاعلة 

 البیئة والتراث الثقافي وإستخدام المنتجات المحلیة،

  تحسین المعلومات المناسبة المبنیة على األدلة من أجل تقییم الموارد المستخدمة والفوائد التي

 سیاحي،یولّدھا القطاع ال

 أھمیة إجراء تقییم األثر البیئي في إطار تطویر السیاحة المستدامة وبما یراعي  التشدید على

 التشریعات الوطنیة،

 ،إنشاء المراصد ونشر معلوماٍت تتسم بالشفافة والبساطة 

  الجھات المعنیة، عند الطلب وحسب اإلقتضاء، إلى توفیر المساعدة الفنیة وتشجیع دعوة

ت في المنطقة، بما في ذلك ألغراض التسویق وتحدید مكانة المنتجات لتطویر القدرا

 السیاحیة،

 ،التنمیة السیاحیة للتراث غیر المادي والحضارات على ضفتْي المحیط األطلسي 

  ًمع التركیز على الصناعات اإلبداعیةتحدید الموارد الثقافیة وتطویرھا سیاحیا ،، 

 تستھدف الشباب بوجٍھ  توعیةیاحة والفندقیة دورات تضمین البرامج التدریبیة في مجالْي الس

 دور الثقافة والمسائل البیئیة،ب تتعلقخاص و

 ،تعبئة الموارد من أجل الترویج للمقاصد السیاحیة، وبخاصة في البلدان النامیة 

 وفقاً من أجل بلورة المشاریع السیاحیة وتطویرھا وتنفیذھا  نھج دون اإلقلیميتشجیع ال

 یة،لخصائص المحلل
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  تعزیز قدرات الجھات المشّغلة السیاحیة في دول المحیط األطلسي بغرض تطویر الربط

 الجوي في ھذه المنطقة،

  تعزیز النقل الجوي والبحري بین ضفتْي األطلسي بھدف دعم بروز وتطویر التشجیع على

 ة،جدیدسیاحیة  منتجاتٍ 

 مھمة نحو یة بوصفھا "بوابةً اإلستفادة من تطویر السیاحة البحریة وسیاحة الرحالت البحر "

 بلدان ساحل المحیط األطلسي،

 أفضل  حمایة وفیرأخذ المسائل األمنیة بعین اإلعتبار عند تطویر السیاحة البحریة ال لت

 ألرواح البشریة فحسب، بل أیضاً لمنع خطر التلّوث على ضفتْي المحیط األطلسي،ل

  األسواق التي یمكن فیھا تطویر خدمات  ىالنفاذ إل والتعاون بشأن الخبرات والمعارفتشارك

 النقل الجوي والبحري في قطاع السیاحة في المنطقة،

  السّیاح. تنقلاإلرتقاء بالحق في السیاحة وبحریة 

  :وحرصاً على وضع ھذه القرارات موضع التنفیذ، تقّرر

 ھا إلى دعواألطلسي علماً بإعتماد إعالن الرباط وی ساحلیحیط مجمل بلدان الكتاب  توجیھ

 المساھمة في تطبیقھ،

  جھات اإلتصال باإلضافة إلى عن منظمة السیاحة العالمیة  ممثالً  تضمتشكیل لجنة متابعة

ویرأسھا  كل سنتین.واحدة ھذه اللجنة مّرًة  تجتمعبلدان الساحل األطلسي.  المعّینة من جانب

  م.المغرب مع منظمة السیاحة العالمیة إلى حین انعقاد اجتماعھا القاد

للمؤتمر  تمّیزمن تنظیٍم م أظھرتھوختاماً، تعرب سائر الوفود عن عمیق إمتنانھا للملكة المغربیة لما 

 وأبدتھ من حسن وفادة.

ر في الرباط، في  .2015آذار/مارس  11ُحرِّ  
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