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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  مسامهة السياحة يف التنمية املستدامةاجتماع اخلرباء بشأن 
  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-١٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
   جدول األعمال وتنظيم العملإقرار

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  مسامهة السياحة يف التنمية املستدامة  -٣
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  اب أعضاء املكتبانتخ
  . مقرراً-ُيوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس   -١

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسـيتاح برنـامج    .  األول أعاله  صليف الف لالجتماع  دول األعمال املؤقت    د ج يرِ  -٢
  . بأسبوع االجتماعبدءقبل مفصل 

  الوثائق
TD/B/C.I/EM.5/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣ البند    
  مسامهة السياحة يف التنمية املستدامة

 ١٥وافق جملس التجارة والتنمية، يف دورته التنفيذية اخلامسة واخلمسني املعقودة يف              -٣
مـسامهة  : "، على املوضوع التايل الجتماع خرباء أحادي السنة ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

  ".ستدامةالسياحة يف التنمية امل
 ٣مث وافق اجمللس، يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني املعقودة يف الفتـرة مـن                 -٤
  .، على اختصاصات اجتماع اخلرباء األحادي السنة٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٤ إىل
السياحة يف النمو االقتصادي واحلد من الفقر، وال سيما يف البلدان           وميكن أن تساهم      -٥

فـضل  الدخل ب توليد   فرص العمل و   خلقالقطاع على   هذا  قدرة  و .ة الدخل خفضاملنالنامية  
ومع ذلـك ال ميكـن      . روابطه اخللفية واألمامية جتعل منه قطاعاً هاماً لتنوع االقتصاد ومنوه         

 .جتاهل األثر السليب الذي ميكن أن يلحقه هذا القطاع، يف الوقت ذاته، بالبيئـة والثقافـات               
ساهم يف التنمية املـستدامة،     ت و ، الطويل يف األمد العمل والدخل   السياحة فرص    توفر   ولكن

يتطلب و.  أيضاً مستدامةعمليات  ،  رتبطة هبا لياهتا، مبا يف ذلك األنشطة امل     عمبد أن تكون     ال
  .طموحةوبرامج سياساتية استراتيجيات ذلك 

  يف الوقـت   والعمل تعزيز إمكانات السياحة   سبل   اجتماع اخلرباء هذا  سيستكشف  و  -٦
  :لقيام مبا يلي فرصة لسيتيح االجتماعو. ملخاطر واملخاوفعلى مواجهة انفسه 
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سامهة السياحة يف النمو االقتصادي والتنمية      املتعلقة مب  الرئيسية   املسائل حبث  )أ(  
  : فيما يلي الرئيسيةوتتمثل األسئلة. املستدامة
 القـدرات   بناء قطاعاً هاماً ل    من السياحة  السمات احملددة اليت جتعل   ما هي    '١'

  صلة باحلد من الفقر؟وثيق الحتقيق التنمية االقتصادية على الصعيد احمللي، و
 من واضعي الـسياسات   السلبية اليت تتطلب     قطاع السياحة ما هي جوانب     '٢'

الالزمة ستراتيجيات  السياسات وا ال وغ ص لدىهتمام  مزيداً من اال   هاإيالء
  ؟لتنمية السياحة

حلكومات جذب مستويات كافية من االسـتثمار لبنـاء         تستطيع ا كيف   '٣'
القطاعـات  خمتلـف    روابط فعالة بني الـسياحة و      إقامةقدرات العرض، و  

االقتـصادي  على مواجهـة التـسرب       ذاتهالوقت  العمل يف   األخرى، و 
  ؟ السياحةقطاعلمنافسة يف ل املانعةواملمارسات 

 ياكل األساسية لى تطوير اهل  ، ع مثالًصلة بالسياحة تعتمد،    املت األنشطة   ملا كانت  '٤'
كيـف  ف، وإمدادات الطاقة واملياه،     ة الثقافي يةواقع التراث املواحملافظة على البيئة و   

  ، بوصفها نشاطاً اقتصادياً، قطاعاً مستداماً؟ جعل السياحةميكن
تعزيـز   ل احلكوماتتتبعهانبغي أن  ات واالستراتيجيات اليت ي   ما هي السياس   '٥'

  ؟يف التنمية املستدامة السياحة مسامهةالسياحة املستدامة وضمان 
يتعلـق   فيمـا  الوكاالت  وتقاسم املعارف بني  التعاون زيادةجماالت  حتديد    )ب(  

  .بالتنمية املستدامة
:  املستدامة السياحة "قضايا بعنوان  أمانة األونكتاد مذكرة     أعدَّتوتيسرياً للمناقشة،     -٧

ع اخلرباء علـى    شجَُّيوباإلضافة إىل ذلك،    ". مةاملسامهة يف النمو االقتصادي والتنمية املستدا     
 وستتاح هذه الورقات يف االجتمـاع  .إعداد ورقات موجزة بشأن املوضوع املطروح للنقاش 

  .بالشكل واللغة اللذين ترد هبما
  الوثائق

TD/B/C.I/EM.5/2  املسامهة يف النمـو االقتـصادي      :  املستدامة السياحة
  والتنمية املستدامة

  ٤ البند    
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يود اجتماع   . سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة            -٨
  . االجتماعاخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي عقب اختتام
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  إسهامات اخلرباء

حنو مخـس  (م الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة       ُيشجَّع اخلرباء الذين ُتعيِّنه     
وستتاح الورقات يف االجتمـاع بالـشكل       . مسامهةً منهم يف أعمال االجتماع    ) صفحات

 ٤وينبغي تقدمي الورقات إىل أمانة األونكتـاد يف موعـد أقـصاه    . د هبماواللغة اللذين ترِ  
 Office : على العنوان التايلClaudia Roethlisberger بإرساهلا إىل السيدة ٢٠١٣مارس /آذار

No. E-10104, UNCTAD, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland;       

fax: +41 22 917 0046; e-mail: claudia.roethlisberger@unctad.org.  

        


