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. تعترب بلدان نامية كثرية أن السياحة مهمةٌ للتقدُّم االقتصادي واحلدِّ مـن الفقـر               

 أن العالقة بني السياحة والنمو االقتصادي واحلـدِّ مـن الفقـر             أن من الواضح أيضاً    غري
فهي تعتمد بقدرٍ كبريٍ على ما إذا كانت السياحة تولِّد فرص عمل، وتقيم             . تلقائية ليست

 وحتثُّ تطوير البنية التحتية األساسية      - مع قطاعي الزراعة واخلدمات       خصوصاً -روابط  
املطارات وتوفري خدمات مالية ميكـن أن يـستفيد   عن طريق بناء الطرق ومرافق املوانئ و  

وهي تتوقف أيضاً على ما إذا كانت تنمية السياحة قائمـةً علـى             . منها االقتصاد برمته  
استراتيجية وطنية تضمُّ أُطراً سياساتية وتنظيمية ومؤسسية توفِّر ما يكفي من احلوافز حلثِّ             

مهيـة عـن ذلـك مـدى قـدرة       وال يقل أ  . تطوير قدرات العرض يف األسواق الوطنية     
االستراتيجية الوطنية على احلدِّ من التسرُّب املايل من االقتصاد احمللي، وهي مشكلة تبـدو              
مزمنة يف الكثري من البلدان النامية، إضافة إىل اجلهود املبذولة يف سبيل التقليل إىل أدىن حّد                

ة يف التقـدُّم االقتـصادي      ودور الـسياح  . من أثر السياحة الضار بالبيئة وبالتراث الثقايف      
اهليكلي والتنمية املستدامة ليس موضوعاً جديداً يف جدول األعمال الدويل، بيد أن كيفية             
زيادة استدامة السياحة وجعلها تساهم يف أهداف التنمية املستدامة للبلدان النامية ما زالت             

  .متثِّل حتدِّياً يستدعي اهتماماً عاجالً
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  مقدِّمة    
تشارك يف تنمية قطاع السياحة جهاٌت فاعلةٌ متنوِّعةٌ، من احلكومات الـيت تـؤثِّر يف                 -١

 العناصر الفاعلـة    تنميتها، بواسطة تدخُّالت السياسة العامة وتطوير البنية التحتية والتنظيم، إىل         
وتشمل هذه العناصر املنشآت املتعدِّدة الصغرية منـها والكـبرية          . الرئيسية يف القطاع اخلاص   

واحمللية واألجنبية اليت توفِّر إمدادات وخدمات، مثل الفنادق واملطـاعم والنقـل واملرشـدين              
فمن جهة،  . يثري معضلةً لكن هذا التنوُّع    . السياحيني احملليني وشّتى خدمات االستجمام والترفيه     

يظهر أن السياحة، خبالف قطاعات أخرى مغلقة بطبيعتها كقطاع الصناعات االسـتخراجية،            
تقيم روابط مع قطاعات خمتلفة يف االقتصاد، ولذا ترجَّح قدرهتا علـى املـسامهة يف التنويـع                 

عناصـر  ومن جهة أخرى، يشمل قطاع السياحة جمموعة متباينة من األنـشطة وال           . االقتصادي
الفاعلة، وهو ما يضاعف التحدِّي املتمثِّل يف إنشاء قطاع سياحة مستدام نظراً ملا يتطلبه ذلـك                

وال بّد من توافر جمموعة من السياسات والضوابط        . من استدامة كلِّ جمال أو نشاط على حدة       
ة إىل جانب االستثمارات والتدريب لتحقيق االستدامة يف مجيع األنـشطة املتـصلة بالـسياح             

  .واملسامهة يف التنمية املستدامة
وتتوّخى هذه الوثيقة حتديد القضايا الرئيسية اليت ينبغي معاجلتها عند حبث إسهامات              -٢

وسيستعرض الفصل األول حجم قطاع السياحة وأمهيته النسبية        . السياحة يف التنمية املستدامة   
 ما ُيمكن أن ينجم عن السياحة مـن  ويقيِّم الفصل الثاين . من املنظور العاملي واملنظور الوطين    

آثار مباشرة وغري مباشرة على االقتصادات احمللية ودورها املمكن يف احلدِّ من الفقر ويف النمو               
ويتناول الفصل الثالث التحدِّيات اليت يثريها قطاُع السياحة، سيما الـضرر           . الشامل للجميع 

لفصل الرابع كيفية زيادة استدامة قطاع      ويبحث ا . الذي ميكن أن يلحق البيئة والتراث الثقايف      
  .السياحة وتعزيز مسامهاته يف التنمية املستدامة

  حجم قطاع السياحة وأمهيته النسبية  -أوالً  

  املنظور العاملي  -ألف  
 على مدى العقود القليلـة      )١(يف ظلِّ تزايد العوملة والدخل املتاح، أصبحت السياحةُ         -٣

، سامهت السياحة مبـا ُيقـدَّر       ٢٠١١ويف عام   . رعها منّواً املاضية أحد أكرب القطاعات وأس    
 يف املائة من إمجـايل      ٧ و ٦خبمسة يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ومبا يتراوح بني            

__________ 

ــسياحة يف   )١( ــف لل ــرد تعري ــسياحة،   ي ــصاءات ال ــة بإح ــة املتعلق ــيات الدولي . ٢٠٠٨التوص
ST/ESA/STAT/SER.M/83/Rev.1 .        شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة .

 . نيويورك. ٢٠١٠األمم املتحدة، . A.08.XVII.28رقم املبيع . منشورات األمم املتحدة
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ومن املتوقَّع أن يستمّر الطلب نظراً إىل تزايد دخل األسر املعيشية           . )٢(عدد الوظائف يف العامل   
، مبا يدعم أنشطة االستجمام، وإىل تنامي التجارة الدولية الذي ُيعـزِّز        يف االقتصادات الناشئة  
وهلذا القطاع، حبكم حجمه، قدرةٌ هائلـةٌ علـى حتقيـق النمـو             . سفر أصحاب األعمال  

  .االقتصادي والتنويع وتغيري هياكل االقتصادات
يونـاً يف    مل ٢٥وسجَّل وصول السيَّاح الدوليني منّواً يكاد ال ينقطع إذ ارتفع مـن               -٤
 مليوناً يف   ٩٤٠ و ٢٠٠٠ مليوناً يف عام     ٦٧٥، و ١٩٩٠ مليوناً يف عام     ٤٣٥ إىل   ١٩٥٠ عام

وتفيد التقديرات بأن مليـار سـائح سـافروا بـني الـدول يف              ). ١الشكل   (٢٠١٠عام  
وتفيد منظمة  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومل ُيسجِّل هذا الرقم تراجعاً كبرياً إال يف الفترة          . ٢٠١٢ عام

ية بأن قطاع السياحة من أول القطاعات اليت ُتسجِّل تعافياً مبكِّراً من األزمـة              السياحة العامل 
 يف املائـة يف     ٤ و ٣ومبعدل منو قُدِّر مبـا يتـراوح بـني          . املالية واالقتصادية العاملية األخرية   

، أثبتت السياحة الدولية قدرهتا امللحوظة على جماهبة التقلُّب االقتصادي لكنـها            ٢٠١٢ عام
ومن املنتظر أن يستمّر التعايف يف األمد األطول، إذ يتوقَّـع أن            . أيضاً قابليتها للتأثُّر به   أثبتت  

، حيث ُيفَترض أن    ٢٠٢٠ يف املائة سنوياً إىل غاية عام        ٤تنمو أعداد السيَّاح الدوليني بنسبة      
. ائة يف امل  ٦٠ مليار سائح، حبيث يفوق املستويات احلالية بنسبة تناهز          ١,٦يصل عددهم إىل    

وُيتوقَّع أن تكون أوروبا وشرق آسيا واحمليط اهلادئ واألمريكتني على رأس املناطق األكثـر              
  .)٣(استقباالًً للسيَّاح يليها أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا

  ١الشكل 
  ٢٠١١-١٩٩٠السياحة الوافدة، 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .منظمة السياحة العاملية  :املصدر
__________ 

 .UNWTO Tourism Highlights: 2012 Edition. UNWTO. Madrid). ٢٠١٢(منظمة السياحة العاملية  )٢(
 .رجع ذاتهامل )٣(
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الوجهتني التقليديتني، ارتفعـت حـصة      أمريكا الشمالية   ويف حني ال تزال أوروبا و       -٥
 يف املائة   ٤٧ إىل   ١٩٨٠ يف املائة يف عام      ٣٠االقتصادات الناشئة يف السوق ارتفاعاً كبرياً من        

وجهـات  من زيادة   أسرع  مبعدل  وجهات االقتصادات الناشئة    ومع زيادة   . ٢٠١٠يف عام   
). ٢الـشكل   (يف الزيادة   تصادات الناشئة   حصة وجهات االق  ستستمر  االقتصادات املتقدِّمة،   

الدوليني بصفة عامة   العدد اإلمجايل للسياح    وخبصوص أسواق املصدر، يأيت قرابة ثالثة أرباع        
  .من البلدان املتقدِّمة

  ٢الشكل 
   ، حبسب نوع االقتصاد٢٠١٢-٢٠٠٦دخول السّياح الدوليني، 

  )التغيُّر، بالنسبة املئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ظمة السياحة العامليةمن  :املصدر

 يف املائـة مـن جممـوع        ٥١ بأن قرابة    ٢٠٠٨وعالوة على ذلك، تفيد أرقام عام         -٦
 يف املائة بسفر أصحاب األعمال؛      ١٥؛ و االستجمامبسياحة  ، مرتبط   الدولية الوافدة  ةالسياح

ملائـة   يف ا  ٧ يف املائة بأغراض أخرى منها الزيارات العائلية واحلّج والصحة والتعليم؛ و           ٢٧و
نصف املسافرين إىل وجهتهم بواسـطة النقـل        على  ويصل ما يزيد    . )٤(أغراض غري حمدَّدة  ب

  ). يف املائة٤٨(بينما يستخدم البقية النقل السطحي )  يف املائة٥٢(اجلوي 

__________ 

 . Tourism Highlights: 2009 Edition. UNWTO. Madrid). ٢٠٠٩(منظمة السياحة العاملية  )٤(
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، الذي يناهز املليار سائح، صغري نسبياً مقارنة بعدد          الوافدين وعدد السّياح الدوليني    -٧
خللـق  والسياحة الداخلية مهمة . مليارات سنوياًأربعة  الذي ُيقدَّر مبا يناهز     السّياح الداخليني   

غري أن قدرة قطاع السياحة     . الوظائف ولسالسل القيمة احمللية، سيما يف االقتصادات املتقدِّمة       
على املسامهة يف التنمية االقتصادية غالباً ما ترتبط بالسياحة الدولية نظراً إىل قدرهتا على توليد          

  .العملة األجنبية وإتاحة فرص نقل رأس املال واملعرفة
ومتثِّل السياحة الدولية مصدراً رئيسياً للعملة األجنبية وتساهم من مثّ مسامهة حامسة يف               -٨

وعلى حنو ما يظهر يف     . ميزان املدفوعات ويف استقرار االقتصاد الكلي، سيما يف البلدان النامية         
 قياسـياً   حة، اليت ُتقاس بإيرادات السياحة الدولية، رقمـاً       ، سجَّلت صادرات السيا   ١الشكل  

.  دوالر لكـل سـائح دويل      ١ ٠٠٠ أو ما يناهز     ٢٠١١ مليار دوالر يف عام      ١ ٠٣٠ بلغ
وبإضافة قيمة نقل املسافرين على الصعيد الدويل، يفوق إمجايل الدخل الناتج عـن الـسفر               

  .٢٠١١دوالر يف عام تريليون  ١,٢والسياحة الوافدين 
، ٢٠١١واحتل قطاع السياحة املركز الرابع يف ترتيب الصادرات العاملية يف عـام               -٩
 يف املائـة مـن   ٦ يف املائة من صادرات اخلدمات التجارية يف العامل أو ما يعادل          ٣٠مثّل   إذ

  .)٥(جمموع الصادرات
 ٦٠  ومن اخلصائص البارزة األخرى لقطاع السياحة أن النساء ُيمثّلن ما يتراوح بني             -١٠
ال تتجـاوز أعمـارهم      يف املائة من القوة العاملة، وأن نصف العاملني يف هذا القطاع             ٧٠و

يف قطـاع الـسياحة مقارنـة       العمل  ويسهل على العمال املهاجرين     . )٦(اخلامسة والعشرين 
وبالنسبة إىل بلدان نامية كثرية، تولِّد اخلدمات الـسياحية الـيت ُيقـدمها    . بقطاعات أخرى 

وتستفيد البلدان املـضيفة    . عاملون يف اخلارج تدفقات كبرية من التحويالت املالية       رعاياها ال 
للعمال املهاجرين أيضاً من صادرات خدمات السياحة والسفر الناجتة عن إنفـاق العمـال              

  .املهاجرين يف اقتصاداهتا
ويثري منط العمل يف هذا القطاع شواغل ترتبط بالطابع املومسي واملؤقت لوظـائف                -١١

. املتاحة للعمالة غري املاهرة ونصف املـاهرة      فرص  الكثرية، إىل جانب االرتفاع النسيب حلصة       
وتبذل منظمة العمل الدولية ومنظمات غري حكومية جهوداً يف سبيل التوعية بظروف العمل             

مهية تشجيع العمـل الالئـق      ألأصحاب العمل واملسؤولني يف قطاع السياحة       وتنبيه  املتردية  
  .الئقة يف هذا القطاعواألجور ال

فرص العمل، تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية       خلق  وخبصوص قدرة القطاع على       -١٢
 وظيفة إضافية أو غـري      ١,٥ما يعادل   توفر  بأن الوظيفة الواحدة يف قطاع السياحة الرئيسي        

__________ 

 .٢انظر احلاشية  )٥(
)٦ ( Bolwell D and Weinz W (2008). Guide for social dialogue in the tourism industry. Sectoral Activities 

Programme. Working Paper No. 265. International Labour Organization. Geneva. October. 
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بالسياحة يف  وتتمثل أغلبية املشاريع املتصلة     . تصلة بالسياحة املقتصادية  االنشطة  األمباشرة يف   
البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منواً، يف منشآت صغرية ومتوسطة احلجم وبالغة الصغر              

  .يعمل الكثري منها يف االقتصاد غري املنظم

  املنظور الوطين  -باء  
فمـسامهة القطـاع   . تباينات مهمة بني البلدان   ية بطبيعة احلال    حتجب الصورة العامل    -١٣

اتج احمللي اإلمجايل والعمالة والدخل وإيرادات العملة األجنبية تكون أكـرب يف            املباشرة يف الن  
.  النامية من الدول اجلزرية الصغرية   مثل كثري   على السياحة   بقدر كبري   البلدان النامية املعتمدة    

غري أن األثر االقتصادي للسياحة يكون أكرب باألرقام املطلقة يف االقتصادات الكبرية واملتنوعة             
. قتصاد الواليات املتحدة األمريكية والصني واليابان وفرنسا والربازيل وإسبانيا وإيطاليـا          كا

مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان       "وتفيد تقديرات منظمة السياحة العاملية بأن       
ُتمثـل فيهـا     يف املائة يف البلدان اليت       ٢قرابة  بني  ذات االقتصادات املتنّوعة واملتقدمة تتراوح      

 يف املائة يف البلدان اليت تكون فيها السياحة دعامة          ١٠أكثر من   والسياحة قطاعاً صغرياً نسبياً     
  .)٧("مهمة من دعائم االقتصاد

وعلى مدى العقدين املاضيني، سّجل القطاع منواً أسرع بكثري يف البلدان النامية منه               -١٤
زيادة الدخل املتاح عالوة على أن السفر بـات         إىل  ذلك جزئياً   يف البلدان املتقدمة، وُيعزى     

عـدد   يف املائة مـن      ٤٥على  البلدان النامية حالياً    ويزيد نصيب   . أسهل وأقل تكلفة نسبياً   
كذلك ساهم . ة الدوليةإيرادات السياح يف املائة من ٣٥ويتجاوز السّياح على الصعيد العاملي 

  . بلدان نامية كثريةالسفر داخل املناطق يف منو قطاع السياحة يفتزايد 
وتفيد تقديرات اجمللس العاملي للسفر والسياحة بأن البلدان اليت احتلـت املراكـز               -١٥

 كان مجيعها من البلدان ٢٠١١العشرة األوىل من حيث معدالت منو السفر والسياحة يف عام        
وأوروغواي ) ة يف املائ  ١٥,٧(وتايلند  )  يف املائة  ١٧,٢(ومن بني هذه البلدان أوغندا      . النامية

وتركيـا  )  يف املائة  ١٣,٤(وناميبيا  )  يف املائة  ١٤,٤(وهونغ كونغ، الصني    )  يف املائة  ١٥,١(
 يف  ١١,٦(وسنغافورة  )  يف املائة  ١٢,٢(ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية     )  يف املائة  ١٣,٤(

  ).  يف املائة١٠,٧(ومايل )  يف املائة١١,٥(وتونغا ) املائة
سامهات يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة، تؤدي السياحة دوراً بارزاً          ومن حيث امل    -١٦

، اليت ينتمي البعض منها أيضاً إىل أقل البلـدان   النامية بصفة خاصة يف الدول اجلزرية الصغرية     
 يف املائة مـن النـاتج احمللـي         ٢٥وُتمثل السياحة يف البعض من هذه البلدان أكثر من          . منواً

عل، حتتل السياحة املرتبة األوىل أو الثانية يف ترتيب مصادر إيرادات الصادرات            وبالف. اإلمجايل
وُيمثل القطـاع مـصدر إيـرادات       .  بلداً يف العامل   ٤٩ من أقل البلدان منواً وعددها       ٢٠يف  

__________ 

 .٢انظر احلاشية  )٧(



TD/B/C.I/EM.5/2 

GE.13-50057 8 

ويف البلدان النامية ككـل، تتـراوح نـسبة         . الصادرات الرئيسي يف عشرة من هذه البلدان      
  . يف املائة١٥ و١٢ع إيرادات الصادرات بني مسامهة السياحة يف جممو

واكتسب قطاع السياحة أمهية كبرية على الصعيدين العاملي والوطين باعتباره مصدراً             -١٧
اهتمامـاً  ونتيجة لذلك، ما فتئت احلكومات ُتـويل        . من مصادر النمو االقتصادي والعمالة    

 فرص العمـل وزيـادة الـدخل        قطاع السياحة على أمل أن يساعد يف توليد       متزايداً لتنمية   
  .واملسامهة من مث يف احلد من الفقر

  الدور الذي ميكن أن تؤديه السياحة يف النمو االقتصادي واحلد من الفقر  -ثانياً  
وبنـاء  وخلق فـرص العمـل      تتوقف مسامهة قطاع السياحة يف النمو االقتصادي          -١٨

  :القدرات احمللية واحلد من الفقر على العوامل التالية
مدى اندماج قطاع السياحة يف االقتصاد الوطين من خالل روابط أماميـة              )أ(  

  وخلفية مع القطاعات األخرى واالندماج يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية؛
مدى استخدام اإليرادات الناجتة عن السياحة، مبا فيها العملـة األجنبيـة،              )ب(  

احمللية، سيما املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم،      ودعم املنشآت   التحتية  لتمويل تطوير البنية    
  ؛ باحلياةوللنهوض باملهارات واملؤسسات الالزمة إلنشاء اقتصاد حملي نابض

السياسات واالستراتيجيات املعتمدة من احلكومات، وما إذا كانت تشجع           )ج(  
م األنشطة كثيفة   زيادة االستثمار احمللي واألجنيب يف السياحة ونقل التكنولوجيا واملعرفة وتدع         

  العمالة، وتستهدف املناطق اليت يعيش فيها الفقراء ويعملون؛
اجلهود الوطنية الرامية إىل ضمان استدامة األنشطة االقتـصادية وبلوغهـا             )د(  

  .األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية

  الروابط  -ألف  
ة روابط أمامية وخلفيـة     تتمثل إحدى السمات البارزة للسياحة يف قدرهتا على إقام          -١٩

وبالفعل، خلصت دراسة أعدها جيلوسو وآخرون بشأن قطاعات السياحة يف          . قوية ومتنوعة 
قوية بصفة خاصـة يف قطـاع       ) األمامية واخللفية (اهلند والربازيل وإندونيسيا إىل أن الروابط       

لنشاط السياحة مقارنة مبعظم القطاعات األخرى، ما يؤكد قدرة قطاع السياحة على حث ا            
ميكن أن تترتب   ثر املضاعف الذي    األفالروابط القوية ُتحفز    . )٨(على نطاق واسع  االقتصادي  

__________ 

)٨( Geloso Grosso M, Lesher M and Pinali E (2007). Services trade liberalization and tourism 

development. OECD Trade Policy Working Paper No. 57. JT03235678. Organization for 

Economic Cooperation and Development. Paris. 
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إىل جانـب   الداخل  عليه فوائد اقتصادية واسعة النطاق على الصعيد الوطين وفرص عمل يف            
  .احلد من الفقر على املستوى احمللي

ة الـسياحة قطاعـات     ، ميكن أن تضم سلسلة قيم     ٣وعلى حنو ما يظهر يف الشكل         -٢٠
وسيتطلب تعزيزها بناء وتشغيل فنادق ومطاعم ومرافق سياحية أخـرى      . عديدة يف االقتصاد  

األساسـية كالطاقـة واالتـصاالت      التحتيـة   بواسطة روابط خلفية وتطوير خدمات البنية       
 وميكنها أيضاً إقامة. خرىاألدعم الواخلدمات البيئية، عالوة على الزراعة والتصنيع وخدمات      

جمموعة واسعة من الروابط األمامية مع القطاعات اليت تقدم اخلدمات اليت يستهلكها السياح،             
ومنها اخلدمات املالية واالتصاالت وجتارة التجزئة واخلدمات الترفيهية والثقافية والشخـصية           

وإضافة إىل ذلك، ستحتاج البلدان الساعية إىل تدعيم        . واألمنية والصحية وخدمات الضيافة   
 الـسليمة   داعمة للسياحة كاملطارات والطـرق    أخرى  حتتية  اعها السياحي إىل تطوير بىن      قط

وإنشاء عالية اجلودة   واملوانئ واملستشفيات واملصارف، وهي مرافق ضرورية إلتاحة خدمات         
  .وجهة سياحية تنافسية

بيد أن إقامة الروابط تقتضي وضع استراتيجية وطنية فعالة تضم سياسـات وأُطـراً               -٢١
تنظيمية ومؤسسية حمددة األهداف وحوافز كافية حلث االستثمار اخلاص وتنميـة قـدرات             

واعتماد استراتيجية وطنية أمر حاسم األمهية، لكن مشاركة احلكومة بنـشاط    . احملليةالعرض  
يف حققت أكرب جناح    والبلدان النامية اليت    . أمهيةعنه  قل  تاألساسية ال   التحتية  يف تطوير البنية    

القطـاعني العـام    تعتمد على   السياحة هي البلدان اليت صممت استراتيجية واضحة        تطوير  
   .لدعم السياحةالالزمة التحتية واخلاص يف االستثمار ويف تطوير البنية 

. وغري مستغلة بالكامل  ضعيفة  ما زالت   غري أن روابط السياحة يف بلدان نامية كثرية           -٢٢
 قطاع السياحة إىل املستثمرين األجانب ووكاالت       ونتيجة لذلك يعود جل القيمة املضافة يف      

وعلـى  . السفر الدولية وشركات الطريان األجنبية وال يستفيد منها الفقراء إال بقدر حمدود           
نسبة تتراوح يف أحسن األحوال بـني مخـس وثلـث         سبيل املثال، يفيد ميتشل وأشلي بأن       

الفقراء كدخل مباشر أو عن طريق      اإلنفاق اإلمجايل للسياح يف الوجهة السياحية تذهب إىل         
  .ومن هنا ينبع القلق بشأن التسرب، وهو موضوع يناقش أدناه .)٩(سالسل اإلمداد

  

__________ 

)٩ ( Mitchell J and Ashley C (2007). Can tourism offer pro-poor pathways to prosperity? Examining 

evidence on the impact of tourism on poverty. Briefing Paper 22. Overseas Development Institute 

(ODI). June. http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/110.pdf. 
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ك، يتعني على احلكومات، يف تصميم استراتيجيات السياحة املستدامة، أن تقّيم           لذل  -٢٣
وعلى سبيل املثـال،    . وحتدد الروابط املمكنة أو سالسل القيمة املتصلة بالسياحة يف االقتصاد         

متثل الزراعة قطاعاً رئيسياً ذا روابط خلفية قوية مع السياحة، مبا أن الفنادق واملطاعم حتتاج               
ويفيد تلفر وآخرون بأن ثلث اإلنفاق السياحي       . د ثابت وكبري باألغذية واملشروبات    إىل إمدا 

غري أن تزويد قطاع السياحة باألغذية واملشروبات ليس        . )١٠(املواد الغذائية اإلمجايل يوجه إىل    
كاستيفاء املعايري الـصحية  (ومتطلبات اجلودة املوثوقية والكمية من حيث باألمر اهلني عموماً   

ويتمثل أحد سبل تيسري دمج املنتجني احملليني يف سلسلة القيمة          ). ري الصحة النباتية مثالً   ومعاي
وتتيح هذه العقود للمنتجني فرصـة      . يف إبرام اتفاقات تعاقدية مباشرة بني املنتجني والفنادق       

التفاوض مسبقاً على األسعار وختطيط اإلنتاج، كما متكّنهم من االستثمار يف تكنولوجيـات             
وتستثمر فنادق كثرية أيـضاً يف تيـسري خـدمات          .  استقراراً م دخالً أكثر  ل إذ توفر هل   أفض

وتعود هذه املبـادرات  . اإلرشاد وتنمية املهارات من أجل املسامهة يف حتسني نوعية املنتجات         
، وتتيح للفنادق يف اآلن ذاته التأثري على أحجـام اإلنتـاج ونوعيتـه              املوّردينبالفائدة على   

آثار غري مباشرة   إضافة إىل ذلك، تترتب على زيادة الطلب على املنتجات الزراعية           و. وتنوعه
على األنشطة الريفية غري الزراعية كحث تطوير صناعة التجهيز الزراعي وزيادة الطلب على             

  . أنشطة النقل والتخزين والتجارة يف األرياف
تواجه قيوداً يف التزود باملنتجات     وال تزال بلدان نامية كثرية، سيما أقل البلدان منواً،            -٢٤

املوثوقيـة  ضعف اجلـودة أو     (والبعض من هذه القيود معروف      . الزراعية على الصعيد احمللي   
 وميكن أن يتفاقم بفعل تدين خدمات النقل ونقص التواصل وتبادل املعلومات بني           ) التسليم أو

ات التغلب على هذه املـشاكل      وال بد من إيالء اهتمام أكرب الستراتيجي      . املوّردين واملشترين 
وحتديات التنفيذ اليت تواجهها البلدان النامية ولدور املنظمات الدولية يف تدعيم روابط سلسلة             

شراكة جنحـت يف    على  ويرد يف اإلطار أدناه مثال      . اإلمداد اليت جتمع بني الزراعة والسياحة     
  .دمج املزارعني الصغار يف سلسلة القيمة السياحية

Gambia is Good) غامبيا بلد اخلري(  
باالعتماد علـى املـصادر     ورغم االهتمام   . متثل السياحة يف غامبيا مصدر دخل مهماً        
، كثرياً ما تستورد الفنادق واملطاعم الفواكه واخلضراوات ألن اإلمـداد احمللـي عـادة               احمللية
غامبيا "ت شراكة   وأُقيم. غري مستقر وغري ثابت اجلودة وغري كاٍف يف فترات الذروة         يكون   ما

لـوزارة التنميـة    التابعـة  Business Linkages Challenge Fundبتمويل من مؤسسة " بلد اخلري
 دولية غـري  ، وهي منظمةوتضم هذه الشراكة منظمة كونسرين يونيفرسال     . الدولية يف بريطانيا  

ـ    ،حكومية وشركة هيغروف احملدودة، وهي شركة بريطانية كبرية للبستنة         . يني ومنـتجني حمل
قها للفنادق واملطـاعم    يمنتجات البستنة الطازجة من املزارعني الصغار وتسو      تتوىل شراء    وهي

__________ 

)١٠( Telfer DJ and Wall G (1996). Linkages between tourism and food production. Annals of Tourism 

Research. 23(3):635–653. 
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دعماً يف جمـال    الشراكة  وتقدم  . السياحية، فتحل بذلك حمل الوسطاء بني املزارعني واملشترين       
بـاألخص ترمجـة    وتتـوىل   . اإلنتـاج مستلزمات  التسويق وتدريباً على اإلنتاج وتيّسر شراء       

ياجات الفنادق واملطاعم واحملالت الكربى إىل خطط إنتاج مفصلة للمزارعني، والتفـاوض            احت
يف جمال نظـم    على أسعار منصفة، ووضع نظام لتخزين البذور وتصنيف املنتجات، واملساعدة           

ونتيجة لذلك، ُتشترى املنتجـات مـن       . الري وتنويع احملاصيل إلتاحة اإلنتاج على مدار العام       
 فنـدقاً   ٤٠ويزود املزارعون ما يربـو علـى        .  يف املائة منهم نساء    ٩٠زارع،   م ١ ٠٠٠ قرابة

  . طناً من املنتجات يف الشهر أثناء املوسم السياحي٢٠ومطعماً بقرابة 
 

  .األونكتاد، باالستناد إىل معلومات متاحة على الشبكة : املصدر

 يف قطاعات التـصنيع     قدرة قطاع السياحة على حث النمو والتنمية وتيسريمها       وتثري    -٢٥
الطلب يف  مباشرة كبرية   آثار  وميكن أن تكون للقطاع     . كثرياً من النقاش  والبناء والنقل أيضاً    

على املنتجات املصنعة، من املنتجات البسيطة كاألغطية واملناشف والـصابون واألثـاث إىل     
اعا البناء والنقل مـن  املنتجات املصنعة عالية التكنولوجيا أو كثيفة رأس املال اليت حيتاجها قط        

وكثرياً ما يفضي توسع القطاع إىل زيادة       .  وعالية اجلودة  أجل توفري خدمات سياحية تنافسية    
 ومرافق املطارات احلديثة وتوفري     ياحية كالفنادق واملوانئ والطرق   الطلب على بناء املرافق الس    

على آثار املضاعف   ا بدوره   ويولِّد هذ . املركبات وغريها من وسائل النقل إىل املواقع السياحية       
امتداد سلسلة القيمة ويف قطاعات متنوعة كالتعدين والطاقة واإلمداد باملياه وصناعة املنتجات            

وإضافة إىل ذلـك    . اإلنتاج يف قطاعي البناء والنقل    كمستلزمات  ذات احملتوى املعريف األكرب     
ويف . ب وإمنا تيّسر التجارة أيضاًللنقل بالفائدة على السياحة فحسالتحتية البنية إنشاء عود ي ال

، ميكن أن يكون لبناء شبكة نقل تأثري        نائيةسياحية يف مناطق    الواقع  املالبلدان اليت توجد فيها     
لكن بالنظر إىل اخنفاض مستوى التنمية الصناعية وضعف هيكـل          . مفيد على التنمية الريفية   

 يف أقل البلدان منواً، تكون الـروابط  اإلنتاج يف خمتلف القطاعات يف بلدان نامية كثرية، سيما  
. بصفة عامة من أضعف ما يكون بني السياحة وقطاعات رئيسية كالزراعة والنقل والتصنيع            

الضرورية إلنـشاء البنيـة التحتيـة       اإلنتاج  مستلزمات  لذا، غالباً ما ُيستورد جزء كبري من        
  .والنهوض بالسياحة

ظ على القدرة التنافسية، ينبغي أن ُتتـاح        والجتذاب عدد متزايد من السياح واحلفا       -٢٦
الكهرباء واملاء النقي واخلدمات الصحية     مرافق  فعالة وموثوق هبا مثل     مرافق  لقطاع السياحة   

وهذه بطبيعة احلال منافع ينبغي للبلدان توفريها من أجل حتقيق رفاه السكان بصرف             . احلديثة
ة الرامية إىل النهوض بقطاع الـسياحة       غري أن اجلهود السياساتي   . النظر عن شواغل السياحة   

إضافياً وُيولّد قطاع السياحة اليوم طلباً   . هذه اخلدمات األساسية  قوة دفع إضافية لتطوير     تقدم  
وجاء . على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، متيحاً بذلك فرصة أخرى لتعميق الروابط         

  : تينية والبحر الكارييب ما يلييف دراسة حديثة أعدهتا اللجنة االقتصادية ألمريكا الال
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على زيـادة إنتاجيـة   ساعد ...  توافر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إن    
اخلدمات الـسياحية،   تيسري احلصول على    قطاع السياحة وقدرته على املنافسة وعلى       

وأحدثت . للراغبني يف السفر  بطاقات السفر اجلوي واحلجز الفندقي      كخدمات حجز   
 مقـدمي    يف قطاع السياحة الدولية إذ قلّصت املـسافة بـني           جذرياً رياًاإلنترنت تغي 

وينطوي هذا التحول على بعدين رئيسيني، أوهلما أن مجيع         . اخلدمات السياحية وزبائنهم  
 بـات  ، داخل سلسلة القيمةها موقعمهما كان فئات الشركات، الكبرية منها والصغرية،      

الـذين كـانوا    وثانيهما أن املستهلكني    . هائينيالنعمالئها  بإمكاهنا التواصل مباشرة مع     
الوصـول إىل   ن  واملوردوكما يستطيع   . خارج سلسلة القيمة أصبحوا اآلن يف صميمها      

  . )١١(لزبائن أن يصلوا مباشرة إىل جانب العرضيستطيع ااملستهلكني مباشرة 
تـصاالت  لتكنولوجيا املعلومـات واال   التحتية  وعالوة على ذلك، تتيح فوائد البنية         -٢٧
، كمرافق اهلـاتف اجلـوال      ذلك أن روابط االتصاالت   . السياحة خارج قطاع     كبرية فرصاً

والتغطية باإلنترنت تعود بالنفع على الفقراء ألهنا تتيح أو تيسر احلصول على معلومات حامسة             
  . األمهية بالنسبة إىل موارد رزقهم مثل أسعار احملاصيل

 مـن أصـحاب     اً كـبري  اًعددج يف سلسلة القيمة      أن يدم  وباستطاعة القطاع أيضاً    -٢٨
نسبة كبرية من اإلنفاق الفـردي      ف. السياحيني احملليني املرشدين  املشاريع احمللية كاحلرفيني أو     

  مباشراً  دخالً شراء منتجات حرفية وفنية حملية، وميثل هذا اإلنفاق عموماً        توجه إىل   السياحي  
 التبادل بني السياح، وأصـحاب املـشاريع        وعالوة على ذلك، يساهم   .  احمللية للمجتمعات

  . احملليني يف الصورة اإلجيابية للوجهة السياحية
مـة  وإىل جانب الفوائد املباشرة اليت ميكن أن تنشأ عن السياحة، يوفر القطاع ميزة قيّ               -٢٩

ففي قطاع دينامي تتنوع فيه أفضليات الزبائن، يغـدو         . أخرى هي نقل املعارف والتكنولوجيا    
 كمعرفة احتياجات الزبائن والوصول إىل نظم احلجز واإلملـام          - معارف نظرية معينة     اكتساب

ال غىن عنها الجتـذاب الطلـب       تنافسية   ميزة   -باملاركات وأشكال تنظيم األعمال التجارية      
 يف تيسري نقل املعارف إمـا        مهماً ويف هذا الصدد، تؤدي الشركات عرب الوطنية دوراً       . العاملي

مار األجنيب املباشر أو طرق استثمار أخرى غري قائمة على املسامهة يف رأس املال              بواسطة االستث 
قطـاع  الـدخول يف    كمنح االمتيازات والتراخيص، ومها شكالن شـائعان مـن أشـكال            

السياحة يشكل ضرورة أساسية لقطاع     ويظل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر      . )١٢(السياحة
رئيسية وتنسحب متطلبات االستثمار على مرافق      . د احمللية حمدودة  يف البلدان النامية حيث املوار    

غـري  . املادية الداعمة واخلدمات األساسية  التحتية  الفنادق واملرافق الترفيهية إضافة إىل البنية       مثل  
__________ 

)١١( ECLAC (2009). Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2008. United 

Nations publication. Sales No. E.09.II.G.24. Santiago. 
)١٢( UNCTAD (2007, 2012). World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive 

Industries and Development. United Nations publication. Sales No. E.07.II.D.9. New York and 

Geneva. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies. 

United Nations publication. Sales No. E.12.II.D.3. New York and Geneva. 
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 بالنسبة إىل البلدان الساعية إىل حتصيل نسبة         حتدياً أن االستثمار األجنيب املباشر قد يشكل أيضاً      
 بالنسبة  اًمسألة التسرب اليت تناقش أدناه مبعث قلق رئيسي       تشكل  و. إيرادات السياحة أكرب من   

  . إىل البلدان النامية وميكن أن تقوض بصورة خطرية آثار السياحة اإلجيابية على التنمية

  احلد من الفقر  -باء  
 أن  قد ال تكون السياحة يف حد ذاهتا احلل الكفيل بالقضاء على الفقر لكنها ميكـن                -٣٠

إال أن أثر السياحة على احلد من الفقر يتوقف على عدد من            . تساهم يف ذلك مسامهة كبرية    
 على نوع السياحة، وخباصة ما إذا كانت سياحة واسعة النطـاق            فهو يتوقف مثالً  . العوامل

 أكـرب   ويرجح إىل حد كبري أن تولد السياحة واسعة النطاق عدداً         . متخصصة أو حصرية   أو
وأن تتيح للفقراء أو للمنشآت الـصغرية       فرص العمالة شبه املاهرة،      مبا فيها    ،فرص العمل من  

غري أن السياحة واسعة النطاق قد تتـسبب يف         . فرص بيع السلع واخلدمات مباشرة للزائرين     
. مشاكلها اخلاصة من حيث الضغط على املوارد احمللية والبيئة واحلفاظ على التراث الثقـايف             

  . سعة النطاق وضع استراتيجية للتخفيف من أي آثار سلبية ممكنةلذلك تقتضي السياحة وا
 على مستوى اإلنفاق الفردي الفعلي      ويتوقف أثر السياحة على احلد من الفقر أيضاً         -٣١

وهذا األمر مهم ألن ما يصل إىل الفقـراء مـن اإلنفـاق             . أو املشجع يف وجهة سياحية ما     
عادة ما يفوق بكثري ما يصلهم      )  غالب األحيان  عن طريق االقتصاد غري املنظم يف     (االختياري  

وتبني . وخدمات منظمي الرحالت والسفر الدويل    البنود الكبرية مثل اإلقامة     من اإلنفاق على    
 تـشترى   ما حيث خاصة(دراسة من إعداد معهد التنمية اخلارجية أن إنفاق السياح يف املطاعم            

يعود السياحية  والنقل احمللي والرحالت    ) يةسيما املنتجات احلرف  ( والتسوق   )حملياًاإلمدادات  
  . )١٣( يف املائة٥٠ و٢٥إىل الفقراء بنسبة تتراوح بني 

.  كما أشري إليه آنفـاً     على الصعيد احمللي مهم أيضاً    وعرضه  واالرتباط بإنتاج الغذاء      -٣٢
فقرية أكرب  من األسر املعيشية ال ما تدعم سلسلة اإلمداد الزراعية يف قطاع السياحة عدداً فغالباً

تأثرياً وباملثل، حيدد مستوى األجور مدى تأثري السياحة        . مما تدعمه وظائف الفنادق واملطاعم    
الفقراء؛ فكلما ارتفع مستوى األجور تسّنى له املسامهة يف احلد من الفقر ما دام              إجيابياً على   

، إما بـصفة    أيضاًوميكن أن يستفيد الفقراء على الصعيد احمللي        . الفقراء يصلون إىل الوظائف   
 من االسـتثمار يف البنيـة األساسـية         ،قطاعات أخرى املتاح يف   مباشرة أو بواسطة الدعم     

  . السياحة استثمار حتثهو، وهوغريهاالعامة وشبكات النقل املرافق وخدمات 
فقط تأثرياً إجيابياً على الفقراء ال يتوقف على احلجم          تنمية السياحة    ريأثتوهكذا فإن     -٣٣

، بل إنه يتوقف على كيفية دمج       )معّدل دخول السياح ومعدل منو السياحة     أي  (ساس  أو باأل 
  . املشاركة فيهاالفقراء يف سلسلة قيمة السياحة أو كيفية متكينهم من

__________ 

)١٣( ODI (2007). Assessing how tourism revenues reach the poor. Briefing Paper 21. ODI. London. 

June. http://www.sarpn.org/documents/d0002767/ODI_tourism_briefing-paper_Jun2007.pdf. 
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اقتصاد السياحة، باعتبـاره    خيلق  فعادة ما   . ضروري للحد من الفقر   وخلق فرص العمل      -٣٤
احملـدودة  للعمال ذوي املهـارات     العمل والوظائف    كثيف العمالة، نسبة كبرية من فرص        نشاطاً

اً كبرياً لفرص العمـل     وميكن أن يشكل مصدر   . واملتوسطة، سيما الفقراء منهم واإلناث والشباب     
  . الذين فقدوا عملهم أثناء األزمة املالية أو الذين ينضمون إىل القوة العاملةلعدد كبري من العمال 

  بالسياحةتصلة املبواعث القلق واملخاطر   -ثالثاً  
واسـعة مـن   جمموعـة  ، املنخفض سيما البلدان النامية ذات الدخل ،تواجه البلدان   -٣٥

البعض من تلـك التحـديات      ويرتبط  . التحديات والقيود يف سياق تنمية قطاعاهتا السياحية      
فعلى سبيل  . والقيود بعوامل خارجية ال ختضع لسيطرة اجلهات املعنية أو احلكومات الوطنية          

 أي فترات النمو  (أحجام السياحة بالظروف االقتصادية العاملية واإلقليمية السائدة        ال، تتأثر   املث
وباألحداث السلبية كالكوارث الطبيعيـة واألوبئـة واالضـطرابات الـسياسية           ) والركود
هنـاك   لكن.  على قرارات سفر السياح     كبرياً فهذه العوامل ميكن أن تؤثر تأثرياً     . واإلرهاب

ومن بينها نقـص    . ت نابعة من السياسات الوطنية أو من غياب تلك السياسات         حتدياأيضاً  
عدم القدرة على تشجيع الروابط ما قد يسفر عن تسرب مايل وتوترات اجتماعية ثقافيـة       أو

  .تصلة بالسياحةاملنشطة األوأضرار بيئية نامجة عن 

  التسرب املايليؤدي إىل زيادة ضعف الروابط   -ألف  
. ة إيرادات ضخمة يف االقتصاد احمللي واالقتصاد الدويل على الـسواء          تضخ السياح   -٣٦

وتشكل كيفية احلصول على حصة أكرب من هذه اإليرادات حتدياً دائماً بالنسبة إىل معظـم               
واحلصة الـيت ال تبقـى يف االقتـصاد      . االقتصادات الفقرية اليت تعتمد تنميتها على السياحة      

االقتصادية اإلجيابية  ر املضاِعف وُتقلص من مث آثار القطاع         حتد من أث   - أي التسرب    - احمللي
وحيدث التسرب عندما يتعني شراء سلع وخدمات متصلة بالـسياحة مـن            . وقدرته اإلمنائية 

وميكن أن يتخذ التسرب شكل أرباح وإيرادات مدفوعة يف اخلـارج إىل منظمـي              . اخلارج
. رحالت دوليني أو تكلفة سلع وخدمات مستوَردة أو مدفوعات الفائـدة علـى الـديون              

 يف املائة من إمجايل أرباح      ٥٠ و ٤٠وسط التسرب لدى معظم البلدان النامية بني        ويتراوح مت 
 يف املائة يف حالة البلدان املتقدمة والبلدان النامية ذات    ٢٠ و ١٠السياحة، يف حني يتراوح بني      

  .االقتصادات األكثر تنوعاً
ذات الـدخل   ويف البلدان النامية ذات التنوع االقتصادي احملدود، سـيما البلـدان              -٣٧

وبّينت بعض الدراسات أن حصة تتراوح، يف أحـسن         . املنخفض، يظل التسرب حتدياً رهيباً    
األحوال، بني ُخُمس وثلث إمجايل إنفاق السياح يف بلد الوجهة تعود إىل يف شـكل دخـل                 

ويف حني أن حتصيل هذه النسب من اإلنفاق السياحي،         . مباشر وعن طريق سالسل اإلمداد    
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ة، قد تكون له آثار إجيابية على الفقراء وأن وجود السياحة يكون بـذلك              وإن كانت صغري  
غري أن املقصود هنا    . أفضل من عدمها، ينبغي التركيز على احلد من التسرب بغية زيادة الفوائد           

؛ بل املراد هو تقليل التسرب إىل أدىن حـد  )١٤(ليس احلصول على مجيع السلع واخلدمات احمللية    
لية وحتسني سلسلة القيمة السياحية، بسبل منها حتديداً بناء القدرات الوطنية           بتدعيم الروابط احمل  

وميكن أن تكون درجة التـسرب      . وتعزيز الروابط بني املستثمرين األجانب والشركات احمللية      
من احملتمل أن يكون مستوى التسرب      "ويالِحظ جيلوسو وآخرون أنه     . مرتبطة مبستوى التنمية  

 األوىل من التنمية، حيث يكون االسـتثمار موجهـاً إىل البنيـة التحتيـة               مرتفعاً يف املراحل  
وقد ينخفض بعد ذلك بالتوازي مع زيادة قدرة البلد على تلبية احتياجاتـه مـن               . واخلدمات

  .)١٥("االستثمار واخلدمات والسلع حملياً، وبوضع السياسات املناسبة لتدعيم القدرات احمللية
 الوطنية يف قطاع السياحة، إىل جانب تدفق االستثمار         ويؤدي وجود الشركات عرب     -٣٨

ففي حني يوفر هذا االستثمار األجنيب املباشر مبالغ مهمة         . األجنيب املباشر، إىل التسرب املايل    
من رأس املال، فإن الشركات عرب الوطنية تعيد األرباح إىل موطنها، وتـرتع إىل التكامـل                

لي وكثرياً ما تستقدم مـوظفني دولـيني مـن ذوي     الرأسي مع موردين خارج االقتصاد احمل     
ويثري هذا األمر شواغل ألنه ميكن أن يعوق إمكانات    . املهارات العالية لشغل املناصب القيادية    

تراكم رأس املال والتكامل مع املوّردين احملليني ونقل التكنولوجيا واملعارف وقدرة املـوظفني      
وجاء يف منشور صادر    . ف ذات قيمة مضافة أعلى    احملليني على حتسني مهاراهتم وشغل وظائ     

الفائدة الرئيسية املتوقعة من االستثمار يف السياحة ال تتجـسد يف           "مؤخراً عن األونكتاد أن     
حاالت كثرية يف حجم استثمار رأس املال وإمنا يف اآلثار على التدريب واالرتقاء بعمليـات               

  .)١٦("اإلدارة والروابط بسالسل القيمة الدولية
ويكمن حل مشكلة التسرب يف تشجيع إقامة روابط قوية بني السياحة والقطاعات              -٣٩

وكما سبقت اإلشارة إليه، تقتضي إقامة الروابط وضع استراتيجية         . األخرى املذكورة أعاله  
  . وطنية فعالة

ومن املهم أيضاً التصدي للممارسات التجارية اليت متنع املنافسة وتعوق تنمية قطاع              -٤٠
حة بزيادة تكاليف مزاولة األعمال التجارية يف البلد واإلضرار بنوعية السلع واخلدمات            السيا
وعدم وجود أسواق تنافسية ميكن أن يعرقل بقدر كبري تنمية الـروابط مـع قطـاع        . احمللية

وعلى سبيل املثال، يفضي وجود االحتكارات يف قطاع االتصاالت أو الطاقـة إىل             . السياحة
ويتسبب انعـدام املنافـسة يف قطـاع        . سوء النوعية وعدم انتظام اخلدمة    ارتفاع األسعار و  

__________ 

 ذات السمعة الدوليـة كالـشمبانيا   األصناف( ميزة نسبية، تزداد فعالية اإلمداد الدويل    حال عدم وجود  يف   )١٤(
 ).مثالً

 .٨انظر احلاشية  )١٥(
)١٦( UNCTAD (2010). Promoting foreign investment in tourism. Investment Advisory Series. Series 

A, No. 5. UNCTAD/DIAE/PCB/2009/16. New York and Geneva. 
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اخلدمات املالية يف ارتفاع تكلفة االئتمان اليت تزيد تكاليف االسـتثمار بالنـسبة ملقـدمي               
ويؤدي عدم وجود قطاع خطوط جوية أو نقل حملي تنافـسي إىل     . خدمات السياحة احملليني  

وينبغي التصدي للقيـود املتـصلة      .  السفر الداخلي  زيادة رسوم الرحالت اجلوية وتكاليف    
باملمارسات املانعة للمنافسة عن طريق سّن قوانني للمنافسة ووضع إطار لسياساهتا بالتعـاون       

  . بني سلطة املنافسة والدولة والقطاعات االقتصادية سعياً إىل تشجيع املنافسة

  بواعث القلق االجتماعية الثقافية  -باء  
حة صلة وصل بني الشعوب على اختالف قيمها وثقافاهتـا ومـستويات            متثل السيا   -٤١

وميكن أن يكون هذا التبادل تبادالً قيماً جداً من نواح عدة، لكنه قـد         . دخلها وأمناط حياهتا  
بل إن بعض املالحظني يرون أنه      . يفضي أيضاً إىل احتكاك أو ُيهدد القيم والثقافات الراسخة        

 قطيعة ثقافية بالنسبة إىل جمتمعات الوجهة الـسياحية، سـيما         قد يتسبب يف تدهور ثقايف أو     
النساء والشعوب األصلية املعرضة للتأثر، كما قد يؤدي إىل تذمر يفضي يف هناية املطاف إىل               

  .رفض السكان احملليني وجود السياح األجانب
  : وجاء يف تقرير صادر مؤخراً عن برنامج األمم املتحدة للبيئة ما يلي  -٤٢

د أمثلة على جمتمعات جتتاحها أعداد ضخمة من الزائرين وتستغل فيها           توج  
التقاليد جتارياً وتتعرض ثقافتها خلطر االندثار بسبب السياحة غري املخططـة وغـري    

مبوافقة احلكومـة   (ويف بعض احلاالت يقوم غرباء بتشييد وجهات سياحية         . املنظمة
التقليدية مناطقها ومل تكـن تنميتـها   يف مناطق تعتربها اجملتمعات األصلية أو      ) عادة

وميكن أن تفضي هذه احلاالت إىل نزاعات جتعـل         ... مرغوباً فيها أو مقبولة حملياً      
التعاون والفوائد املتبادلة من شبه املستحيل وتزرع أحقاداً تؤثر سلباً على اجملتمعات            

 حمدودة واجملتمعات ويف البلدان اليت تكون فيها املوارد  . احمللية وعلى الوجهة السياحية   
معرضة للتأثر بالصدمات اخلارجية، ميكن أن تتداخل القضايا الثقافية مع الـشواغل            
البيئية واملشاكل املتصلة بالوصول إىل املياه واملوارد الساحلية واألحياء الربية بل قـد             

  .)١٧("تتفاقم بسببها

  الضرر بالبيئة وبالتراث الثقايف  -جيم  
ومبـا أن الـسياحة     .  قد يكون أكثرها إحلاحاً أثرها على البيئة       للسياحة آثار سلبية    -٤٣

تستهلك الطاقة واملياه وُتنتج كميات كبرية من النفايات وتؤثر على التراث الثقايف باجتذاب             
  .أعداد هائلة من الناس إىل املواقع السياحية، فقد ُتلحق ضرراً كبرياً بالبيئة وبالتراث الثقايف

__________ 

)١٧( UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty 

Eradication – A Synthesis for Policy Makers. UNEP. www.unep.org/greeneconomy. 
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اسـتهالك الطاقـة    "مم املتحدة للبيئة املذكورة آنفاً حتذر من أن         ودراسة برنامج األ    -٤٤
املتنامي يف قطاع السياحة، وخباصة ألغراض السفر واإلقامـة، واعتمادهـا علـى الوقـود               
األحفوري أمران تترتب عليهما آثار خطرية فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة وتغري املناخ             

والعوامـل  ." تعلق بنمو األعمال التجاريـة يف املـستقبل  على الصعيد العاملي وكذلك فيما ي  
املسامهة يف تزايد استهالك الطاقة هي تنامي عدد السياح الدوليني واحملليني، وتفضيل النقـل              

وتفيد تقديرات برنامج   . كثيف االعتماد على الطاقة والسفر إىل وجهات أبعد لفترات أقصر         
يف حنو مخسة يف املائة من إمجايل انبعاثات غـازات          األمم املتحدة للبيئة بأن السياحة تتسبب       

  ). يف املائة٢١(وعن اإلقامة )  يف املائة٧٥(الدفيئة النامجة يف املقام األول عن نقل السياح 
ويف حني تستهلك السياحة من املياه      . ويف وجهات سياحية كثرية، تتزايد ندرة املياه        -٤٥

د تكون يف بعض املناطق العامل الرئيسي يف استهالك         أقل بكثري مما تستهلكه الزراعة مثالً، فق      
ويف حاالت كثرية، أدى ذلك إىل عدم التكـافؤ يف توزيـع امليـاه بـني الـسياح                  . املياه

ويفيد غوسـلينغ   . اجملاورة، ما هّدد تلبية االحتياجات املعيشية للمجتمعات احمللية        واجملتمعات
 ٢ ٠٠٠ا الشرقية تستخدم ما يـصل إىل        وهال بأن املنتجعات الفخمة يف إحدى جزر أفريقي       
 ضعف متوسط االستهالك احمللي اليومي      ٧٠لتر من املياه لكل سائح يومياً، أي ما يزيد على           

  .)١٨(للسكان احملليني
وميثّل النفايات ونظم إدارة النفايات أو االفتقار إىل هذه النظم عامالً آخر يؤثر سلباً                -٤٦

كما أن إدارة ميـاه     . ات النامجة عن السياحة مرتفع نسبياً     ذلك أن مستوى النفاي   . على البيئة 
الصرف غالباً ما تكون رديئة إذ تتخلص الفنادق من مياه الصرف غري املعاجلة بإلقائهـا يف                

 يف املائة فقط من مياه الصرف املتدفقة مـن املـدن   ٣٠وتفيد التقديرات بأن    . البحر مباشرةً 
  . )١٩(سطية ُتعاجل بطريقة ما قبل التخلص منهاالساحلية يف البلدان األوروبية املتو

ويف حاالت كثرية كانت  . وكان أثر السياحة على التنوع األحيائي أثراً هائالً بالفعل          -٤٧
للسياحة واسعة النطاق تأثريات سلبية على التنوع األحيائي، يف أوساط منها الُشعب املرجانية            

النظم اإليكولوجية القاحلـة وشـبه القاحلـة    واألراضي الرطبة الساحلية والغابات املطرية و     
عـدم إدراج شـواغل التنـوع       "ويفيد برنامج األمم املتحدة للبيئة بأن       . )٢٠(واملناطق اجلبلية 

األحيائي يف التخطيط واالستثمار على مستوى الوجهة السياحية سيكون له تأثريات سـلبية             
ية ويفضي إىل احلد من قدرة الوجهـة     على البيئة الطبيعية وسيزيد الرتاعات مع اجملتمعات احملل       

خاصةً وأن االهتمام بالسياحة الطبيعية يتزايد بسرعة       (السياحية واملستثمرين على توليد القيمة      

__________ 

)١٨( Gössling S and Hall C M, eds. (2006). Tourism and Global Environmental Change: Ecological, 

Social and Political Interrelationships. Routledge. London. 
 .١٧انظر احلاشية  )١٩(
)٢٠( UNWTO (2010). Tourism and Biodiversity: Achieving Common Goals towards Sustainability. 

UNWTO. Madrid. 
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ومع ذلك، من اجلدير باإلشارة أيضاً أن السياحة أدت يف عدد من      . )٢١()"على الصعيد العاملي  
  .اجة إىل محايتهالبلدان إىل إذكاء الوعي بقيمة التنوع األحيائي وباحل

  حنو سياحة مستدامة  -رابعاً  
فمن جهة، يتيح قطـاع الـسياحة       : ناقش الفصالن السابقان ُمعضلة تنمية السياحة       -٤٨

فرصاً كثرية إلقامة روابط اقتصادية أمامية وخلفية واحلصول على العملة األجنبية والتنويـع             
جهة أخرى، ميكـن أن تـشكل       ومن  . االقتصادي وزيادة الدخل والعمالة واحلد من الفقر      

. السياحة خطراً على َصون املوارد الثقافية والبيئية باعتبارها عوامل أساسية الجتذاب السياح           
فهل ميكن التوفيق بني هاتني الديناميتني املتعارضتني؟ وبعبارة أخرى، هـل ميكـن حتقيـق               

لة واحلد من الفقر دون     االستدامة يف قطاع السياحة حبيث يساهم يف التنمية االقتصادية والعما         
غري . هدم الثقافة والضرر بالبيئة؟ إن هناك توافق آراء متزايداً على أن السياحة املستدامة ممكنة            

أهنا تستدعي اعتماد استراتيجية تأخذ يف احلسبان العوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعيـة            
  :)٢٢(ية ينبغي أن تكفل ما يليوترى منظمة السياحة العاملية أن تلك االستراتيج. والثقافية
االستغالل األمثل للموارد البيئية اليت تشكل عنـصراً أساسـياً يف تنميـة               )أ(  

السياحة، مع احلفاظ يف اآلن ذاته على التوازنات اإليكولوجية األساسية واملساعدة على حفظ 
  التراث الطبيعي والتنوع األحيائي؛

ة للمجتمعات احمللية املضيفة، واحلفاظ على ما       احترام األصالة االجتماعية الثقافي     )ب(  
  هو قائم وحي من تراثها الثقايف، وقيمها التقليدية، واملسامهة يف التفاهم والتسامح بني الثقافات؛

كفالة وجود عمليات اقتصادية طويلة األجل تتوفر هلا مقومات البقاء وتتيح             )ج(  
ة توزع بالعدل، مبا يف ذلك إتاحة فرص ثابتة         جلميع األطراف املعنية منافع اجتماعية واقتصادي     

للعمل وحتقيق الدخل وخدمات اجتماعية للمجتمعات احمللية املضيفة واملسامهة يف ختفيـف            
  .حدة الفقر

ويف ضوء ما قد ينجم عن السياحة من آثار سلبية، جتدَّدت احلاجة املُلحة لتـشجيع                 -٤٩
ملستقبل والتقليل إىل أدىن حد من األثـر        السياحة املستدامة هبدف ضمان حتقيق مكاسب يف ا       

وقد أذكى هذا األمر بدوره وعي ُصـنَّاع الـسياسات          . السليب املمكن على البيئة والثقافات    
والسياح ومشغلي قطاع السياحة بضرورة وقيمة احلفاظ على الثروات الطبيعية واالجتماعية           

دداً يف طلـب اجلـودة البيئيـة        وأصبح السياح أكثر تش   . والثقافية الفريدة للوجهة السياحية   
وباملثل، هناك ما يدعو الوجهة السياحية إىل َصون بيئتها والنهوض هبـا            . للوجهات السياحية 

__________ 

 .١٧احلاشية انظر  )٢١(
ويف حني ختتلف التعـاريف املقترحـة يف حمـور          .  واملؤلفني تعريفاً للسياحة املستدامة    املؤسساتوضع عدد من     ) ٢٢(

 .تركيزها أو مدى تفصيلها، فهي تتفق يف أن هذا املفهوم يشمل اعتبارات اقتصادية وبيئية واجتماعية وثقافية
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وبالفعل أصـبحت   . )٢٣(من باب احلفاظ على مصاحلها فقط بل أيضاً بدافع توليد القيمة           ال
تسويق مهمتني وميكـن    االستدامة وإنشاء مشاريع سياحية داعمة للفقراء وواعية بالبيئة أدايت          

  .أن متنحا مقدمي خدمات السياحة ميزة نسبية

  برنامج سياسات لتحقيق السياحة املستدامة  -ألف  
تستطيع احلكومات وشركات القطاع اخلاص جعل السياحة أكثر اسـتدامة بعـدة              -٥٠
وكما سبق ذكره، تتوقف آفاق منو القطاع يف األمد الطويل على بنـاء بنيـة حتتيـة               . طرق
سل إمداد مناسبة، وتعزيز السياسات واملؤسسات اليت تضمن تنفيذ األنشطة الـسياحية            وسال

وبتزايد نـضوج القطـاع     . على حنو مستدام حيقق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية       
ستتزايد أيضاً أمهية التخطيط على املستوى الوطين والضوابط البيئية ومبادرات احلفاظ علـى             

  :ن املتطلبات الرئيسية للسياحة املستدامة ستشمل يف األمد القصري ما يليغري أ. الثقافة
  التوعية مبا تؤدي إليه األضرار البيئية من إضعاف جلاذبية الوجهة السياحية؛  )أ(  
تشجيع اإلملام مببادئ وأساليب إدارة البيئة، مبا يشمل استراتيجيات احملافظة            )ب(  

  على الطاقة واملياه؛
  لشركات السياحية من الوصول إىل املعلومات السوقية واملوارد املالية؛متكني ا  )ج(  
حتسني التنسيق بني اإلدارات احلكومية املعنية بالسياحة والبيئة ومـستثمري            )د(  

  القطاع اخلاص يف جمال السياحة؛
النهوض بالبنية األساسية يف املواقع السياحية املعزولة اليت ال ُيستبعد أن يتجه       )ه(  

  .ها استثمار القطاع اخلاصإلي
وُتبذل جهود على الصعيدين الوطين والدويل لتنفيذ البعض مـن هـذه املتطلبـات              -٥١
فعلى الصعيد الدويل، أُنشئت، مببادرة من منظمة السياحة العاملية، جلنة          . املبادئ األساسية  أو

جّمـع التجـارب    األمم املتحدة التوجيهية املعنية بالسياحة من أجل التنمية، وهي هيئـة تُ           
ويتمثل هدف اللجنة التوجيهية الرئيسي    . )٢٤(واخلربات السياحية لتسع وكاالت وبرامج دولية     

يف توفري أوجه تآزر حتقق مزيداً من التنسيق والفعالية والكفاءة يف تقدمي املـساعدة التقنيـة                
  .املتصلة بالسياحة إىل البلدان النامية

يت تشمل القطاع اخلاص يف إنشاء اجمللس العاملي        وتتمثل إحدى املبادرات األخرى ال      -٥٢
وقد وضع اجمللس جمموعة من املؤشرات لتقصي ورصد عمليات السياحة          . للسياحة املستدامة 

__________ 

 .١٦انظر احلاشية  )٢٣(
جارة الدولية، واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمـة األمـم     منظمة العمل الدولية، ومركز الت     )٢٤(

املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العاملية، ومنظمـة              
 .التجارة العاملية



TD/B/C.I/EM.5/2 

21 GE.13-50057 

وتتعلـق  . وإدارة الفنادق ومنظمي الرحالت والوجهات السياحية هبدف تقييم اسـتدامتها         
جتماعية االقتـصادية والثقافيـة     املؤشرات بأربعة جماالت هي اإلدارة املستدامة، واآلثار اال       

مبا فيها استهالك املوارد واحلد من التلوث واحلفاظ على التنوع األحيائي واملنـاظر             (والبيئية  
ويتوخى هذا اإلطار تنمية معرفة املمارسات السياحية املستدامة وفهمها، وتشجيع          ). الطبيعية

  .السفر املستداماعتماد مبادئ عاملية للسياحة املستدامة، وحث الطلب على 
ومن املتوقع أن يؤدي تزايد الوعي البيئي إىل زيادة الطلب على الوجهات السياحية               -٥٣

املستدامة، وأن ُيفضي ذلك بدوره إىل توفري حوافز تشجع حتول القطاع حنـو املزيـد مـن                 
وطالب عدد من احلكومات واملنظمات الدولية وجمموعات املستهلكني واملنظمات        . االستدامة

لبيئية بالفعل بأن تصبح جودة البيئة واستدامة املواد اخلام جزءاً ال يتجزأ من السياسة العامـة                ا
  .وأولويات الشركات

وشجعت زيادة الوعي بتغري املناخ وبآثاره السلبية علـى االسـتثمار يف منتجـات           -٥٤
.  ذا حـدين   غري أن زيادة الوعي بتغري املناخ قد تكون سالحاً        . وخدمات أكثر مالءمة للبيئة   

وميكن مـن   . فهي من جهة ستشجع استحداث منتجات سياحية جديدة منخفضة الكربون         
جهة أخرى أن تؤثر سلباً على تدفق السياح إىل وجهات معينة وذلك مثالً يف حال زيـادة                 
  .ضرائب الكربون على الرحالت اجلوية الطويلة زيادة تؤدي إىل ارتفاع أسعار تلك الرحالت

 بالسياسة العامة، ال بد من تصميم وتنفيذ سياسات ضرائب وإعانـات            وفيما يتعلق   -٥٥
فعنـدما  . تشجع االستثمار يف األنشطة السياحية املستدامة وتثين عن السياحة غري املستدامة          

تستثمر احلكومات يف ميادين كاحلفاظ على املناطق احملمية واألصول الثقافيـة وإدارة امليـاه              
املستثمرين من القطاع اخلاص وتشجع علـى اختـاذ قـرارات           والنفايات، ترسل إشارة إىل     

  . استثمارية تكون هلا نواتج أكثر مالءمة للبيئة
وتشجيع السياحة املستدامة عملية شاملة تقتضي اختاذ إجراءات واسعة متتد من اعتماد              -٥٦

 إىل تكنولوجيات وممارسات جديدة لتحسني الكفاءة يف نظم الطاقة واملياه وتصريف النفايـات         
وميكن أن تترتب على ذلك نتائج منها حتسني        . تنفيذ سياسات من أجل إعادة التنوع األحيائي      

الكفاءة يف استعمال الطاقة يف النقل والسكن، أو اخنفاض املخاطر الصحية، أو زيادة جاذبيـة               
صر أكثر استدامة، توجد عنا   ن االنتقال إىل سياحة     ولتمكني اجلهات املعنية م   . وجهة سياحية ما  

  : وقد تشمل هذه العناصر ما يلي. كثرية يتعني توافرها أو جيب النظر فيها
  إنشاء التكتالت؛   )أ(  
  إقامة روابط مع موّردي السلع اخلدمات احمللّيني؛   )ب(  
  تنمية املهارات واملوارد البشرية؛  )ج(  
  الوصول إىل التمويل واالستثمار؛  )د(  
   السياسات الوطنية؛ وضع إطار مؤسسي ودمج السياحة يف  )ه(  
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  الترويج والتسويق؛   )و(  
  .محاية التراث الثقايف واحملافظة عليه  )ز(  

  إنشاء التكتالت  -باء  
ال متثل جودة البيئة شاغالً أساسياً بالنسبة إىل اجملتمعات احمللية فحسب وإمنا أيـضاً                -٥٧

لذا فـإن   . جاذبيتهاأهم مصدر قوة للوجهات السياحية املتنافسة على أساس مجال الطبيعة و          
. للحكومات والشركات واملنظمات اجملتمعية مصلحة مشتركة يف محاية البيئة واحلفاظ عليها          

ويتيح إنشاء التكتالت للجهات املعنية أن تدعو مبزيد من الفعاليـة إىل إدارة بيئيـة سـليمة               
ـ    (، وأن تستفيد من وفورات احلجم       )كوضع اللوائح وإنفاذها  ( الح مثل تقاسم تكاليف إص

ويعـزز  ). مثل وضع نظم إلدارة النفايات    (، وأن تعمم الفوائد على اجملتمعات احمللية        )طريق
  . ذلك املركز التنافسي للتكتل بأكمله

  إقامة روابط مع موّردي السلع واخلدمات احملليني  -جيم  
ورد يف الفصل الثاين أن للسياحة قدرة هائلة على إقامة روابط أمامية وخلفية قويـة                -٥٨

ولضمان استدامة العمليات السياحية، ال ميكن أن تقتـصر سياسـات           . يف االقتصاد الوطين  
االستدامة على السياحة يف حد ذاهتا بل جيب أن تشمل أيضاً اعتبارات االستدامة على مجيع               

ففي الزراعة مثالً، ميكن أن يتجسد ذلك يف تشجيع السياسات          . املستويات املرتبطة بالقطاع  
داَم ُنظُم ريٍّ تسمح بصرف كاف أو تطبيق ممارسات ال تضر بنوعية التربـة يف               العامِة استخ 

والروابط القوية اليت ُتولِّد العمالة والدخل وُتيسِّر االرتقاء باملهارات ستساهم          . األمد الطويل 
  .يف تنفيذ عمليات اقتصادية قابلة لالستمرار يف األمد الطويل كما ستساهم يف احلد من الفقر

ضع عدد متزايد من البلدان النامية برامج خمصصة لـروابط الـسياحة، حتـدد              وو  -٥٩
وال بد من وضع   . اإلجراءات الالزمة لتدعيم الروابط كما حيدث يف اهلند أو يف جامايكا مثالً           

وتـشمل  . برامج مماثلة لتوطيد الروابط يف أقل البلدان منواً ويف الدول اجلزرية الصغرية النامية            
  : اليت اقترحها األونكتاد حلفز تطوير سالسل اإلمداد احمللية ما يليبعض اإلجراءات 

  تدعيم إنتاجية القطاع الزراعي وروابطه بالسياحة؛  )أ(  
مّد املشاريع التجارية الصغرية مبنح لبـدء التـشغيل وتزويـدها بـالتعليم         )ب(  

 املشاريع  والتدريب ومتكينها من احلصول على قروض منخفضة الفائدة هبدف تشجيع إنشاء          
  الصغرية ومتوسطة احلجم؛

اعتماد تدابري قائمة على احلوافز لتشجيع الفنادق واملطاعم على احلـصول             )ج(  
  على مستلزمات اإلنتاج من املوّردين احملليني؛
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ختفيف شروط تقسيم املناطق وتسليم الرخص حبيث يتـسىن للمـشاريع             )د(  
  .سياحية يف مراحلها الالحقةالتجارية الصغرية املشاركة يف سلسلة القيمة ال

  تنمية املهارات واملوارد البشرية  -دال  
تعتمد السياحة اعتماداً كبرياً نسبياً على العمالة املاهرة وشبه املاهرة، لكنها حتتـاج               -٦٠

وتتزايد احلاجة إىل التدريب املتخصص بغية توسيع       . أيضاً إىل مهنيني ميتلكون مهارات حمددة     
ا يشمل التدريب يف جمايل اإلدارة والقيـادة وتكنولوجيـا املعلومـات     األسواق السياحية، مب  

والعتماد تكنولوجيات أكثر مالءمة للبيئة وإدارة املرافق السياحية بطـرق          . واللغات األجنبية 
ويتطلب . تستويف معايري االستدامة، ال بد من أن تتفق قاعدة املهارات مع أهداف االستدامة            

املوارد البشرية حبيث يتسىن لألفـراد اكتـساب تلـك املهـارات            ذلك االستثمار يف تنمية     
  . واملشاركة عالوة على ذلك يف أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى

  الوصول إىل التمويل واالستثمار  -هاء  
تتوقف نوعية البنية التحتية للسياحة بدرجة كبرية على مدى الوصول إىل التمويـل               -٦١

ويف بلدان نامية كثرية، يكون احلصول على القروض . ةبغرض القيام باستثمارات عامة وخاص
باهظ التكلفة، بينما يكون اإلنفاق العام على إنشاء البنية التحتية وحتسينها حمدوداً جـداً يف               

لذا ينبغي أن تيسر السياسات احلصول على القروض، سـيما بالنـسبة إىل             . معظم احلاالت 
ويستدعي ذلك إعـادة    . عامة القطاع السياحي  املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم، مبا أهنا د      

وهلذه االستثمارات تكلفة، لكـن     . نظر املصارف يف كيفية تقييم االستثمارات السليمة بيئياً       
فترات استرداد رأس املال ميكن أن تكون قصرية نسبياً وأن تفضي إىل وفورات يف التكاليف               

  . جتعلها جمدية وجذابة من الناحية املالية
 على ذلك، ينبغي للسياسات أن تشجع االستثمار احمللي إىل جانب مشاركة            وعالوة  -٦٢

االستثمار األجنيب املباشر، واملساعدة اإلمنائية     /الشركات عرب الوطنية  (رؤوس األموال األجنبية    
وكما ورد أعاله، تتجاوز منفعة االستثمار األجنيب بكثري منفعة ضخ رأس           ). والتعاون الثالثي 

ير بالذكر أن بعض التجارب الوطنية أثبتت أن باسـتطاعة احلكومـات أن             ومن اجلد . املال
تتفاوض مع الشركات عرب الوطنية بشأن شروط مشاركتها يف اقتـصاداهتا حبـث تتـسق               
سياسات هذه الشركات مع سياساهتا الوطنية وتشرك مثالً املستثمرين يف تيسري متويل البنيـة              

علومات وتنسيق املفاوضات مع املستثمرين األجانب      وبتقاسم امل . )٢٥(التحتية وإدارة اخلدمات  

__________ 

 Investment Policy Framework for Sustainable). ٢٠١٢(للمزيد من املعلومات، انظر األونكتاد  )٢٥(

Development. UNCTAD/DIAE/PCB/2012/5. United Nations. New York and Geneva. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2012d6_en.pdf. 
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ومنظمي الرحالت، ميكن لشركات السياحة احمللية أيضاً أن تؤمن أحجاماً وهوامش أكـرب             
  . للسلع واخلدمات السياحية املنَتجة وطنياً

  اإلطار املؤسسي ودمج السياحة يف السياسات الوطنية  -واو  
ع السياحة، لذا تقتضي االستفادة القصوى مـن        يوجد قدر كبري من الترابط يف قطا        -٦٣

وينبغي أن تكفل هذه األطـر      . إمكانات هذا القطاع وضع أطر سياساتية متماسكة وشاملة       
. السياساتية دمج السياحة املستدامة يف جممل سياسات البلد االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة         

وهو . درجة عالية من القدرة املؤسسيةويقتضي دمج جماالٍت سياساتيٍة وجهاٍت فاعلٍة متعددٍة 
يستدعي أيضاً وجود وكاالت سياحية قوية قادرة على التنسيق مع الوكـاالت احلكوميـة              

وليس . واجلهات املعنية األخرى، كالسلطات احمللية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية     
 الصغرية ومتوسطة احلجم    هذا باألمر اهليِّن يف قطاع جمزأ يضم منشآت كثرية، سيما املنشآت          

  . وبالغة الصغر
وقد يكون من املفيد لصّناع السياسات ودوائر األعمال االعتمـاد علـى مبـادئ                -٦٤

واقترح األونكتاد سلسلة . توجيهية تبّين اإلجراءات اليت تسمح باملسامهة يف السياحة املستدامة
ماعية والبيئية اليت ميكنها تدعيم أثر      من املبادئ التوجيهية املتعلقة باجلوانب االقتصادية واالجت      

  : )٢٦(السياحة اإلجيايب
تقييم اآلثار االقتصادية قبل تطوير الـسياحة       : املبادئ التوجيهية االقتصادية    )أ(  

وحتقيق أقصى زيادة ممكنة يف الفوائد االقتصادية احمللية بتدعيم الروابط واحلد من التـسرب،              
السياحة واستفادهتا منها، واملساعدة يف التسويق وتطوير       وضمان مشاركة اجملتمعات احمللية يف      

  املنتجات على الصعيد احمللي، وتشجيع األعمال التجارية املنصفة واألسعار العادلة؛
إشراك اجملتمعات احمللية يف عملية التخطـيط       : املبادئ التوجيهية االجتماعية    )ب(  

ياحية، واحتـرام التنـوع االجتمـاعي       وصنع القرار، وتقييم اآلثار االجتماعية لألنشطة الس      
  والثقايف، ومراعاة ثقافة البلد املضيف؛ 

احلد من اآلثار البيئية السلبية عند تنمية السياحة،        : املبادئ التوجيهية البيئية    )ج(  
  .واستخدام املوارد الطبيعية استخداماً مستداماً واحلفاظ على التنوع األحيائي

  الترويج والتسويق  -زاي  
طلب الترويج للوجهات السياحية وتسويقها اتباع هنج منسق حيدَّد بالتعاون مـع            يت  -٦٥

وميكن لوكاالت تشجيع االستثمار أن تؤدي دوراً مهمـاً يف الوصـول إىل            . القطاع اخلاص 
__________ 

 .١٦انظر احلاشية  )٢٦(
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املستثمرين األجانب وتوجيههم حنو التنمية املستدامة واستهداف املـستثمرين األجانـب يف            
   .ياً واجتماعياً وبيئياًاملشاريع املستدامة اقتصاد

وعلى مستوى الشركات، اعتمد عدد من اجملموعات الفندقية الكبرية بالفعل مواثيـق              -٦٦
  .بشأن السياحة املستدامة ومحاية البيئة، وهي تستخدم هذه املواثيق أداة للترويج ومراقبة اجلودة

  محاية التراث الثقايف واحملافظة عليه  -حاء  
ايف أحد احملركات الرئيسية للسياحة، بيد أن حشود السياح الضخمة          ميثل التراث الثق    -٦٧

ويف سياق تطوير مواقع التراث     . ميكن أن تشكل خطراً جسيماً على احملافظة على هذه املواقع         
الثقايف، ال بد من إقامة شراكات مع اجملتمعات احمللية، حىت يتسىن تقييم وإدارة آثار السياحة               

  .على تلك اجملتمعات
وميكن أن تساهم تنمية السياحة يف إذكاء الوعي بـالتراث الطبيعـي والثقـايف ويف                 -٦٨

ختصيص املزيد من املوارد حلماية هذا التراث واحملافظة عليه، بل ميكن أن تساهم يف اسـتمرار                
ومن املهم، مع   . غري أن اجملتمعات احمللية قد تتأثر سلباً هبذا القطاع        . التقاليد وإنعاشها وتعزيزها  

  .قدم العمل يف املشاريع، النظر يف اختاذ تدابري اقتصادية للتعويض عن اآلثار احلتمية وتداركهات

  االستنتاجات  -خامساً  
ال سـيما يف    لنمو االقتصادي واحلد من الفقـر،       لسياحة أن تساهم يف ا    باستطاعة ا   -٦٩

 وتوليـد    فرص العمـل   خلقوقدرة هذا القطاع على     .  املنخفض  الدخل  ذات البلدان النامية 
ومع ذلك . الدخل بفضل روابطه اخللفية واألمامية جتعل منه قطاعاً هاماً لتنوع االقتصاد ومنوه         

بالبيئـة   جتاهل األثر السليب الذي ميكن أن يلحقه هـذا القطـاع             ، يف الوقت ذاته،   ال ميكن 
  توفر السياحة فرص العمل والدخل يف األمد الطويل، وتـساهم يف التنميـة             يولك. ةوالثقاف

.  أن تكون عملياهتا، مبا يف ذلك األنشطة املرتبطة هبا، عمليات مستدامة أيضاً            جيباملستدامة،  
  . طموحةسياساتوبرامج  استراتيجيات ، كما ورد يف هذه املذكرة،ويتطلب ذلك

ويف هذا السياق، يتيح اجتماع اخلرباء فرصة ملعاجلة القضايا الرئيسية املتعلقة مبسامهة              -٧٠
  :وفيما يلي القضايا الرئيسية املطروحة. النمو االقتصادي والتنمية املستدامةالسياحة يف 

بناء القـدرات    قطاعاً هاماً ل    من السياحة  السمات احملددة اليت جتعل   ما هي     )أ(  
  حتقيق التنمية االقتصادية على الصعيد احمللي، وال سيما للحد من الفقر؟و

 من واضعي الـسياسات   يت تتطلب    السلبية ال  قطاع السياحة ما هي جوانب      )ب(  
  ؟لتنمية السياحةالالزمة ستراتيجيات السياسات واال وغ صلدىهتمام مزيداً من اال هاإيالء
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يف تستطيع احلكومات جذب مستويات كافية من االسـتثمار لبنـاء           ك  )ج(  
القدرات اإلمدادية، وإقامة روابط فعالة بني السياحة وخمتلف القطاعات األخرى، والعمل يف            
  الوقت ذاته على مواجهة التسرب االقتصادي واملمارسات املانعة للمنافسة يف قطاع السياحة؟

 واحملافظة  التحتية بنيةصلة بالسياحة تعتمد، على تطوير ال     املت األنشطة   مبا أن   )د(  
كيف ميكن جعل   ف  وعوامل أخرى،   وإمدادات الطاقة واملياه   ة الثقافي يةواقع التراث املعلى البيئة و  

  ، بوصفها نشاطاً اقتصادياً، قطاعاً مستداماً؟احةالسي
تعزيـز   ل  احلكومات تتبعهانبغي أن   ات واالستراتيجيات اليت ي   ما هي السياس    )ه(  

  ؟يف التنمية املستدامة السياحة مسامهةالسياحة املستدامة وضمان 

        


