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  موجز الرئيس  -أوالً  

  مقدمة    
قرر جملس التجارة والتنمية، يف دورته التنفيذية اخلامسة واخلمـسني، أن يـوعز إىل       -١

وقـد  .  السياحة يف التنمية املستدامة    األمانة بعقد اجتماع خرباء أحادي السنة بشأن مسامهة       
مع والية جملس التجـارة     اً  ومتاشي. ٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ و ١٤ُعقد هذا االجتماع يومي     

والتنمية، عمل االجتماع على تبادل املعارف وحتديد القضايا الرئيـسية واخليـارات علـى              
القتصادي والتنميـة   مستوى السياسات فيما يتعلق بالسياحة املستدامة ومسامهتها يف النمو ا         

  .املستدامة
 وأسـفر اجلانـب     .اًومنـدوب اً  وممارساً   خبري ٩٠وحضر اجتماع اخلرباء أكثر من        -٢

  .التفاعلي من االجتماع عن تبادل حيوي لألفكار والرؤى والتجارب

  البيان االفتتاحي  -ألف  
طـاع  شدد مساعد األمني العام، نيابة عن األمني العام لألونكتاد، على ضـخامة ق              -٣

 يف ٧ إىل ٦ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العـاملي و  ٥بأن السياحة متثل    اً  السياحة، مذكر 
ومع تزايد العوملة والدخل القابل للتصرف فيه، باتـت الـسياحة           . املائة من إمجايل الوظائف   

اث فهي متلك املقومات الستحد   . يف العقود األخرية  اً  واحدة من أكرب وأسرع الصناعات منو     
عدد كبري من الوظائف ولتوليد دخل كبري عن طريق الروابط من قبل النشاط ومن بعـده يف       
االقتصادات احمللية، والستقطاب االستثمار األجنيب ومن مث تيـسري نقـل التكنولوجيـات             

 هـائالً اً ومن شأن ذلك أن حيدث زمخ    . واملعارف، ولتوليد كميات كبرية من القطع األجنيب      
من الشواغل احلقيقية املرتبطـة  اً على أن مثة عدد  . االقتصادي واحلد من الفقر   يف سبيل التقدم    

فالقيمة املضافة املعمول هبا يف االقتصادات احمللية للبلدان النامية منخفـضة يف            . هبذه الصناعة 
وباإلضافة إىل ذلـك، ميكـن أن       . الغالب بسبب ضعف الروابط وارتفاع مستوى التسرب      

ودعا مساعد األمني العـام إىل تنفيـذ        .  سلبية على البيئة والثقافات    لسياحة آثار اتترتب عن   
استراتيجيات وسياسات طموحة على املستويني الوطين والدويل لـضمان تنفيـذ األنـشطة        

اً ودعا أيض . السياحية على حنو مستدام بغية حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية         
ن السياحة املستدامة، ال سيما املبـادرة املتمثلـة يف اللجنـة            إىل تعزيز املبادرات القائمة بشأ    

  .التوجيهية املعنية بالسياحة من أجل التنمية
والربامج اخلاصة الوثيقة األساسـية الـيت       اً  وقدم مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منو        -٤

 "تنمية املـستدامة  املسامهة يف النمو االقتصادي وال    : السياحة املستدامة "أعدهتا األمانة بعنوان    
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)TD/B/C.I/EM.5/2 .(        وقال إن اجتماع اخلرباء سيتيح فرصة ملعاجلة قضايا رئيـسية متعلقـة
  :السياحة يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة، ومنها ما يليمبسامهة 
حتقيـق التنميـة    بناء القـدرات و    املتصلة   لسياحةالسمات احملددة لقطاع ا     )أ(  

  ا للحد من الفقر؛االقتصادية، وال سيم
 النظر فيها  من واضعي السياسات   املطلوب لقطاع السياحة وانب السلبية   اجل  )ب(  

  ؛لتنمية السياحةالالزمة ستراتيجيات السياسات واال وغ صلدى
ذب مستويات كافيـة مـن      جل احلكومات   اخلطوات اليت ميكن أن تتخذها      )ج(  

 فعالة بني السياحة والقطاعات األخـرى،       االستثمار لبناء القدرات اإلمدادية، وإقامة روابط     
والعمل يف الوقت ذاته على مواجهة التسرب االقتصادي واملمارسات املانعـة للمنافـسة يف              

  ؛ السياحةصناعة
  مستداماً؛  نشاطاً اقتصادياً جعل السياحةسبل  )د(  
 احلكومات لتعزيز السياحة    نبغي أن تتبعها  السياسات واالستراتيجيات اليت ي     )ه(  

  . السياحة يف التنمية املستدامةمسامهةستدامة وضمان امل

  اجللسات غري الرمسية  -باء  
ويف اجللـسة األوىل، قـدم      . عقدت أربع جلسات غري رمسية أثناء اجتماع اخلرباء         -٥

وشارك يف اجللسة خرباء    . املتحدث الرئيسي املبادرة بشأن السياحة املسؤولة يف كرياال، باهلند        
ر والسنغال والصني كمتحدثني لإلطالع على جتارب بلـداهنم يف جمـال            من أوغندا واجلزائ  
إىل عروض قدمها ممثل عن وكالة سياحية رائدة،        اً  واستمع االجتماع أيض  . السياحة املستدامة 

وخرباء من هيئات شىت، وممثل عن املفوضية األوروبية، وممثل عن شركة استشارية يف جمـال               
  :ية التاليةونوقشت القضايا الرئيس. السياحة

  السياحة املستدامة    
بضرورة جعل السياحة مـستدامة     اً  متزايداً  بينت جتارب البلدان املقدمة أن مثة وعي        -٦

ض هلذه املسألة العديد من املتحدثني الذين دعوا        وتعرَّ. وضمان مسامهتها يف التنمية املستدامة    
ـ            ل االقتـصادية والبيئيـة     إىل ضرورة تطوير السياحة على حنو مستدام، مع مراعـاة العوام
  .واالجتماعية الثقافية، حىت وإن أدى ذلك إىل تكبد تكاليف زائدة

وقد اعترب أن التمتع برؤية طويلة األجل وباستراتيجية شاملة وهنج مشـويل وجـامع          -٧
بيد أنه من الـضروري وجـود سـلطة         . مسألة أساسية لتطوير قطاعات السياحة املستدامة     

. وضع مثل هذه الرؤية وتنفيذ السياسات الوطنية للتنمية الـسياحية         مكرسة للسياحة ميكنها    
  . وال تزال بعض البلدان غري مزودة مبثل هذه اهليئات بعد
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للطابع الشمويل للسياحة، دعا عدة خرباء إىل مشاركة اجلهات ذات املصلحة           اً  ونظر  -٨
 الذي ميكن أن يتبعـه      ويف هذا الصدد، تكمن املسألة يف معرفة السبيل األمثل        . مشاركة قوية 

مقررو السياسات إلشراك أصحاب املصلحة املعنيني وإلعطاء الفرصة جلميع األطراف املهتمة           
وميكن االستعانة بآليات من قبيل فرق العمل املعنيـة بالـسياحة واللجـان             . بإمساع صوهتا 

ـ             . راراتالتنسيقية ورابطات القطاع اخلاص إلشراك اجملموعات املهتمة يف عملية اختـاذ الق
وأثبت العرض املقدم عن تطوير السياحة يف كرياال، باهلند، ما لتعبئة أصحاب املصلحة مـن               
طاقة لتنفيذ السياسات اليت استحثت استثمارات مسؤولة يف األنـشطة الـسياحية والـدور          

  .اًاحلاسم للسلطات احمللية يف دفع العملية قدم
ن هبا إلزام الوكـاالت الـسياحية       وعرض خبري من القطاع اخلاص الكيفية اليت ميك         -٩

باملسامهة يف السياحة املستدامة عن طريق التشاور مع اجلهات ذات املصلحة الرئيسية، وتنفيذ             
  .، واالستثمار يف بناء قدرات الفنادق الشريكة)مثل مدونة سلوك املوردين(متطلبات أخالقية 

يط للمشاريع الـسياحية، ألن     وينبغي إشراك اجملتمعات احمللية بدءاً من مرحلة التخط         -١٠
واستشهد أحد اخلرباء مبثال أوغندا حيـث       . ذلك كفيل بتعزيز ارتباطها باألنشطة السياحية     

.  يف املائة من رسـوم الـدخول       ٢٠يتلقى األهايل القاطنني مبقربة احلدائق الوطنية واحملميات        
من مكونات  اً  هاماً  وحتدث عدة خرباء عن ضرورة إشراك النساء ومتكينهن باعتبارهن مكون         

  .اتيجيات السياحة املستدامة الناجحةراست
وسيلة لبلوغ وإدمـاج اجملموعـات      اً  ن أن يتيح نطاق األنشطة السياحية أيض      كومي  -١١

مثل املناطق احلدودية واملناطق اليت تقطنها األقليـات        (املهمشة اليت تعيش يف املناطق اهلامشية       
ات، ميكن أن تساعد السياحة يف حتسني وضع هـذه          وبإدماج هذه اجملموع  ). ومناطق الفقراء 

ميكـن أن   اً  وعالوة على ذلك، فإن إجياد نشاط اقتصادي متجذر حملي        . اجملموعات يف اجملتمع  
يغنـيهم عـن      تيح هلم بديالً  ييساعد على اإلبقاء على السكان يف مناطق سكناهم ألن ذلك           

  .ف عمل أفضلعن سبل عيش وظرواً االضطرار للهجرة إىل أماكن أخرى حبث

  السياسة العامة لتطوير السياحة    
تعرض العديد من اخلرباء لدور احلكومة يف حتقيق أقصى أثر تنمـوي ممكـن مـن                  -١٢

 بـسبب   اً،واعترب هذا الدور ضروري ال يستغىن عنه، ال سيما يف أقل البلدان منـو             . السياحة
تدامة، واحلاجة إىل رؤية بعيدة     االفتقار إىل البنية التحتية، والتحدي الذي تطرحه مسألة االس        

ورغم أن السياحة نشاط من أنشطة القطاع اخلاص أساسـاً،          . األجل لتطوير قطاع السياحة   
لآلثار البيئية واالجتماعية الثقافية واالقتصادية الضارة دون اسـتثمارات         اً  فقد يكون معرض  

بة لألعمال وتنفيـذ سياسـات      عامة استراتيجية لتوفري البنية التحتية املناسبة وهتيئة بيئة مناس        
وقال أحد املتحدثني إن دور احلكومة أساسي جلعل السياحة مـستدامة، أي لتلبيـة              . فعالة

  .احتياجات األجيال احلالية دون تعريض مصاحل األجيال املقبلة للخطر
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ولضمان مسامهة قطاعات السياحة يف التنمية املستدامة، مـن الـضروري وضـع               -١٣
ويف هذا الصدد، ذكّـر عـدة       . عن اختاذ تدابري حمفِّزة مناسبة      ة فضالً سياسات تنظيمية جيد  

. متحدثني بأمهية إعمال مبادرات استباقية للسياسة العامة من أجل توجيه األنشطة السياحية            
أما على املستوى الكلي، فتحتاج هذه السياسات إىل أن تدمج يف االستراتيجيات واخلطـط              

كن توخي إجياد شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجـل       ومي. اإلمنائية الوطنية األوسع  
وتشمل أشكال الدعم احلكومي األخرى للسياحة تقدمي الدعم املايل      . تطوير اهلياكل السياحية  

  .للمشاريع االستثمارية أو إلعانة املنتجني

  السياحة والتنمية االقتصادية    
ـ     تبني توجهات النمو األخرية يف قطاع السياحة أ         -١٤ اً ن البلدان النامية أصبحت أطراف

فمع ارتفاع الدخل وظهور طبقة وسطى جديدة يف بلدان نامية كربى سـريعة         . فاعلة كربى 
والسؤال املطروح هو إىل أي     . النمو، يتوقع أن يرتفع عدد السياح القادمني من البلدان النامية         

  .أساس هذا التوجه اجلديدمدى ستستفيد بلدان نامية أخرى من تزايد األرباح املتأتية على 
وكان هناك دعم واسع للرأي القائل بأن السياحة قدمت مسامهة كـبرية للتنميـة                -١٥

وكانت املسامهة يف االقتصاد احمللي كبرية بشكل خاص من حيـث           . االقتصادية واالجتماعية 
يل استحداث فرص العمل، وحتفيز النشاط االقتصادي احمللي من خالل الروابط، وتوليد مداخ           

من العملة األجنبية، وحتسني صورة البلد يف اخلارج، واحلفاظ على التراث الطبيعي والتارخيي             
  .والثقايف للبلد

وتتوقف مـسامهة   . لقد بلغت سلسلة القيمة السياحية معظم القطاعات االقتصادية         -١٦
السياحة يف النمو االقتصادي والتنويع االقتصادي على مـدى ارتباطهـا بـسائر النـشاط               
االقتصادي ومدى جاذبيتها لالستثمارات ومتكني القدرة على التوريد من خالل الروابط من            

واملسألة الرئيسية املطروحة هي معرفة كيفية تعزيز الروابط وجعـل          . ط ومن بعده  اقبل النش 
وللقيام بذلك، من الضروري تعزيـز القـدرات        . األنشطة املترابطة مستدامة يف املدى البعيد     

  .ذلك باالستثمار يف اهلياكل األساسية والتعليم، على سبيل املثالاإلنتاجية و
وأعرب العديد من اخلرباء عن القلق إزاء الروابط اليت تنتج عن ارتفـاع العناصـر                 -١٧

املستوردة إىل قطاع السياحة، وترحيل الفوائد العائدة على الشركات األجنبية، وتركيز رأس            
وع ممارسات مانعة للمنافسة بسبب هيمنة السالسل       املال يف مؤسسات كربى، واحتمال وق     

ولتقليص التسربات إىل أدىن حد ممكـن، دعـا املـشاركون           . الفندقية الكربى على السوق   
احلكومات إىل تنفيذ سياسات تعزز الروابط احمللية وإىل إجياد حوافز لالستثمار املـسؤول يف              

مستثمرين ينبغي أال تفوق قيمة املنافع من       ونّبهوا إىل أن احلوافز املمنوحة لل     . النشاط السياحي 
  .حيث مناصب العمل اليت تستحدثها أنشطتهم والضرائب اليت تدرها يف املستقبل
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يف تطوير السياحة، ال سيما يف البلدان       اً  حامساً  ويؤدي االستثمار األجنيب املباشر دور      -١٨
يح أن االستثمار األجـنيب    صح. مارات احمللية مثل اقتصادات اجلزر الصغرية     ثالشحيحة باالست 

إىل سلوكيات مانعـة    اً  املباشر يساعد على نقل املعارف والتكنولوجيا، ولكنه قد يؤدي أيض         
  .للمنافسة

وتتمثل أغلبية املشاريع املتصلة بالسياحة يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلـدان               -١٩
يعمل الكثري منها يف االقتصاد     منواً، يف منشآت صغرية ومتوسطة احلجم وبالغة الصغر، حيث          

وينبغي للبلدان أن تشجع قطاع السياحة على االستفادة من الطاقات اليت تتمتـع           . غري املنظم 
لقرهبا من الزبائن وقدرهتا على توريد منتجات وخدمات اً هبا املنشآت الصغرية واجملتمعية، نظر   

ملوردين احملليني ذوي احلجم    ولتمكني ا . األغذية واملشروبات والصناعات اخلالقة   : متخصصة
الصغري من االندماج على حنو أفضل يف سلسلة القيمة السياحية، فقد يكونون يف حاجـة إىل         
ترقية نوعية منتجاهتم واملعايري البيئية اليت يتقيدون هبا يف ممارساهتم اإلنتاجية ويف أعماهلم، مثل              

وهذه التحـسينات هتـدف إىل      . يعيالنظافة الصحية وإدارة النفايات وجتديد رأس املال الطب       
مراعاة معايري املتعاملني الكبار يف سلسلة القيمة السياحية أو إىل امتثال أهـداف االسـتدامة               
  .احملددة يف السياسات العامة، وقد يتطلب ذلك برامج استباقية لترقية املهارات وبناء القدرات

حي، بدءاً من منـط الـشمس       واقترح بعض املشاركني سبل شىت لتنويع املنتج السيا         -٢٠
والبحر السياحي إىل مكامن سياحية أخرى، مثل السياحة اإليكولوجية والسياحة املرتبطـة            

على حتديد مكـامن سـوقية      اً  وشجعوا أقل البلدان منو   . بالثقافة واملغامرة والصحة والرياضة   
ملعايري الدوليـة،   مناسبة، وتطوير منتجاهتا، والتكيف مع التكنولوجيا واالبتكارات، وامتثال ا        

وقدم اخلبري من السنغال أمثلة علـى       . وبناء قدراهتا، واالستثمار يف التسويق وترويج منتجاهتا      
  .تنويع املنتجات السياحية يف بلده

وسيلة لتنويع االقتصادات يف بعض الفئات كومثة بعض القيود على استخدام السياحة   -٢١
فبالنسبة للعديد من هذه الدول، تعد السياحة       . ناميةالدول اجلزرية الصغرية ال   من البلدان، مثل    

وبسبب . ال يقدر بثمن من مصادر العملة األجنبيةاً القطاع االقتصادي الرئيسي لديها ومصدر
، فإن قدرهتا على تطوير قطاع زراعي أو حتويلي قـادر           الدول اجلزرية الصغرية النامية   حجم  

واجه قطاع السياحة يف هذه الـدول حتـديات         وباإلضافة إىل ذلك، ي   . على املنافسة حمدودة  
كربى، ال سيما تلك املتمثلة يف تركيز األنشطة يف املناطق الـساحلية، والوقـوع عرضـة                

  .للمخاطر املناخية، مثل العواصف واألعاصري والتهديدات اليت يثريها تغري املناخ

  السياحة وفرص العمل وتقليص الفقر    
وتعترب هذه الـصناعة    .  االقتصادي وخلق فرص العمل    السياحة وسيلة لتحقيق النمو     -٢٢

من بني القطاعات الرائدة يف العامل من حيث خلق فرص العمل اليت تتطلب مستويات متباينة               
ويف الوقت نفسه، يعرف هذا     . من املهارات، وباألخص للشباب والنساء والعمال املهاجرين      
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 ارتفاع معدل تبديل املوظفني بـسبب       القطاع بأنه ينطوي على حتديات مرتبطة بالعمالة مثل       
 وهو ما قد يترتب عنـه  - العمل لساعات طوال والتوظيف املومسي -ظروف العمل الصعبة   

وشدد أحد  . أثر سليب على اإلنتاجية والقدرة على التنافس ونوعية اخلدمة واحلوار االجتماعي          
: ج يقوم على أربـع ركـائز      إىل هن اً  ، استناد تعزيز العمل الالئق واملنتج   اخلرباء على ضرورة    

النهوض بالعمالة وتطوير املؤسسات التجاريـة؛      ) ب(مراعاة املعايري واحلقوق يف العمل؛       )أ(
  .احلوار االجتماعي) د(احلماية االجتماعية؛ ) ج(

وتساءل عدة مشاركني عن كيفية خلق مناصب عمل مأمونة واحلفاظ يف الوقـت               -٢٣
هم تفادي فرض نظم مفرطة على مـشغلي الفنـادق،          ومن امل . نفسه على القدرة التنافسية   

على هذا التساؤل، قال الفريق إنه مـن        اً  ورد. املهتمني بتحقيق أقصى حد ممكن من األرباح      
املهم التركيز على األدوات واحلوافز إلرساء حوار اجتماعي مهيكل وأنه ينبغـي أن تكـون       

  .األدوات واالستجابات مالئمة بصورة حمددة لالحتياجات احمللية والوطنية
ـ             اً  ونظر  -٢٤ ل، للطاقة الكبرية اليت يتمتع هبا قطاع السياحة من حيث خلق فـرص العم

على أن العديد مـن     . فبإمكانه املسامهة مع القطاعات األخرى يف التخفيف من وطأة الفقر         
املتحدثني أشاروا إىل أن الِصلة بني السياحة وتقليص الفقر ليست تلقائية، وأن ذلك يتوقـف         

فالسياحة لوحدها قد ال تكفي لتقليص وطـأة الفقـر،          . قبل كل شيء على السياسة العامة     
  .بقطاعات أخرىاً مرتبطاً قطاعياً ا تقدمي مسامهة كبرية بوصفها نشاطولكن بإمكاهن

وإذا كان قطاع السياحة قد أتاح طائفة عريضة من الفرص االقتصادية، ال سـيما                -٢٥
الشرائح الفقرية يف اجملتمع، وباألخص يف      اً   فهو مل يدمج دائم    اً،للبلدان النامية وأقل البلدان منو    

ويعين ذلك أن اإلمكانات الـيت يتيحهـا        . الثقافة واألغذية الزراعية  جماالت احلرف اليدوية و   
ويف هـذا   .  وهو ما يؤدي إىل تفويت عدد كبري من الفـرص          اً،الدخل ليست مستغلة دائم   

السياق، أقر عدة مشاركني بأن اإلمكانات اليت يتمتع هبا قطاع السياحة لتقليص الفقر تكمن              
بني قطاع السياحة   ) أي اللجوء إىل املوردين احملليني    (يف حتديد وتطوير روابط سلسلة القيمة       

ومنتجي السلع واخلدمات احملليني، مبا يف ذلك منتجات األغذية الزراعية، والقطاع اإلبداعي،            
ومع ذلك، هناك حتديات مثل قصور القدرات مـن حيـث املـوردين             . والسياحة الشاملة 

لسياحة الشاملة وذلك بتطور الـروابط      ومن املهم إعمال هنج متكامل للنهوض با      . واملهارات
فعلى سبيل املثال، قد يكمن احلل يف ربـط أسـواق الزراعـة     . التجارية املستدامة والشاملة  

بأسواق السياحة وذلك بتقدمي برامج بناء القدرات وتيسري إقامة شـراكات بـني املنـتجني      
  .الزراعيني وقطاع السياحة

وليني، سأل بعض املشاركني عن كيفيـة جعـل         وفيما يتعلق بالعمال املهاجرين الد      -٢٦
العمليات الدولية واملتعددة الوكاالت تساعد البلدان املصدرة للمهاجرين، مثل أقل البلـدان            

عن رغبتهم  اً  وأعربوا أيض .  يف االستفادة بشكل أكرب من التدفقات اخلارجة من العمال         اً،منو
  .اهنم األصلية وتراثهايف معرفة املزيد عن دور الشتات يف النهوض بقيم بلد
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وأعرب بعض املشاركني عن القلق إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان وصون حقـوق              -٢٧
فإحصائيات صندوق األمم املتحدة للطفولة تشري إىل       . األطفال يف األنشطة املتصلة بالسياحة    

ء يف قطاع السياحة يف خمتلـف أحنـا       اً  أن قرابة مليوين طفل يتعرضون لإلساءة اجلنسية سنوي       
ومن الضروري التزام السلطات على أعلى املستويات بتعهداهتا، ويلي ذلك مـشاركة           . العامل

  .أصحاب املصلحة، وتقدمي التدريب وبناء القدرات، وتقييم املخاطر، والرصد واإلبالغ

  السياحة والبيئة وتغري املناخ    
ـ .قد تتسبب بعض املمارسات يف قطاع السياحة يف آثـار ضـارة بالبيئـة        -٢٨ اً  ووفق

للبيئة كفيل بأن يساهم يف حل مشاكل عاملية        اً  للمتحدثني، فإن جعل القطاع السياحي مراعي     
يف جمايل التدهور البيئي وتغري املناخ، وميكن أن يفيد يف تطوير القطاع نفسه وذلك بتعزيـز                

نبغـي  ولبلوغ هذه الغاية، ي  . عن احلد من الفقر والتنمية احمللية       استحداث فرص العمل، فضالً   
بناء السياحة املستدامة على أساس مبادئ العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية والـسالمة            

  .البيئية
وتعرض عدة مشاركني ملعضلة مالزمة لتطوير قطاع السياحة، والتصدي يف الوقت             -٢٩

فمن جهة، ميكن لألنشطة املرتبطة بالـسياحة أن        . نفسه للتحديات اليت يطرحها تغري املناخ     
بالبيئة؛ ومن اجلهة األخرى، فإن التحدي املتمثل يف التخفيف من األثر السليب            اً  تلحق أضرار 

فكيفية التوفيق بني ضرورة التصدي لتحديات      . لتغري املناخ طويل األمد ويتطلب موارد كبرية      
تغري املناخ ويف الوقت نفسه تطوير قطاع السياحة، تلك هي املعضلة اليت تواجههـا عـدة                

وهاتان الفئتان من البلـدان     . والدول اجلزرية الصغرية النامية   اً  ال سيما أقل البلدان منو    بلدان،  
مها من بني األقل مسامهة يف االنبعاثات العاملية من الكربون ولكنها معرضة بشدة لتغري املناخ؛ 

وأعربت عدة وفود عن االهتمام بالسعي . وهي فوق ذلك تعتمد يف سبل رزقها على السياحة
  .ديد مقترحات بشأن السبيل إلقامة توازن بني التنمية واحلفاظ على البيئةلتح
واتفق معظم املشاركني على أن مشكلة تغري املناخ ال ميكن حلها بإعمال اإلجراءات               -٣٠

فمثل هذه التدابري من    . اليت يقترحها أخصائيو البيئة بتقليص أو حظر الرحالت اجلوية الطويلة         
 لتطـوير   اً،ت العديد من البلدان النامية، ال سيما أقل البلـدان منـو           شأهنا أن تقوض إمكانا   
اً كـبري اً  واقترح أحد املتحدثني إدراج هذه املسائل، اليت أثارت قلق        . قطاعات السياحة لديها  

  .لدى البلدان النامية، ضمن برنامج البحوث اليت جيريها األونكتاد

  التراث الطبيعي والثقايف    
فقد استحدثت اتفاقيـة    . لقطاع السياحة اً  رئيسياً  بيعي والثقايف مورد  ميثل التراث الط    -٣١

والفوائـد الـيت    . التراث العاملي عالمة جتارية ناجحة يف شكل مواقع طبيعية وتارخيية عاملية          
حيدثها إدراج موقع ما ضمن مواقع التراث العاملي تشمل خلق مناصب عمـل والنـهوض               

. زيادة النشاط السياحي وتوليد الدخل للمجتمعات احملليـة       باألنشطة الفنية واحلرفية احمللية و    
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اً على أنه من الضروري مراعاة التحديات النامجة عن هذا التخصيص، ومن الضروري أيـض             
والتراث غري املادي هو األكثر عرضة لالنعكاسات الـسلبية  . وضع هنج تنموي أكثر استدامة 

ة مراعاة األنشطة الـسياحية مـصاحل    وتكمن حتديات أخرى يف ضرور    . النامجة عن السياحة  
فمساعدة اجملتمعات واألهـايل    . اجملتمعات احمللية واحلفاظ يف الوقت نفسه على املواقع التراثية        

يف إجياد التوازن الصحيح بني احلفاظ على مصاحلها وصون املواقع التراثية هو التحدي األكرب              
  .بالفعل
فبسبب .  التارخيية تشكل مصدر قلق رئيسي  وتبقى محاية املساحات اخلضراء واملواقع      -٣٢

زيادة أعداد السياح ملواقع التراث العاملي، بات من الضروري إجياد ِصلة إجيابية وحيوية بـني            
فيما بني مجيع اجلهات ذات       فعاالًاً  وتنسيقاً  والتزاماً  ويقتضي ذلك تعاون  . اإلدارة واالستدامة 

تكمن يف النـهوض بـالقيم   اً ديات أخرى أيضومثة حت. املصلحة يف قطاعي التراث والسياحة   
 -العاملية هلذه املواقع وصوهنا، واحلفاظ على أصالتها وسالمتها، وحتسني املنافع االجتماعيـة             

وميكن أن تؤدي املعاجلـة     . االقتصادية اليت تنطوي عليها، وتلبية احتياجات السكان احملليني       
لسياحة، وهي العائـدات الـيت ميكـن        الصحيحة هلذه التحديات إىل زيادة العائدات من ا       

استثمارها يف تطوير التهيئة العمرانية واهلياكل األساسية، وحتـسني توزيـع الـدخل علـى      
  .اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق القريبة من تلك املواقع

ولكي تكون السياحة مستدامة، ال بد أن تساهم يف محاية املوارد اليت تشكل عماد                 -٣٣
وللبلدان الناميـة غـري الـساحلية       اً  وهذا األمر مهم بشكل خاص ألقل البلدان منو       . هاتنميت

، حيث متثل السياحة التراثية اليت حتظى باحلماية اجليدة فرصة          اجلزرية الصغرية النامية  وللدول  
 تؤدي االنعكاسات السلبية اليت     وميكن أن . للتخفيف من وطأة الفقر   مثينة للتنمية االقتصادية و   

م عن سوء اإلدارة والسياحة غري املنضبطة إىل آثار مكلفة ال سيما من حيـث فقـدان                 تنج
  .اإليرادات، يف حال فقدت هذه الوجهات جاذبيتها وقدرهتا على املنافسة

 فيما يتعلق حبماية    - مبادئ وسياسيات واضحة     -مثة حاجة لوضع صكوك قانونية        -٣٤
وبإمكان الدول عندئذ إدماج هـذه      . عيد الدويل التراث والتنمية املستدامة للسياحة على الص     

  .الصكوك وتنفيذها على الصعيد احمللي بعد تكييفها لتالئم سياقاهتا احملددة

  االستراتيجيات اإلقليمية    
فمن شأن إعمال نظام . شدد بعض اخلرباء على أمهية الُنُهج اإلقليمية للتنمية السياحية   -٣٥

ة عبور احلدود، واالسـتراتيجيات الـسوقية املـشتركة،       التأشرية السياحية الواحدة، وسهول   
وتطوير املنتجات اإلقليمية، على سبيل املثال، أن يتيح لألقاليم اجتذاب املزيد مـن الـسياح            

ولالستفادة من هذه امليزات، يتعني علـى       . والتشجيع على املكث ملدد طويلة وزيادة اإلنفاق      
.  أحد اخلرباء باحلالة الناجحة جلماعة شرق أفريقيا       واستشهد. البلدان اجملاورة تنسيق سياساهتا   

  .ومع ذلك مثة حتديني قائمني مها شدة املنافسة اإلقليمية وارتفاع أسعار الوقود
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  اإلحصائيات السياحية    
اً ونظر. استرعى عدة مشاركني االنتباه إىل االفتقار إىل إحصائيات سياحية موثوق هبا  -٣٦

فرع منه أنشطة خمتلفة ينطوي على العديد من اآلثار املباشـرة           إىل أن قطاع السياحة جمال تت     
وغري املباشرة على االقتصاد الوطين، مثة حاجة إلجياد حسابات فرعية للسياحة ضمن نظـام              

وتساعد احلسابات الفرعية للسياحة على حتسني فهم أمهيـة القطـاع،           . احلسابات القومية 
والحظ بعض املتحدثني   . رارات عن علم ودراية   والتمكني من إجراء حتليالت صائبة واختاذ ق      

أن االفتقار إىل إحصائيات موثوق هبا يؤثر على مصداقية القطاع وعلى إمكانية مجع األموال              
  .إلنفاذ املشاريع

وحتدث بعض املشاركني عن اإلمكانيات املتاحة لقيـاس االسـتدامة يف الـسياحة               -٣٧
ما يتعلق باملسامهة االقتصادية اإلمجالية للسياحة      والقيود اليت تعترض هذا املسعى، ال سيما في       

وتعد األمهية السياسية لتقييم التوازن يف اسـتخدام        . يف التنمية االجتماعية والتنمية املستدامة    
فيما يتعلق باملكاسب االقتصادية والبيئية والثقافية مـسألة جوهريـة          اً  صحيحاً  املوارد تقييم 

؛ ومثة حاجة باإلضافة إىل ذلك إىل وجـود إحـصائيات           بالنسبة لقياس االستدامة السياحية   
  .موثوق هبا عن السياحة

  املساعي املتعددة األطراف من أجل السياحة املستدامة    
لقد أشري إىل جلنة األمم املتحدة التوجيهية املعنية بالسياحة من أجل التنمية باعتبارها               -٣٨

ئفة من اخلدمات من أجـل الـسياحة         للنهوض بطا  )١(مشتركاً بني الوكاالت  مسعى رئيسياً   
احلوكمـة واهليكلـة يف جمـال       : فقد قدمت خرباهتا يف اجملاالت األساسية التالية      . املستدامة

السياحة؛ التجارة واالستثمار والبيانات والقدرة التنافسية؛ العمالة والعمـل الالئـق وبنـاء             
  .الطبيعية والثقافيةالقدرات؛ احلد من الفقر واإلدماج االجتماعي؛ استدامة البيئة 

ودعت دولتان من الدول األعضاء وكاالت لعقد لقاءات متابعة بـشأن الـسياحة               -٣٩
  .املستدامة

ش اجتماع اخلرباء، يف جلسته اخلتامية، مبادرة قدمتـها املفوضـية األوروبيـة         قونا  -٤٠
وطلبـت  . تدامةتتعلق بالسياحة املس  )  املساعدة األوروبية  -املديرية العامة للتنمية والتعاون     (

املفوضية من منظمة السياحة العاملية إعداد دليل بشأن السياحة املستدامة موجـه ملتخـذي              
وتستفيد املبادرة مـن خـربة   . القرارات بغية حتسني فهمهم ملختلف أبعاد السياحة املستدامة       

 منظمة السياحة العاملية واللجنة التوجيهية وتستند إىل ست دراسات حاالت قطريـة تتعلـق         

__________ 

منظمة السياحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية، واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة              )١(
 للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة     ، وبرنامج األمم املتحدة   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة     اإلمنائي، و 

 .للتنمية الصناعية، ومنظمة التجارة العاملية
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وتناولت .  واهلند ، وكينيا ، وفييت نام  ، والسنغال ، ليشيت - وتيمور   ،بوتسوانا: بالبلدان التالية 
  :الدراسات مخسة جماالت هي

  السياسة السياحية واحلوكمة؛  )أ(  
  التجارة واالستثمار والبيانات والقدرة التنافسية؛  )ب(  
  العمالة والعمل الالئق وبناء القدرات؛  )ج(  
  لفقر واإلدماج االجتماعي؛احلد من ا  )د(  
  .استدامة البيئات الطبيعية والثقافية  )ه(  

 ،فييـت نـام   بوناقش املتحدثون استنتاجات ثالث دراسات حاالت قطرية تتعلق           -٤١
  :وفيما يلي النقاط الرئيسية هلذه االستنتاجات.  واهلند،وكينيا

فقر يف البلدان   أن السياحة قطاع اقتصادي رئيسي لتعزيز النمو واحلد من ال           )أ(  
  النامية؛

بـني  اً  أن املسائل السياحية ينبغي تناوهلا من خالل التعاون املتوازن جيـد            )ب(  
  القطاعني العام واخلاص وينبغي أن ينظر إليها من منظار إقليمي؛

  هبذه املسؤولية؛اً أن للقطاع اخلاص دور رئيسي وعليه أن يكون واعي  )ج(  
قصد ال بد أن يكون له انتساب مؤسسي قوي         أن قطاع السياحة يف بلد امل       )د(  

  بقطاعات اقتصادية أخرى؛ وواضح وينبغي أن يكون موصوالً
  .أنه من الضروري، كقاعدة أساسية، معرفة السوق والزبائن واحتياجاهتم  )ه(  

  مسائل تنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

  :رباء، يف جلسته العامة االفتتاحية، أعضاء املكتب التالية أمساؤهمانتخب اجتماع اخل  -٤٢
  )بنما(ألفريدو سوَيسكوم السيد سعادة   :الرئيس  
  )هندوراس ( موريسيو ألفريدو برييز زيبيداالسيد  :املقرر -نائب الرئيس   
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

 / آذار ١٤املعقـودة يـوم     اخلرباء، يف جلـسته العامـة االفتتاحيـة،         أقر اجتماع     -٤٣
وكان ). TD/B/C.I/EM.5/1الوارد يف الوثيقة (جدول األعمال املؤقت للدورة  ،  ٢٠١٣ مارس

  :جدول األعمال كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  ةمسامهة السياحة يف التنمية املستدام  -٣
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

على أن ُيعّد املتعدد السنوات اتفق اجتماع اخلرباء  اً،أيض العامة االفتتاحية ةلساجليف و  -٤٤
  .الرئيس موجزاً للمناقشات

   االجتماعاعتماد تقرير  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

 اجتمـاع   كلّـف  ،٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ املعقودة يوم    ،تاميةيف اجللسة العامة اخل     -٤٥
  . املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعـد اختتام االجتماع-اخلرباء نائب الرئيس 
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  املرفق

  *احلضور    
  :األعضاء يف األونكتاد التالية، رباء ممثلو الدولاخلحضر اجتماع   -١

__________ 

ولالطالع على قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة          . تتضمن قائمة احلاضرين هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/C.I/EM.5/INF.1.  

  إثيوبيا
  األردن
  إكوادور

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال
  أوغندا
  اآيرلند

  باكستان
  بربادوس
  بلغاريا

  بنغالديش
  مابن

  فاسو بوركينا
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  توغو
  تونس

  جامايكا
  اجلزائر

  اجلمهورية الدومينيكية
  السنغال

  السودان
  العراق
  عمان
  الفلبني
  نام فييت

  قريغيزستان
  كازاخستان

  كوت ديفوار 
  الكويت
  ليتوانيا
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  العربية السعودية ملكةامل

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار
  هاييت
اهلند
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  : احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورةة املنظمكانتو  -٢
  األورويباالحتاد   

  :ألمم املتحدة ممثلة يف الدورةل اهليئة التالية التابعةوكانت   -٣
  مركز التجارة الدولية

  :ات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة املتخصصة واملنظمالوكاالتوكانت   -٤
  منظمة العمل الدولية  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
  جمموعة البنك الدويل  
  منظمة األرصاد العاملية  
  منظمة السياحة العاملية  
   العامليةالتجارةمنظمة   

  :التالية ممثلة يف الدورةة ة غري احلكوميوكانت املنظم  -٥
  الفئة العامة  

  اجمللس الدويل للقانوين البيئي

        


