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ما الدور الذي ميكـن أن يؤديـه        : حنو منو وتنمية شاملني ومستدامني        
  قطاع السياحة؟

أدىل ببيانات افتتاحية كل من السيد سوباتـشاي بانيتـشباكدي، األمـني العـام                -١
د مارسيو فافيـا،    لألونكتاد؛ والسيد أمحد الُنعيمي، رئيس اهليئة العامة للسياحة بقطر؛ والسي         

املدير التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية؛ والسيد شيخ سيدي ديارا، وكيل األمني العام واملمثل             
  .السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

مينـة التنفيذيـة،    وشارك يف احلوار السيدة ليز روزانا كرامر كامبوس، الوزيرة واأل           -٢
وزارة السياحة الوطنية يف باراغواي؛ والسيد سوراساك بان، وزير الدولة بكمبوديا؛ والسيد            
مارسيو فافيا، املدير التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية، والسيد أنتوين موثاي ماروبينغ؛ سـفري             

  .يف جنيفليسوتو وممثلها الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 
ورأى املتحاورون أن السياحة واحدة من الصناعات اإلبداعية، وشددوا علـى أن              -٣

السياحة ال تعين استغالل الثروات الطبيعية والثقافية لتحقيق مكاسب قصرية األجل، وذهبوا            
إىل أن جانب االستدامة ميثل عامالً أساسياً إلطالق املسامهة احملتملة لقطاع السياحة يف النمو              

وتوافقت اآلراء على أن استراتيجيات السياحة ينبغي أن تأخذ         . والتنمية الشاملني واملستدامني  
بعني االعتبار على وجه كامل التأثريات االقتصادية واالجتماعية والبيئية احلالية واملـستقبلية            
 لألنشطة السياحية، وأن تليب احتياجات الزائرين، والقطاع اخلاص، والبيئـة، واجملتمعـات           

وُشّدد على دور القيادة يف هذه العملية، وأيضاً على احلاجة إىل التنسيق فيما بـني               . املضيفة
املنظمات الدولية ذات الصلة، على النحو الذي جتسده اللجنة التوجيهية للسياحة، وكـذلك             

  .على احلاجة إىل التعاون مع اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف
ات مسألة التسرب، حيث ُنظر إليها ال من حيث اخلسائر يف العائد            وتناولت املناقش   -٤

املايل من السياحة فحسب، وإمنا أيضاً من حيث اخلسائر احملتملة يف اهلوية الثقافيـة والثـروة    
وأُشري إىل أن الواردات املوّجهة     . أو التنظيم غري املناسب   /الثقافية بسبب االستغالل املفرط و    

 ينبغي أن ُتمَنح إعفـاءات      - حىت وإن كانت استهالكية      -طة السياحية   للبىن التحتية واألنش  
  .من الضرائب والرسوم نفسها املمنوحة لواردات السلع الرأمسالية

دخالت الالزمة لألنشطة الـسياحية     ردات معينة من املُ   اوبينما سلَّم املتحدثون بأن و      -٥
مع قطاعـات االقتـصاد احمللـي       ميكن جتنبها، فإهنم شددوا على ضرورة تقوية الروابط          ال

وبرزت مسألة تشجيع املدخالت احمللية يف صناعة السياحة باعتبارها هدفاً مشتركاً           . األخرى
واعُتربت عملية تنمية املشاريع احمللية جزءاً ال يتجزأ        . بالغ األمهية وافق عليه مجيع املتحاورين     

وُعرضت . دمة للمستثمرين األجانب  من أية سياسة لالستثمار، جنباً إىل جنب مع احلوافز املق         
من تنظيم املشاريع احمللية واالستثمار األجنيب املباشـر        ") أمثل("مسألة الترويج ملزيج متوازن     

باعتباره هدفاً إمنائياً مستحسناً للقطاع، وهي مسألة تتطلب روابط حملية ملوازنـة التـسرب              
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يب املباشر  الناجتة عن االستثمار األجن   ال سيما حتويل األرباح     (وأُشري إىل أن التسرب     . احلتمي
مقابل االستفادة مـن نقـل أحـدث    " الثمن العادي الذي جيب دفعه    "باعتباره) إىل اخلارج 

  .التكنولوجيا، والتمكن من تقدمي خدمات الضيافة، وفقاً للمعايري الدولية
لكي " هاواجب"ومع ذلك، اعترف مجيع املتحاورين بأن بلداهنم ال تزال ملزمة بأداء              -٦

معقول، إذ إن البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، بطبيعتـها،            " مزيج أصلي "تصل إىل   
  . حمدودة القدرة على تلبية احتياجات صناعة الضيافة املتزايدة التعقيد

وُسلّط الضوء على الدور احملفِّز للسياحة يف إحداث تغيري هيكلي وتنوع اقتصادي،              -٧
وُرئي أن متتع بلدين خرجـا      .  ويف الدول النامية اجلزرية الصغرية     البلدان منواً ال سيما يف أقل     

مؤخراً من فئة أقل البلدان منواً بقطاع سياحي قوي يؤكد أمهية السياحة يف حتقيق األهـداف          
  .اإلمنائية اليت اُتفق عليها يف برناجمي عمل بربادوس واسطنبول

 جمال تنمية السياحة، مثـل التخـصص يف         وتبادل املتحاورون اخلربات الوطنية يف      -٨
وتستلزم مثـل   . سياحة االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملناسبات، أو يف سياحة الرياضة        

هذه االستراتيجية هنجاً متسقاً يف مجيع مستويات صناعة السياحة ومع اهليئات األخرى مـن              
  .ت واالستخباراتأجل ضمان احملافظة على مجيع قنوات االتصال وتبادل املعلوما

وشدَّد متحاورون آخرون على ما نتج عن اتباع هنج إقليمي من تآزر ومزايا، حيث                -٩
وقد حظـي هـذا   . استفادت األسواق السياحية الصغرية من التدفق السياحي العابر للحدود  

التعاون اإلقليمي يف تنظيم وتسويق املنتجات السياحية املـشتركة بتوافـق كـبري يف اآلراء               
 بداية من   -وقد ساق مجيع املتحاورين أمثلة قوية على الفوائد املشتركة          . بني املتحاورين  فيما

املشاريع املنفذة على حوض هنر رائع تطل عليه مخسة بلدان آسيوية خمتلفة، وانتهاًء بشالالت              
  .ذات أثر مضاعف تتشارك فيه بلدان أفريقية متجاورة

مني أفضل إسهام حملـي ممكـن يف منـو          ودارت أيضاً مناقشات مستفيضة حول تأ       -١٠
واعتربت توعية خرجيي املـدارس مبهـن الـسياحة،         . السياحة يف جمال تنمية املوارد البشرية     

جانبـاً  ) سياسة املنح الدراسـية   (والتدريب املهين، والدراسات املتعلقة بالسياحة بشكل عام        
رطاً ال غىن عنه لتشجيع الشعور      طبيعياً ألية سياسة سليمة يف تنمية السياحة، ورمبا باعتباره ش         

واعُتربت تنمية طبقة من املواطنني أصحاب املهارات معياراً        . بالتملك واحملاكاة بني املواطنني   
  .أساسياً ملعادلة تنمية السياحة

وبصورة عامة، أبرز املتحاورون مسألة تكوين طبقة من أصحاب املشاريع احملليني،              -١١
ن احملليني، باعتبارها أهم حتٍد عام يواجهه رامسـو الـسياسات يف      واملوظفني احملليني، واملوردي  

  .جمال السياحة
ال سيما يف جمال    (ودارت مناقشة حول مسألة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص            -١٢

بعبارات إجيابية عموماً، ال ألن هذه الشراكة ميكنها أن تكون استثماراً فعـاالً             ) النقل اجلوي 
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فحسب، وإمنا أيضاً ألهنا تنشر ثقافة حوار وتعاون ميكنها أن ختـدم أغراضـاً              وخياراً إدارياً   
  .أخرى عديدة ال تقل أمهية عن تنمية السياحة التنافسية

وحظيت أيضاً مسألة السياحة اإللكترونية واالستفادة من وسائط اإلعالم االجتماعية     -١٣
اجلهات الفاِعلة يف جمال السياحة من      اجلديدة بتوافق آراء املتحدثني، حيث أكدوا أمهية متكني         

 وهي واحدة من العقبات األساسية أمام املنافسة الدولية يف          -جتاوز مشكلة تكاليف التسويق     
وُنوِّه بالعمل الذي يقوم به األونكتاد يف هذا اجملال، كما يف جمـاالت        . ميدان السياحة العاملية  

ذته املناقشات بالتركيز على العوامل اليت هتدف       وبيَّن التوجُّه التلقائي الذي اخت    . أخرى متعددة 
إىل تنمية السياحة، باعتبارها وسيلة للحد من الفقر، الصلة الوثيقة بني عـدد مـن بـرامج                 

  .ألمم املتحدة املتكامل إزاء تنمية السياحةااألونكتاد الفرعية وهنج 

        


