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للسياحة يف القرن احلادي 
والعرشين

رؤية عاملية  .1

السياحة أصبحت نشاًطا أساسًيا لألفراد وللشعوب يف هذا القرن احلادي والعرشين، إذ تمشل جماالت 
اقتصادية واجمتاعية ومهنية وثقافية وتعلميية. وبالتايل فإهنا تمشل البلدان املولدة للسياحة والبلدان املستقبلة يف لك 

العامل. هذه املبادئ تدرج السياحة يف سياق خطة عام 2030 وتربزها من أجل حتقيق أهداف التمنية املستدامة اليت تصبو 
خطهتا العاملية إىل إحداث حتول إجيايب يف عاملنا.

السياحة املسؤولة  .2

ميكن للساحئ، بل ينبيغ هيلع أن يساعد عىل حتسني املقاصد اليت يزورها. وإن اهلدف األسايس هلذه املبادئ 
العرشة للسياحة يف القرن احلادي والعرشين جيب أن يركز عىل أن تهسم الرحالت السياحية يف إسعاد املسافرين ومن 

يستقبلوهنم.

االبتاكر  .3

االبتاكر يف جمال السياحة جيب أن يتوافق مع اكفة اجلوانب اإلنسانية ذات الصلة بالسياحة، مبا يتيح 
إقرار وحتديد اجلوانب األكرث إثارة لالهمتام خالل لك رحلة وبعدها. والسياحة يف القرن احلادي والعرشين جيب 

أن تستفيد من إماكنيات االبتاكر املوجودة حالًيا، سواء من حيث اإلستناد إىل املنصات الرمقية أو إىل احمتاالت األنشطة 
اإلبداعية اجلديدة يف عامل اليوم.

التضامن واالستدامة  .4

ميكن للسياحة أن تسامه، بواسطة منمظة السياحة العاملية، يف حتقيق أهداف التمنية املستدامة املسمتدة 
من خطة 2030، يف سياق التعاون بني مجيع القطاعات والكيانات، ومبشاركة خاصة من الواكالت الفنية 

واملتخصصة التابعة لألمم املتحدة. فالسياحة عامل أسايس للتضامن بني الشعوب واألخشاص. وجيب أن تكون 
مستدامة من حيث الرتوجي وتنظمي السفر، وعالوة لك يشء فميا يتعلق بمناذج وأشاكل استقبال السياح يف لك مقصد. لك 

هذا يستلزم اهمتاما خاصا للحفاظ عىل البيئة، وماكحفة انعدام املساواة االقتصادية وتجشيع االسهتالك املستدام.

املقاصد  .5

ينبيغ أن تساعد منمظة السياحة العاملية عىل مضان أن تصبح مجيع البلدان مقاصد أصلية أو إىل أماكن 
للتوسع يف السفر. فسياح القرن احلادي والعرشين خيتارون املقاصد بدالً من البلدان أو املدن. ومه ينمظون رحالهتم 

اخلاصة يف أحياز إقلميية حمددة وفًقا لإلماكنيات اليت توفرها وسائل االتصال والنقل املتوافرة. وحتقيًقا هلذه الغاية، جيب 
مراعاة أربعة عوامل أساسية: 

ترابط وسائل النقل، ما ال غىن عنه لتهسيل انتقال الساحئ من ماكن إىل آخر.  -
الرعاية الصحية، وإماكنيات معاجلة السياح يف حالة املرض أو الرضورة.  -

األمن، الخشيص والقانوين عىل حد سواء، وهو مسألة أساسية دامًئا إلتاحة تنظمي الرحالت واختيار املقاصد.  -
االتصاالت الرمقية،  والوصول إىل االتصاالت اهلاتفية احملمولة وإىل خمتلف األحياز والشباكت االجمتاعية عىل   -

اإلنرتنت.

البنية التحتية والفنادق  .6

ينبيغ ملنمظة السياحة العاملية أن توجه سياساهتا حنو تهسيل تطوير شباكت البنية التحتية السياحية يف 
البلدان. فبواسطة اآلليات واإلماكنيات املختلفة يف العامل املايل ومتويل التمنية، جيب أن تكون البىن التحتية  مناسبة لتنقل 



األخشاص داخل البالد أو للوصول إىل أماكن أوسع لكام شاء السياح ذلك.

وباإلضافة إىل شبكة البنية التحتية هذه، من الرضوري أيًضا تهسيل إماكنية حصول السياح عىل أماكن إقامة مالمئة تكون 
حقا يف متناوهلم من الناحية املادية.

فن الطبخ  .7

السياحة يه عامل حامس لتحسني عروض فن الطبخ يف خمتلف البلدان؛ وميكن لفن الطبخ أن يسامه يف 
حتسني جوانب التضامن واالستدامة اليت توفرها السياحة يف القرن احلادي والعرشين. مكا ميكن له أن يكون 

الدافع احلامس يف الرحلة، عملا أنه  يعد يف مجيع احلاالت عامال تمكيلًيا بغض النظر عن سبب اختيار املقصد وتنظمي 
الرحلة.

وجيب أن تتاح للساحئ القدرة عىل التحرك، مع ترابط وسائل لنقل، وبالطبع الوصول إىل أماكن اإلقامة. وجيب أن تتاح له 
أيًضا القدرة عىل تناول الطعام أثناء إقامته يف املقصد املختار.

الضيافة والتعاطف  .8

جيب للرحالت السياحية أن تتيح التفاعل بني الناس من خمتلف البلدان، وتوليد التقارب الدويل والتفامه 
الخشيص عىل أساس التعاطف والتالطف.

لذلك، ال بد للبلدان املضيفة من انهتاج سلوك  مضياف ومرحب، ما جيعل من املمكن حتقيق اهلدف األسايس املمتثل يف 
السفر السيايح، وهو السعادة.

التنسيق  .9

ليك تكون العروض السياحية عىل أكرب قدر ممكن من الفعالية، من الرضوري التنسيق وبذل اجلهود املشرتكة 
بني قطاع األمعال والقطاع اخلاص واملجمتع املدين عىل مجيع املستويات اهلامة يف القطاع العام، مبا يف 

ذلك املستوى الدويل. وجيب إجياد اآلليات املناسبة ليك يتلىق السياح أقىص االهمتام يف املقاصد، وليك تتحول رحلهتم 
إىل جتربة سعيدة يف املاكن والزمان.

وهذا يتطلب أيضا التنسيق الوزاري واإلداري الذي يعين لك جماالت اإلدارة العامة ذات الصلة بمتكني بلد ما من أن يصبح 
مقصدًا سياحيًا ومضان حصول الساح عىل أقىص درجات الرضا عن رحالهتم، بدءًا من اجلهة املسؤولة عن السياحة إىل 

املسؤولني عن النقل والبنية التحتية والسكن والرعاية الصحية والضامنات القانونية والنظام العام والصحة.

وينبيغ التنسيق بني مجيع هذه الوزارات واإلدارات والواكالت من خالل جلان نظرية، حتت اإلرشاف املبارش ملسؤول يشلك 
جزًءا من هيلك احلومكة يف لك حكومة. وجيب لنتيجة هذا التنسيق أن تكفل مجليع التدابري أيًضا تعزيزاالعرتاف بالسياحة 

وقبوهلا اجمتاعًيا مكسامهة يف منو لك بلد.

وينبيغ أن ميتد نظام التنسيق هذا ليمشل املنمظات الوطنية، ومنظومة األمم املتحدة، وكذلك املنمظات الدولية األخرى.

وال بد من التنسيق والتعاون بني البلدان فميا يتعلق برتتيبات التبادل والمناذج واخلربات الناحجة.

التدريب املهين  .10

ينبيغ تجشيع مجيع املؤسسات واآلليات الالزمة لمتكني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف السياحة يف القرن 
احلادي والعرشين من تليق التدريب املناسب. ومن الرضوري أن يقوم القادة السياسيون وقادة األمعال باستحداث 
تدريب مهين يوفر الوصول إىل املعرفة واخلربة والسلوك الرضوريني ليمتكن السياح يف لك بلد ويف لك مقصد من تليق 

االهمتام املهين واإلنساين الذي يحمس هلم بتحويل رحلهتم إىل جتربة سعيدة يف املاكن والزمان.


