بيان
األمني

العام

مدريد  27 ،سـبتمرب 2020

األمني العام
رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسياحة
لقـد تغير الكثير يف السـنوات األربعين التـي انقضـت منـذ اليـوم العاملـي األول للسـياحة .فقد شـهد الطلب عىل
السـفر ارتفاعـا حـادا .وانفتـح العـامل ،مما أتـاح ألعـداد مل يسـبق لهـا مثيـل من النـاس استكشـاف العـامل وثقافاته
املختلفة.
واليـوم ،فـإن السـياحة تحتـل موقعا راسـخا يف خطـة األمم املتحـدة للتنمية املسـتدامة لعـام  2030بوصفها محركا
للنهـوض بالرخـاء وحامية كوكبنا وإرسـاء أسـس السلام والتفاهم بني الشـعوب.
وتعتمـد ماليين عديـدة مـن النـاس يف جميـع أنحـاء العـامل عىل السـياحة للحصـول عىل الدخل ،وال سـيام النسـاء
والشـباب .وبفضـل اإلمكانـات الفريـدة للسـياحة وجد أشـخاص رمبـا كانوا بغريها قـد أصبحوا مهمشين عمالً الئقاً
وفرص ًة لحيـاة أفضل.
وقـد ألحقـت جائحـة كوفيـد 19-معانـاة هائلة بقطاع السـياحة .فهنـاك نحو  120مليـون وظيفة معرضـة للخطر.
وميكـن أن تـؤدي آثـار الجائحـة إىل فقـدان مـا بين  1,5و  2,8يف املائة من الناتـج املحيل اإلجاميل العاملي .وسـيؤثر
ذلـك بشـكل خـاص على أشـد البلدان ضعفا ،مبـا فيها الـدول الجزرية الصغيرة النامية وأقـل البلدان منـوا والعديد
مـن البلـدان األفريقيـة ،التـي رمبـا متثل السـياحة فيهـا ما بين  30و  80يف املائة مـن الصادرات.
ويف الوقـت الـذي نتطلـع فيـه إىل التعـايف مـن هذه األزمـة العميقة ،فإن إعادة تنشـيط السـياحة بشـكل آمن أمر
رضوري ،ألسـباب ليـس أقلهـا التنميـة الريفيـة – التـي هـي محـور تركيـز اليـوم العاملـي للسـياحة هـذا العـام .إن
لدينـا فرصـة غير مسـبوقة إلحـداث تحـول يف عالقة قطـاع السـياحة بالنـاس والطبيعة واملنـاخ واالقتصـاد .ويجب
أن نضمـن التوزيـع العـادل لفوائدهـا وأن منضي قدمـا باالنتقـال إىل اقتصـاد سـياحي َصلـب وخـال مـن انبعاثـات
الكربون.
وباإلضافـة إىل توفير الفـرص للناس ،ميكن للسـياحة أن تؤدي دورا هاما يف الحفاظ عىل ثقافاتنا الفريدة واملشتركة
وحاميـة التنـوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيـة التي تحفظ حياتنا.
فلْرنكز ،يف هذه السـنة الصعبة للغاية ،عىل أهمية السـياحة بالنسـبة للسـكان الذين يعيشـون يف املناطق الريفية،
حتـى نتمكـن مـن الوفاء بوعد أهـداف التنمية املسـتدامة بأال يتخلف أحـد عن الركب.
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