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يوم السياحة العاملي « :2020السياحة والتنمية الريفية»
رسالة من األمني العام ملنظمة السياحة العاملية
طـوال السـنوات األربعين املاضيـة ،سـلط يـوم السـياحة العاملـي الضـوء عىل قـدرة السـياحة عىل الوصـول إىل كل
جـزء مـن مجتمعاتنـا تقري ًبـا .واليـوم ،تكتسي هـذه الرسـالة أهميـة أكثر مـن أي وقت مىض.
ملوضـوع يـوم السـياحة العاملـي  - 2020السـياحة والتنميـة الريفيـة – أهميـة خاصـة إذ نواجـه أزمة مل يسـبق لها
مثيل.
السـياحة أثبتـت أنهـا رشيـان حيـاة للعديد من املجتمعـات الريفية .ومع ذلـك ،ال تزال قوتهـا الحقيقية بحاجة إىل
االنتشـار على نحـو كامـل .فهـذا القطـاع ليس مجـرد مصدر رئيسي للعاملة ،ال سـيام للنسـاء والشـباب .فهو يوفر
فرصـا للتامسـك اإلقليمـي واإلدماج االجتامعـي واالقتصادي للمناطـق األكرث ضعفًا.
أيضـا ً
والسـياحة تسـاعد املجتمعات الريفية عىل التمسـك برتاثها الطبيعي والثقايف الفريد ،وعىل دعم مشـاريع الحفاظ
على الطبيعـة ،مبـا يف ذلك املشـاريع التي تحمي األنواع املهـددة باالنقراض ،والتقاليـد أو النكهات املفقودة.
لقـد أدى وبـاء كوفيـد  19-إىل توقـف العـامل عـن الحركـة .ويعـد قطاعنا من أكثر القطاعات تضررا ً ،حيث تتعرض
ماليين الوظائف للخطر.
وفيما نتكاتـف السـتئناف السـياحة ،يجـب علينـا أن نتحمـل مسـؤوليتنا لضمان تشـاطر فوائـد السـياحة من قبل
الجميع.
هـذه األزمـة فرصـة إلعادة التفكري يف قطاع السـياحة ومسـاهمته يف حيـاة الناس وكوكـب األرض .إنها فرصة إلعادة
البناء بشـكل أفضل يف سـبيل سـياحة أكرث استدامة وشـمولية ومرونة.
إن وضـع التنميـة الريفيـة يف قلب السياسـات السـياحية من خلال التعليم واالسـتثامر واالبتـكار والتكنولوجيا من
شـأنه أن يحـدث تحـوال يف سـبل عيـش املاليين وأن يحافظ عىل بيئتنـا وثقافتنا.
السـياحة ،بوصفهـا قطـاع متعـدد األبعـاد بامتيـاز ،تسـاهم بشـكل مبارش أو غير مبـارش يف جميع أهـداف التنمية
املستدامة.
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وسـيؤدي تسـخري السـياحة كمحـرك للتنمية الريفيـة إىل إبقاء املجتمع العاملي عىل املسـار الصحيـح لتحقيق خطة
التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030وهي خطتنا الطموحة للنـاس ولكوكب األرض.
وإذ نحتفـل بالذكـرى الخامسـة والسـبعني لتأسـيس األمـم املتحدة ،حان الوقـت لتحقيق ما للسـياحة من إمكانات
هائلـة ،مبـا يف ذلـك قدرتهـا الفريـدة على دفـع عجلة التنميـة للمجتمعـات الريفيـة ،حرصا على تعهدنا بـأال ندع
أحـدا يتخلف عـن الركب.
يوم سياحة عاملي سعيد!
ُزراب بولوليكاشفييل
األمني العام ملنظمة السياحة العاملية ،األمم املتحدة
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