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  ملخص تنفيذي
  

  كوابح آللة النمو اإلقتصادي العالمي: األساس  -1

  

إحدى أطول الفترات من النمو القوي ب مربعد أن كان هذا اإلقتصاد قد لجارية تباطؤا لإلقتصاد العالمي،  تشهد السنة ا

ال يجعله وإن كون العالم يزداد تقاربا . وأظهرت عملية العولمة الجارية وجهها السلبي، بطرق غير متوقعة. والمستمر

 ولقد كان لإلرتفاع القوي لألسعار في .ية مترابطةأغنى فحسب، بل  يخلق في نفس الوقت مشاكل ذات طبيعة عالم

فهي تساهم في .  العالمي ككلواق المالية، أثرها على اإلقتصادأسواق النفط واألغذية والسلع، ولإلضطرابات في األس

  .الذي يتطلب تجاوزه بعض الوقتأوجه الخلل العالمي 

  

  .على الطلب على السياحة وعلى السفرن أثر قريب المدى يرمي هذا التقرير إلى تحليل ما للوضع اإلقتصادي الراهن م

  

  فهم أوجه الخلل العالمي: التباطؤ اإلقتصادي  -2

  

. شاذةوهي توفر أيضا فرصة الستخالص العبر من تطورات . تتطلب حلوال سريعةألزمات تحدث بشكل غير متوقع وا

بعض األزمات : ائج في أغلب األحيان مختلفة جداوقد تكون النت.  يستغرق فترات قصيرة أو طويلةقدتذليل األزمات و

يمكن التحكم بها بسرعة، بينما تؤدي أزمات أخرى إلى حدوث تغييرات هيكلية هامة وتحتاج إلى حلول على المدى 

  .البعيد

  

التباطوء اإلقتصادي الحالي بدأ بفعل األزمة المالية التي تهدد النظام المصرفي الدولي وتساهم في  

  .التشدد في شروط اإلقراضام للسيولة وفي التضاؤل الع

 األسعار فقاعةوهي بدأت محليا مع انفجار . األزمة المالية بدأت منذ سنة، وأغلب الظن أن أثرها الكامل لم يعرف بعد

فالمصارف . ولت إلى مشكلة عالمية للنظام المصرفي الدوليثم تح.  في طفرةتسوق العقارية األمريكية التي كانفي ال

وهي ال تزال تعاني من خسائر .  في الشريحة المبتذلة من السوق، وجازفت كثيرا قد قبلت بمنح قروض رخيصةكانت

  .فادحة بسبب انخفاض أسعار العقارات، وعدم قدرة المقترضين على تسديد قروضهم

  

 جديدة للتداول، تعين على هذه أن تضخ أمواالوبما أن القروض الممنوحة كانت مكفولة من قبل المصارف المركزية، 

  .حرصا على بقاء المصارف المعنية

  

باستخدام المال الرخيص القادم من المصارف المركزية، سوف تحتاج المصارف المقرضة إلى بعض الوقت لكي تعطي 

نتيجة لذلك، يتوقع للمصارف في المستقبل أن تمنح . ، ولكي تعوض عن خسائرهم في األسهمزبائنها قروضا غالية

  .زيد من الحذر وبأسعار أعلىالقروض بم
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قدرة السوق الذاتية على التعافي لم تصب . األزمة المالية الراهنة سلطت الضوء على سلسلة من أوجه الخلل في السوق

واألزمة تبين أوجه الضعف في إدارة النظام المصرفي الخاص والعام، الذي لم يتمكن من التحكم بطفرة القروض . بأذى

خسرت حيث  باستثناء الواليات المتحدة  محدودة نسبيا،على اإلقتصاد الفعلي األزمة المالية اساتانعكوإن . المرحلية

  .لكن األزمة المالية ساهمت في كبح اإلقتصاد العالمي. األسر المديونة ثروات واضطرت لخفض اإلستهالك

  

 .يوليو/أسعار النفط تستقر عند مستوى أدنى بقليل بعد أن بلغت ذروتها في تموز 

 دوالر أمريكي 30، ارتفع سعر النفط الخفيف من 2008يوليو /في غضون خمس سنوات فقط، حتى أواسط تموز

، 1979، 1974(أزمات النفط الهامة األربع هذا اإلرتفاع في األسعار كان أشد مما حدث في .  دوالر145للبرميل إلى 

وفي األثناء، . األسعار بالقيمة الفعلية الذرى الماضية، تجاوزت 1979وللمرة األولى منذ الصدمة النفطية عام ). 1990و

 دوالر 100من األسعار إلى مستوى يقارب خفف التباطؤ اإلقتصادي، وما نجم عنه من انخفاض في الطلب العالمي، 

ها، هي على األرجح أول أزمة عالمية حقا في نطاقومقارنة بأزمات النفط السابقة، هذه األزمة ). سبتمبر/أواسط أيلول(

واألولى التي نشأت في قواعد السوق، أي بفعل ارتفاع الطلب، وليس، كما حدث سابقا، فقط بسبب عوامل خارجية 

  .وهي لم تعد مقتصرة على البلدان الصناعية فقط. مثل اإلضطرابات الجيوسياسية

  

أو أن السبب يكمن أيضا في هي السبب الوحيد لهذا اإلرتفاع الشديد في األسعار، السوق " قواعد"والسؤال هو هل أن 

ويمكن أن يعزى هذا اإلرتفاع، إلى حد بعيد، إلى قوانين اإلقتصاد . السوق المالية، بتجارتها القائمة على المضاربة

بفعل تعاظم الطلب الشديد المذهل من قبل البلدان الناشئة الكبرى والنمو الهائل الفعلي، أي أن األسعار ارتفعت 

. وحتى اآلن، تم دائما تغطية تزايد اإلحتياجات بواسطة اإلمدادات الموجودة. 2007-2004الفترة لإلقتصاد العالمي في 

وباإلضافة، غالبا ما يكون إنتاج النفط غير مجد، . لكن هناك شكوكا متزايدة حول نطاق اإلحتياطي العالمي المتوافر

يشح طويل، يرجح للطلب أن يواصل ارتفاعه، وأن وعلى المدى ال. وهناك توترات جيوسياسية في البلدان المنتجة للنفط

  .النفط أكثر، فيصبح بالتالي أغلى

  

فمنذ بداية أزمة القروض اإلسكانية المبتذلة، تدفق قدر كبير . وال يمكن إنكار أن المضاربة تزيد من تقلب أسعار النفط

التجارة (جارة المضاربة بالنفط الورقي وت. ، وهي حساسة جدا إزاء التقلباتالمستقبليةمن السيولة على أسواق النفط 

 بحد ذاتها تزيد من فعالية المستقبليةالتجارة أن على الرغم من (سعار تساهم أيضا من جانبها في رفع األ) المستقبلية

وكما رأينا في األشهر الماضية، فإن أثر اإلستبدال واإلزدحام قد . )السوق عن طريق توفير قدر أكبر من السيولة

كما أن . عار النفط، لكن على المدى الطويل، يتوقع أن تبقى األسعار عند مستوى أعلى كما في السابقيخفض أس

  .اتجاهات أسعار النفط والنمو اإلقتصادي وسعر صرف الدوالر تبدو متغيرات شديدة الترابط

  

استيعاب أثر الصدمات النفطية، فطالما أن اإلقتصاد ينمو يمكن . اإلقتصاد العالمي ليس عاجزا أمام ارتفاع أسعار النفط

وحين يكون للمؤسسات واألسر ميزانيات أكبر، تكون قادرة على أن تدفع . جزئيا أو كليا، بمستويات أعلى من الدخل

  .أكثر بدل الوقود والطاقة

  

نفط من وفي اإلقتصادات المتطورة جدا، اإلنتاج الصناعي يستخدم الطاقة بمزيد ومزيد من الفعالية، وتتضاءل حصة ال

، ألنها غالبا ما تعتمد على إنتاج سلع أكثر حرجا للبلدان الناشئة والناميةوالوضع حاليا هو . تكاليف اإلنتاج اإلجمالية
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وإذا لم تكن هذه البلدان مصدرة صافية للنفط أو لمواد خام . تتطلب الكثير من الطاقة، بتكليف من البلدان الصناعية

 فيتدهور ميزان مدفوعاتها، ما يؤدي إلى أوجه خلل للتعويض عن ارتفاع سعر النفط،أخرى، فهي تكون تفتقر للموارد 

  .وإن تكلفة النفط الغالي عبء على األسر وأيضا على الشركات. اقتصادية كلية

  

 .هناك ما يكفي من األغذية للجميع، لكن ليس هناك أي بلد مستقل كليا في إنتاجه الغذائي 

تزايد الطلب على فهذه هي نتيجة .  جاء كمفاجأةالمواد الغذائية األساسية القابلة للتجارةإن اإلرتفاع القوي في أسعار 

بالدوالر األمريكي الضعيف ولهذه األسعار المرتفعة أيضا عالقة . األغذية ذات الجودة العالية في اقتصاد عالمي ينمو

 ويمكن لإلقتصادات النامية أن تمتص .تقبليةالمس وبتقلبات أسعار السلع الغذائية في األسواق أكثر من أي وقت مضى

يمكن لألسعار المرتفعة وفي أماكن أخرى، في أفقر البلدان، . ارتفاع األسعار إذا ازدادت القوة الشرائية لدى السكان

. لألغذية األساسية أن تؤدي إلى الجوع والموت جوعا، ألن ما تخصصه األسر لها من ميزانيتها غالبا ما يكون كبيرا

  . هذه الحالة، ال بد للمجتمع الدولي من تقديم المعونةفي

  

، إذا تحسنت الهياكل الزراعية يمكن ألسعار األغذية إذا ارتفعت، على المدى البعيد، أن تمثل فرصة للمناطق الريفية

 األسعار المرتفعة بقيتوإذا . الحالية، وإذا كانت هناك ضمانات فعالة إلتاحة وصول البلدان النامية إلى األسواق العالمية

  .نسبيا مستقرة عند هذا المستوى لبضع سنوات، يمكن إحياء اقتصاد المناطق الريفية

  

 .اقتران ارتفاع أسعار السلع باألزمة المالية أدى إلى ضغط تضخمي وإلى تباطؤ في النمو اإلقتصادي 

ورة عامة، إضافة إلى األزمة المالية، إن ارتفاع األسعار بشكل قوي في مجال الطاقة واألغذية وغيرها من السلع، بص

، ويتوقع له أن يدوم حتى في 2008قد أدى إلى مزيد من التضخم وإلى تباطؤ اقتصادي ابتداء من الربع الثاني من 

وتضاؤل الطلب من البلدان المتقدمة، مع . وإن التكامل المتزايد في اإلقتصاد العالمي يجعل هذا التباطؤ عالميا. 2009

  .اليف النقل لتصدير السلع المصنعة، يخفض معدالت النمو في البلدان الناشئةارتفاع تك

  

  أوجه الخلل العالمي الراهن وآثاره على النمو السياحي  -3

  

 .التباطؤ اإلقتصادي ال يغير اتجاه النمو على المدى الطويل 

من الذي ينبغي أن نتحمله بدل والث. عجلت مسيرة العولمة في نمو الطلب على السياحة الدولية بطرق غير متوقعة

مزيد من التقلب في الطلب، بل أيضا قدرة كبيرة وبينة على المقاومة وعلى التدويل السريع والجماهيري للسياحة هو 

 أو 2001سبتمبر عام / أيلول11والنكسات اإلقتصادية الماضية، إن لم تقترن بعوامل مقلقة أخرى مثل حالة . اإلنتعاش

وفي فترات تباطؤ النمو اإلقتصادي، كما .  حتى اآلن نمو السياحة الدوليةلم توقف، 2003 والسارز في حرب العراق

ويبين التاريخ أيضا أنه حالما تقلع . ، حققت السياحة الدولية نموا أبطأ، ولكن بثبات2009 و2008تبدو الحالة لعام 

  .النمو اإلقتصادي فإن الطلب على السياحة يتجاوز الدورات اإلقتصادية، عموما،

  

لكن ذلك ينشر المخاطر في كل أنحاء . وإن تحرير اإلقتصاد العالمي يجعل أوجه الخلل أكثر شفافية والروابط أكثر متانة

على الرغم من ذلك، ولغاية اآلن، يبقى أثر الصدمة اإلقتصادية الحالية أخف على البلدان الناشئة التي تنمو . العالم
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، السيما حين توجد آفاق إيجابية من حيث  بقدر أكبر من الثقة لدى المستهلكتحظىصادات التي أما اإلقت. بسرعة أكبر

  .فيمكنها أن تستوعب الصدمات بصورة أفضل العمالة والدخل،

  

التباطؤ اإلقتصادي يؤثر على القدرة الشرائية للزوار المحتملين وقد يغير من سلوكهم في السفر على  

 .المدى القصير

 مئة سنويا، أي أكثر بكثير من معدل في ال7، حقق الوفود السياحي الدولي نموا بمعدل استثنائي بلغ 2007 و2004بين 

 2003-2001طلب مكبوت أعقب تحديات لقتصاد عالمي مزدهر وال فضل، وذلك  في المئة على المدى الطويل4الـ 

سبتمبر وعدة هجمات إرهابية أخرى، وحرب /ل أيلو11وهي فترة تزامن فيها اإلنتكاس اإلقتصادي العالمي مع أحداث (

  ).أفغانستان والعراق، وتفشي وباء السارز

  

 بصورة عامة، بسبب الشكوك التي يطرحها تباطؤ للطلب على السياحة الدوليةيتوقع حدوث ، 2008بالنسبة لعام 

نمو العام لن ما زال من المتوقع للك. اإلقتصاد العالمي، والتي تؤثر على ثقة المستهلك وتحد من دخله المتاح لإلستعمال

فالشرق األوسط، مثال، حيث عوائد النفط . واألثر سوف تتفاوت درجته، بالطبع، بين إقليم وآخر. أن يكون إيجابيا

المتزايدة تغذي الطلب واإلستثمار في البنية التحتية السياحية، أغلب الظن أنه سيواجه قريبا تباطؤا أخف من أوروبا 

  .، وحيث يواجه العديد من أسواق المصدر قيودا اقتصادية أشدئة من الحركة تنطلق من داخل اإلقليم في الم80حيث 

فاألسعار في اقتصادات السوق هي متغيرات مستقلة لها . على الرغم من ذلك، قد تبرز تغيرات في سلوك السفر الحالي

 في عن طريق اختيار المكوث لفترات أقصروربما حاول المستهلكون خفض التكاليف . أثر مباشر على أنماط الطلب

والتغيرات المحتملة الوشيكة التي تجري مناقشتها حاليا تتعلق بالنقل، السيما النقل الجوي، . أو أرخص/مقاصد أقرب و

  .الذي يشكل نصف الوفود السياحي الدولي في العالم

  

 .لخطوط الجويةإرتفاع أسعار وقود الطيران يعجل في حدوث التغير الهيكلي في قطاع ا 

وقد تضاعفت في غضون سنة واحدة فقط، وتباطؤ اإلقتصاد العالمي يشكالن تحديا إن ارتفاع أسعار وقود الطيران، 

سبتمبر، راجع اتحاد النقل /وبأوائل أيلول. لقطاع الخطوط الجوية، األمر الذي يرتبط ارتباطا متينا بالسياحة الدولية

 أن تنمو )األسواق المحلية والدولية مجتمعة(وعليه، يتوقع لحركة المسافرين . ركةالجوي الدولي تنازليا توقعاته للح

وهذه الوتيرة هي نصف وتيرة التوسع الذي شهده عام ).  في المئة3.9التوقعات السابقة كانت ( في المئة 3.2بمعدل 

نمو الحركة بقوة "جوي الدولي أن ويرى اتحاد النقل ال. ، وهو يتغذى من النمو األقوى الذي حصل في بداية السنة2007

فشركات ". لكن الحالة تختلف اآلن. 2007 و2003قد أتاح للقطاع أن يستوعب جزئيا اإلرتفاع في تكاليف الوقود بين 

وترتفع هذه النسبة إلى .  في المئة من عوائدها لتكلفة الوقود30الطيران ذات الرحالت المبرمجة مضطرة لتخصيص 

ويؤثر السعر المرتفع لوقود الطيران على قابلية الربح لدى . شركات الطيران بتكلفة منخفضة في المئة ل50حوالي 

  .تحويل التكلفة إلى المسافرشركات الطيران التي غالبا ما تعجز عن 

  

وسوف يتعين على شركات الطيران أن تركز أكثر على نتائجها، وأن تلجم التكاليف، وأن توقف رحالتها إلى المقاصد 

وقد يساهم السعر المرتفع لوقود الطيران في تعزيز عمليات اإلندماج الجارية في قطاع الخطوط . لمربحةغير ا

وفي المستقبل، قد تؤدي المنافسة الجديدة من . ففي أوروبا الغربية، يتوقع لعملية اإلندماج واإلبتياع أن تستمر. الجوية

. مل قاري أقوى بين الشركات األمريكية واألوروبية إلى تكاشركات طيران الشرق األوسط والشركات اآلسيوية
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فمع ارتفاع تكاليفها المتغيرة، تجد شركات . والوضع أيضا صعب جدا بالنسبة لشركات الطيران بأسعار منخفضة

وأغلب الظن أن بعضها سيصارع من . عديدة نفسها مضطرة للحد من رحالتها وإلغاء خطوط في موسم الشتاء القادم

  .السيما إذا عجزت عن خفض تكاليفها أكثرأجل البقاء، 

  

التعريفات المنخفضة بفضل اإلبتكار بالطيران النفاث وبفضل ازدياد اإلنتاجية والتنافس في األسواق لغاية اآلن، كانت 

فازدياد اإلنتاجية في قطاع خطوط الطيران وانتعاش دخل األسر قد يعوض عن نتائج . محركات هامة للسياحة الدولية

 وعلى المدى القصير، تواجه شركات الطيران، السيما ذات التكلفة .ة النفطية الراهنة على المدى المتوسطالصدم

فارتفاع أسعار الوقود وصعوبة اإلقتصاد كثيرا في تكاليف أخرى قد يؤديان إلى حدوث . المنخفضة، تحديات أكبر

ومصاعب شركات . ث هذه الظاهرة أحدث عهداتغييرات في نموذج التكلفة المنخفضة، خصوصا في أوروبا وآسيا، حي

ؤدي إلى عملية اندماج بين األطراف المختلفة الموجودة، يمكن أن تؤثر أيضا على التي قد تالطيران بتكلفة منخفضة، 

وفي نفس الوقت، ينبغي أن يؤخذ في اإلعتبار تصور مواز حيث ارتفاع تكلفة السفر الطويل في . أسواق المساكن الثانية

وبالمقارنة، على الرغم من ذلك، . والوصول إليها أرخص القريب قد يحفز انتقال الحركة إلى مقاصد أقرب األجل

فحركة . المفارقة هي أن السفر جوا غالبا ما يكون أرخص من السفر بالسيارة، السيما في حالة سفر شخص أو شخصين

وإن ارتفاع تكاليف الوقود . قد يستبدل أيضا بالسفر جواالسيارات تتأثر أكثر بارتفاع أسعار الوقود، ما يعني أن بعضها 

لكن شركات الطيران بحاجة إلى . بحد ذاته هو حافز قوي لإلستثمار في طائرات حديثة أكثر فعالية في استخدام الوقود

  .ميزانية سليمة بقدر يكفيها لكي تتمكن من ذلك

  

ها غالبا ما ترتبط بارتفاع األسعار بفعل السوق العقارية هي أحد محركات النمو في قطاع السكن، لكن 

 .المضاربة

وإن تشديد القيود على القروض وتدني النتائج المالية . قطاع السكن، أو اإلقامة، هو أحد األعمال األساسية في السياحة

  .بناء في قطاع السكنلشركات السكن قد يفرضان أيضا حدودا مؤقتة على المزيد من اإلستثمار وال

  

ففي السنوات األخيرة، كانت سياحة اإلقامة، وهي تستند إلى امتالك .  صناعة السياحة زادت من قدراتهاوإن عولمة

 تبلغ القيمة المضافة اإلجمالية بفعل مبيع وفي المناطق األكثر أناقة،. العقارات، أحد المحركات األساسية للتنمية السياحية

  . الناتج اإلقليمي في المئة أو أكثر من إجمالي10ممتلكات اإلجازات 

  

 إلى حد محليةوكانت هذه األزمة . ولقد كان لألزمة العقارية في الواليات المتحدة أثر هام على السوق المالية العالمية

 والنفجار فقاعات األسعار عالقة، في كل .عقارات الترفيه في بعض البلدان السياحية في أوروبا الغربيةل حدثبعيد كما 

بعض . تقلص الطلب بعد هبوط األسعاربنهاية دورة حياة المنتج، وبقراض السهلة للمقترضين، وشروط اإلبالحاالت، 

  .البلدان األوروبية، مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا، تواجه مشاكل مماثلة وإن كانت أقل أهمية
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  ردود استراتيجية على األزمات الراهنة في مجال السياحة  -4

  

 .ة في أساليب الحياة العصرية وهي تقاوم األزماتالسياحة أساسي 

وتتعاظم حركة السفر والسياحة مع ازدياد ثروة البلدان وانتقال الحياة إلى المناطق . البشرية تزداد حركة أكثر فأكثر

 على واألزمات قد تقلص،. أصبحت السياحة سمة أساسية للمجتمعات الحديثةوكلما ارتفع مستوى التنمية كلما . الحضرية

. لكنها ال تؤثر عموما على التدفقات اإلجمالية للزائرين. المدى القصير، عدد الرحالت وفترات المكوث ومبلغ اإلنفاق

وإن القدرة على استيعاب آثار الصدمات قد تعززت في السنوات األخيرة، منذ أن أصبحت السياحة العالمية أكثر مناعة 

  .إزاء األزمات

  

 .احة الُمَدَول وللمقاصدآثار مختلفة لقطاع السي 

، نمو السياحة الدولية يرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف اإلقتصاديةبرهنت األزمة اإلقتصادية الراهنة مرة أخرى على أن 

  .وبما أن الطلب على السياحة اليوم مدول بشدة فإن وضع اإلقتصاد العالمي يؤثر بشكل مباشر أكثر فأكثر على السياحة

  

عما هو ، مثال، وشركات الطيران الرحالت يختلف لدى منظمياإلقتصادي الراهن في قطاع السياحة وإن نتائج الوضع 

والشركات الدولية ذات الحضور العالمي تعاني . عليه في المقاصد حيث يتجزأ الهيكل إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة

 .رجة ما من المرونة لتدبر هذه األزماتمن األزمات العالمية، لكن استراتيجياتها المتنوعة لألعمال تعطيها أيضا د

هيكل طلب وعرض متنوع أيضا، يمكن أن تقاوم األزمات بصورة أفضل على الرغم من والمقاصد، التي لها أيضا 

  .اعتمادها بطبيعة الحال على الشروط اإلطارية وعلى مخاطر أسواق المصدر وشرائحه

  

 تسد ثغرات التباطؤ اإلقتصاديناشئة المقاصد ال 

، التي كان العديد والمقاصد الناشئة. عوبات اإلقتصادية الراهنة أثر على كل المقاصد السياحية في مختلف البلدانللص

ولكن، . ، تعاني أيضا من التباطؤ في اقتصاداتها وفي الطلب على السياحةمنها مؤخرا محركا للنمو اإلقتصادي القوي

  .، ال يزال يتوقع لمعدالت نموها أن تكون أعلى من المتوسط العالميعلى الرغم من التباطؤ اإلجمالي في الوفود الدولي

  

والتبادل السياحي يجري على وجه .  من سوق السياحة العالمية في المئة60ال يزال نصيبها حوالي  البلدان المتقدمةو

ار يأتون من وبما أن معظم الزو. الخصوص بين هذه البلدان حيث يتشابه تفضيل المستهلكين وتتشابه المنتجات

اقتصادات متقدمة ذات مشاكل اقتصادية راهنة، يتوقع للتباطؤ في مجال السياحة الدولية أن يكون أقوى مما سوف يكون 

  .في البلدان الناشئة

  

أفقر لكن .  التي تصدر سلعا ترتفع أسعارها، فهي أيضا قادرة على مواصلة تنمية مرافقها السياحيةالبلدان النامية، أما

  .، التي ال تصدر سلعا مثل النفط واألغذية، فقد تتأثر أكثر بالوضع الراهنالبلدان

  

 ازدياد فعالية الطاقة لتعزيز القدرة التنافسية 

وللمقاصد في العالم أجمع مصلحة في أن تكون  .السياحة الدولية تحتاج لما يكفي من الوقود والنفط بأسعار معقولة

في  وأ وبأسعار معقولة، وذلك بواسطة هياكل نقل أساسية متطورة، أكان في البر بمتناول األعمال الدولية وزوار الرفاه
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من أجل استخدام الطاقة بفعالية وإن اإلعتماد على النفط يرغم المؤسسات والمقاصد والبلدان السياحية على العمل . الجو

  . المنافسةومن أجل الحد من استهالك أشكال الطاقة غير المتجددة، لكي تصبح أكثر قدرة على

  

خفض اإلستهالك هو وسيلة للحفاظ على أسعار الوقود والنفط عند وتظهر التطورات األخيرة في سوق النفط أن 

ويمكن الستخدام الوقود األحفوري .  فانخفاض استهالك المنتجات النفطية يمكن أن يخفف األسعار.مستويات معقولة

على المدى األطول بمزيد من األرباح على الشركات ذات الصلة بمزيد من الفعالية أن يزيد اإلنتاجية وأن يعود 

 وعلى المدى األبعد، يمكن الستمرار ارتفاع أسعار النفط أن يساهم في التشجيع على البحوث واإلستثمار في .بالسياحة

في استخدام ) جددام(وهناك عدة بلدان تنظر . بدائل تتيح استخداما أكثر فعالية للطاقة، وتعجل في اعتماد مصادر متجددة

  .الطاقة النووية

  

حماية .  أن يساعدا على خفض انبعاثات غاز الدفيئةفي نفس الوقت، يمكن الستخدام الطاقة بفعالية ولتخفيف اإلستهالك

ومثال على ذلك هو اإلستثمار في بنية تحتية متقدمة . المناخ هي مهمة ذات أفق بعيد، لكنها تتطلب تدابير وقائية اآلن

  .الحديد، كما تفعل عدة بلدان حالياللسكك 

  

 .إرتفاع أسعار األغذية يمكن أن يجعل المناطق الريفية أغنى إذا واءمت هياكلها مع احتياجات السوق 

. أثر مباشر كبير على الطلب على السياحة، إذ يمكن للسوق أن تستوعب ارتفاع تكاليف التموينليس ألزمة األغذية 

ذية األساسية أن تبقى مرتفعة خالل العقد القادم، يمكن أن تزداد ثروة المزارعين وبما أنه يتوقع ألسعار األغ

والشرط المسبق لذلك هو زراعة فعالة ذات هيكل متناسب، تكون قادرة على اجتذاب اإلستثمار . والمناطق الريفية

األسواق المحلية بل أيضا  وتطبيق التكنولوجيا المالئمة، مع قدرة كافية للوصول إلى األسواق، ليس فقط الضروري

  .المناطق الحضرية المجاورة واألسواق الدولية

  

فالزراعة . وغالبا ما تشكل المناطق الريفية موارد للسياحة يمكن جعلها منتجة عن طريق اإلستثمار في المرافق الالزمة

  .ر في المناطق الريفيةوالسياحة هما نشاطان اقتصاديان محكومان باألرض، وبوسعهما أن يساهما في مكافحة الفق

  

  اإلنعكاسات على جدول أعمال السياسات الوطنية والحكومية الدولية  - 5 

  

 .وز األزمات اإلقتصادية تساعد على تجاقدرة قوى السوق الذاتية على التعافي 

يجب وهي تكشف مشاكل ومواطن ضعف هيكلية . الصدمات الخارجية تعكس أوجه الخلل في اإلقتصاد العالمي المتنامي

 السوق الذاتية على التعافي سوف تعجل في حدوث التغييرات الهيكلية في اإلقتصاد قدراتوإن . حلها على المدى األبعد

  .العالمي والسياحة العالمية

  

 .السياحة العالمية بحاجة إلى ظروف إطارية مالئمة من أجل نمو ثابت 

فهي ذات طابع عالمي، ويجب مقاربتها من . دة، أيا كانتأراضي دولة واحالمشاكل اإلقتصادية الراهنة ال تقتصر على 

وفي مجال السياحة، لمنظمة السياحة العالمية، بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، ميزة . قبل المجتمع الدولي

  .هامة، الرتباطها بمنظمات أخرى تؤثر على الظروف اإلطارية ذات الصلة بالسياحة
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وفي تقوية ن تساهم في تعزيز قدرة التعافي الذاتية للقطاعات ذات الصلة بالسياحة وللمقاصد، ويمكن لصكوك المنظمة أ

  .مناعتها إزاء أزمات المستقبل
 

 جدول أعمال السياسات السياحة 

 ومن قبل منظمة ،ينبغي لإلستراتيجيات اآلتية أن تؤخذ في الحسبان لدى وضع جدول أعمال المستقبل من قبل البلدان

 وموجهة نحو الحد من الفقر العالمية بوصفها هيئة حكومية دولية ملتزمة بأهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفيةالسياحة 

  :وتعزيز التنمية المستدامة

  

فهم أفضل للعالقة بين الدورات اإلقتصادية والطلب على السياحة، ومتابعة حثيثة : استطالع األسواق ورصدها -

 التركيز خصوصا على المنتجات والشرائح، وعلى أسواق المصدر والنقل؛لظروف األسواق وسلوكها، مع 
 
تعزيز فعالية الطاقة والنمو الموجه نحو اإلنتاجية، والحد من النفايات : التنمية السياحية المستدامة وتغير المناخ -

 والتلوث في مجال الطاقة األحفورية غير المتجددة؛

  

موا لتعزيز وضعها التنافسي، ولتكون مستعدة بصورة أفضل لإلنتكاسات دعم البلدان األقل ن: تخفيف حدة الفقر -

  .مع المساهمة في إحياء المناطق الريفية اإلقتصادية،

  

  

  

    


