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رسالة خطية مبناسبة اليوم العاملي للسياحة :2021
”السياحة من أجل النمو الشامل للجميع“
اليـوم العاملـي للسـياحة هـو مناسـبة لنـا لالعرتاف بقـوة السـياحة وقدرتهـا عىل تحقيـق االزدهـار والدفع
بعجلـة التنميـة املسـتدامة الشـاملة للجميـع .فقطاع السـياحة ميتد ليشـمل تقريبا كل جزء مـن اقتصاداتنا
ومجتمعاتنـا ،حيـث يوفـر األسـباب التـي متكّـن الفئـات املهمشـة تاريخيـا وتلـك التـي هي معرضـة لخطر
التخلـف عـن الركـب من أن تسـتفيد من مثـار التنميـة املحليـة واملبارشة.
وال تـزال السـياحة تعـاين األم ّريـن من آثـار جائحة كوفيد ،19-إذ قد شـهد عدد السـياح الدوليين الوافدين
انخفاضـا مذهلا يف األشـهر الخمسـة األوىل مـن هـذا العـام بلغـت نسـبته  95يف املائة يف أنحاء مـن العامل،
وتشير التوقعـات إىل خسـارة تزيد على  4تريليونـات دوالر يف الناتج املحيل اإلجاميل العاملـي بحلول نهاية
عـام  .2021وهـذه صدمـة كبيرة لالقتصـادات املتقدمـة النمـو ،ولكنهـا تشـكل حالـة طـوارئ بالنسـبة إىل
البلـدان النامية.
ويؤثـر تغير املنـاخ أيضـا تأثيرا خطيرا على العديـد مـن الوجهـات السـياحية الرئيسـية ،وال سـيام الـدول
الجزريـة الصغيرة الناميـة التـي متثـل فيهـا السـياحة مـا يقـرب مـن  30يف املائـة مـن النشـاط االقتصادي.
وبالنظـر إىل أن ماليين عديـدة مـن مصـادر الـرزق أصبحـت اآلن مهـددة بالخطـر ،فقـد آن األوان إلعـادة
التفكير يف السـياحة وتحويلهـا واسـتئناف حركتها بأمـان .وميكن لقطاع السـياحة إن هو أُحيـط بالضامنات
الالزمـة أن يوفـر فـرص عمـل الئقة ويسـاعد على بنـاء اقتصـادات ومجتمعات تتسـم باالسـتدامة والقدرة
على الصمـود وتقـوم على املسـاواة بين الجنسين وينتفع منهـا جميع أفـراد املجتمـع دون اسـتثناء .وهذا
يقتيض القيام بإجراءات واسـتثامرات مو ّجهة للتحول صوب السـياحة الخرضاء ،مبا يشـمل سـعي القطاعات
املسـؤولة عـن أعلى نسـب انبعاثـات الكربون ،ومنها النقـل الجوي والبحـري والضيافة ،إىل تحييـد أثر تلك
االنبعاثات.
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وذلـك يقتضي أيضا إفسـاح املجـال للجميع لإلدالء برأيهم حـول الدور الذي ينبغي أن تضطلع به السـياحة
يف بنـاء مسـتقبل مجتمعاتنـا وكوكبنـا .وال ميكننـا ضمان النمـو الشـامل واملسـتدام وتحقيـق وعـد أهداف
التنميـة املسـتدامة وتحويـل قطـاع السـياحة مبـا يتيح لـه أن يحقـق قدرته على أن يكون محـركا لالزدهار
وأداة لإلدمـاج ووسـيلة لحاميـة الكوكـب والتنـوع البيولوجـي وعاملا للتفاهـم الثقـايف بين الشـعوب ،ال
ميكننـا أن نحقـق ذلـك كلـه إال عـن طريـق إرشاك الجميـع يف عمليات صنـع القرار.
António Guterres
UN Secretary-General
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