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يوم السياحة العاملي 2022: مفهوم جديد للسياحة

رسالة من األمني العام

يـوم السـياحة العاملـي كان وال يـزال فرصـة لاللتقـاء واالحتفال مبـا لقطاعنا مـن إنجازات عديـدة ومتنوعة. 

ولقـد احتفلنـا بـه خـالل ما يقـارب أربعة عقود وبنمو غري مسـبوق للسـياحة، من حيث الحجم واإلنتشـار 

واألهمية.

وهـا نحـن يف عـام 2022 نقـر مـرة أخـرى بالفـرص التي جلبتهـا السـياحة، والتي ال تـزال توفرهـا للناس يف 

كل مـكان. ومـع ذلـك، نحـن نقـر أيضـا، وخصوصـا يف هـذا العـام، بأنـه ال ميكننـا العـودة إىل طـرق العمل 

القدميـة. يجـب علينـا أن نفكـر مبفهـوم جديد للسـياحة.

مـع انفتـاح العـامل مـرة أخـرى، علينـا أن نتعـظ بعرب الوبـاء وما انطـوى عليه من جمـود يف السـفر الدويل. 

فاألزمـة التـي كشـفت نقـاط الضعـف بينـت لنـا أيضا أيـن ميكننا إيجـاد املزيد مـن املرونة. ومع انكشـاف 

انعـدام التسـاوي، أظهـرت األزمـة لنـا أيًضا أيـن ميكننا تحقيـق املزيد مـن اإلنصاف.

تبقـى غايتنـا تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030، إضافـة إىل أهـداف التنمية املسـتدامة السـبعة 

عـر. ومـع ذلـك، يجـب عىل كل رشيحة مـن القطاع أن تعيـد التفكري يف كيفيـة بلوغ هـذه الغاية. فاألمر 

يعـود ملـن هـم يف قاعـدة هـرم السـياحة الواسـع واملتنـوع، مبا يف ذلـك عامل السـياحة والـركات الصغرية 

واملقاصـد نفسـها، ألخـذ زمـام املبـادرة وقيادة السـبيل إىل األمـام. ويف الوقت نفسـه، يجب عـىل املنظامت 

الدوليـة، مبـا يف ذلـك منظمـة السـياحة العامليـة، والحكومـات والسـلطات املحليـة، دعم القطـاع من خالل 

تحولـه، ومتكـن القواعـد الشـعبية، والتأكـد مـن أن لكل شـخص رأيـا بينام نبني مـن أجل مسـتقبل أفضل. 

ولطاملـا عملـت السـياحة لصالح الشـباب والنسـاء واملجتمعـات املحلية. ولكـن اآلن يجـب أن تعمل معهم 

أيًضـا. فنحـن نحتـاج إىل أصـوات جديـدة باإلضافـة إىل أفـكار جديدة إذا أردنـا أن نحدث تحـوال يف قطاعنا 

وأن نبني سـياحة أفضـل للجميع.

إيجـاد مفهـوم جديـد ألحـد القطاعـات االقتصاديـة الرئيسـية يف العـامل لن يكون سـهال. لكن هـا نحن عىل 

الطريـق الصحيـح. فاألزمـة ألهمـت اإلبـداع وحفزتـه. والوبـاء أدى إىل ترسيـع عمليـة التحـول يف العمـل، 

مسـتحرضا التحديـات والفـرص الهائلـة لضامن اسـتفادة املزيد من األشـخاص من اسـتئناف السـياحة. وإننا 

لنحقـق أيًضـا تقدًمـا كبـريًا يف جعل السـياحة محـركًا مركزيًـا لالقتصادات الخـرضاء والزرقـاء والرقمية، األمر 

الـذي يضمـن أال يـأيت النمـو عىل حسـاب النـاس أو الكوكب.
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نحـن فقـط يف البدايـة. فإمكانـات السـياحة هائلة، ولدينا مسـؤولية مشـركة للتأكد من تحقيقهـا بالكامل. 

يف يـوم السـياحة العاملـي 2022، منظمـة السـياحة العامليـة تدعـو الجميع، من عامل السـياحة إىل السـياح 

أنفسـهم، وكذلـك الـركات الصغـرية والـركات الكـربى والحكومـات، إىل التأمـل وإعادة التفكـري مبا نفعله 

وكيـف نفعله. مسـتقبل السـياحة يبـدأ اليوم.
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