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اأوًًل:   .إحصاءات عن السياحة المستدامة عالمي ً

 :مؤشر السياحة المستدامة

يهدف مؤشر السياحة المستدامة الصادر عن وحدة االستخبارات االقتصادية إلى تقييم التزام    

الدول بتطوير وتعزيز الممارسات المستدامة في مجال السياحة، وينقسم إلى خمسة محاور، هي 

ية، االستدامة البيئية، االستدامة االجتماعية والثقافية، االستدامة )السياسة والبيئة التنظيم

دول،  10مؤشرا فرعيا، ويضم  19االقتصادية، صناعة السفر والسياحة(، ويتكون المؤشر من 

هي: )فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، الهند، البرازيل، 

 .) مصرالصين، إندونيسيا، 

وتتصدر الدول األوروبية بشكل عام قائمة الدول من حيث قيم المؤشر بشكل عام وفي معظم     

ا شاماًل بالسياحة المستدامة، من خالل تطوير  المجاالت، حيث أظهرت فرنسا وألمانيا التزاًما قوي ً

 .البيئية في السياحةسياستهما الوطنية، وتحديد اللوائح، وتنفيذ بعض األنظمة لتحسين االستدامة 

نقطة، تليها ألمانيا بنحو  73.9وجاءت فرنساااااااا في المرتبة األولى في قيمة المؤشااااااار بنحو     

 .نقطة 26.5نقطة، بينما جاءت مصر في المرتبة األخيرة بنحو  71.7

 



 :حجم قطاع السياحة البيئية

ر حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم بنحو      مليار دوالر أمريكي في  181.1قُدِّ

، مسجاًل 2027مليار دوالر أمريكي في عام  333.8، ومن المتوقع أن يصل إلى 2019عام 

 .٪14.3معدل نمو سنوي مركب نسبته 

 

 .المسؤولون عن إجراء تغييرات إيجابية في السفر

الحكومات هي األكثر ، ُتعد 2021وفًقا الستطالع "أجودا" التجاهات السفر المستدام في عام     

، تليها هيئة السياحة بنسبة %26مسؤولية عن إجراء تغييرات بيئية إيجابية في السفر بنسبة 

 .%20، ثم األفراد بنسبة 23%

بالنسبة لمدى مساءلة الحكومات، جاءت الحكومات في إندونيسيا والمملكة المتحدة في المرتبة     

ستراليا وماليزيا في المركزين الرابع والخامس بنسبة ٪، وأ33٪، تليها الصين 36األولى بنسبة 

 .٪ على التوالي27٪ و28

٪، 29٪، ثم اليابان 30بالنسبة لمسؤولية األفراد، جاءت تايالند في مقدمة الدول بنسبة     

 .٪28والواليات المتحدة األمريكية 



 

 


