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ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ސަޕްލިމެންޓް 

a

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވާ ޚިތާބް

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  2011 ވަނަ އަހަރު އ.ދ. އިން ކަ

ޘަޤާފީ   – “ފަތުރުވެރިކަން  ނޑައެޅިފައިވަނީ  ކަ ޝިޢާރަކަށް   ދުވަހުގެ 

ގުޅުން ބަދަހިކުރުން”މިޝިޢާރެވެ. މި ޝިޢާރަކީ ހުރިހާ މާނައެއްގައިވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ވަރަށް ގުޅުންހުރި ޝިޢާރެކެވެ.

  

މިއަހަރުގެ ޝިއާރު އަންގައިދެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުވެ، ޘަޤާފީ ގުޅުންތައް ބަދަހިވެގެން ދާކަމެވެ. އަދި 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް އެކި ނަސްލާއި، އެކި ދަރިފަސްކޮޅުގެ 

މެދުގައި، ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި 

އިޤްތިޞާދާއި  ދުނިޔޭގެ  އަދި  ވެގެންދާނެކަމެކެވެ.  އިތުރު  އެކުވެރިކަން 

މާލިއްޔަތަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލަށް ބަލައިގެން، ދިވެހި ދައުލަތާއި ދިވެހި 

ރައްޔިތުން ފޯރުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދެވޭ ބައިތަކާ ހުނަރުވެރިކަން 

ނޑުމެން އިސްކަންދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.  އިތުރުކުރުމަކީ، އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކުބާދީ ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނާއި، 

ނޑު އަރިސްކުރަމެވެ. މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

29    ޝައްވާލް     1432

27    ސެޕްޓެމްބަރ   2011



ފުރިހަމަ  ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު  ބެލެހެއްޓުމާއި  ރަގަޅަށް  ތަރިކަ  އާޘާރީ  އަދި  ޘަޤާފީ  ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ  އަދި 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުދޭނޭ ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށް އުފެއްދުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ  އިތުރުވެ،  އަނެއްދުވަހަށް  އެއްދުވަހުން  މިއަންނަނީ  ރާއްޖޭގައި  މުހިންމުކަން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ނޑުމެން ވިޔަފާރީގެ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަޑަށް ނުވަތަ ޖީޑީޕީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކުރާ، އަދި އަޅުގަ

މުއާމަލާތްތައް ކުރާ ބޭރުފައިސާ ލިބެންއޮތް އެންމެ މުހިންމު ސިނާއަތަށްވެފައެވެ. މި ސިނާއަތުގައި ހިއްޞާނުވާ 

ހަމަ އެންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ނުވާނޭކަން އެއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތެކެވެ. 

މިއަހަރުގެ  އަހަރެކެވެ.  ބެލެވޭ  ފަތުރުވެރިންޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް  ގިނައަދަދަކަށް  ރާއްޖެއަށް   މިއަހަރަކީވެސް 

ޖުލައިމަހުގެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮއްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވަނީ މިދިޔައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 

ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް  ފަތުރުވެރިން  ލައްކަ  ނިމޭއިރު  9  މިއަހަރު  އަދި  އިތުރުވެފައެވެ.   އިންސައްތަ   18.7

އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 20 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި 

ފެންނާނެކަމަށް  ކުރިއެރުމެއް  11އިންސައްތަ  އަހަރަކު  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ބަލާއިރު  އަހަރަށް  ދެތިން  ކުރިއަށްއޮތް 

އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިސިނާއަތް ކުރިއެރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްޞާއެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ކެރުމާއި، ހިތްމަތާއި މިންނަތުންކަން 

ކަމަށްވުމާއެކު، މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙިއްޞާ އިތުރުކުރުމަކީ 

އެހެންކަމުން،  މުހިންމުކަމެކެވެ.  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމެއް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުރިމަގަށާއި،  ރާއްޖޭގެ 

މަސައްކަތަށް  ޒުވާނުން  މިގޮތުން  އަޅަންފަށާފައެވެ.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ސަރުކާރުންވަނީ  މިހާރު 

އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، ވަޒީފާގައި ހިއްސާއިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމު މަޤުޞަދުގައި 8،500 ދިވެހި ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް 

ނެރުމުގެ ކެންޕެއިންއެއްވަނީ ފަށާފައެވެ. 

ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މީގެތެރެއިން ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގުޅިގެންދާނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި 

ހެދުމުގެ  ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް  އެއްބާރުލުމާއެކު  ފުރިހަމަ  އިންޑަސްޓްރީގެ  ޓޫރިޒަމް  މިކަމުގައި  ވީމާ،  އެވެ. 

މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ. މިހާރުންމިހާރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަރޓސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން ފަށާފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިސިނާއަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބައްޓަންކުރާނޭގޮތުގެ މައިމަޝްރޫއެއް އެކުލަވާލުމާއި، 

މިދާއިރާއިން އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ފުޅާކޮށް ރަގަޅުކުރާނޭގޮތުގެ އަމަލީ ޕްލޭނެއް މިއަހަރުތެރޭ އެކުލަވާލުމުގެ 

މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް،އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ،

 އޮނަރަބަލް ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ ދެއްވާ ޚިތާބް

 

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޖޭގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 

އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  ރާއްޖޭގައި  އަރިސްކުރަމެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމަކީ  އެތައްބައެއްގެ ހިތްވަރާއި މިންނަތުގެ ފޮނިމޭވާއެވެ. 

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  ހީވާގި  މަގުކޮށައިދެއްވި  ސިނާއަތަށް  މި  ވީމާ، 

ސިޔާސީ މުފައްކިރުން، އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމަކީ 

ނޑުގެ ފުރަތަމަ ކަމެއްކަމުގައިދެކެމެވެ. އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްއިއްޔާއިން މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

“ ފަތުރުވެރިކަން – ޘަޤާފީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން” މިޝިއާރެވެ. މިޝިއާރު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން 

ޘަޤާފީގުޅުންތައް ބަދަހިކުރާކަމާއި، ޘަޤާފަތަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްޖީލުން އަނެއްޖީލަށް ނަކަލުކޮށް ވާރިޟްކޮށްދޭންޖެހޭ 

މުހިންމުކަމުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރައްކާތެރިކޮށް  ހިމާޔަތްކޮށް  ތަރިކަ  ޘަޤާފީ  ވީހިނދު  ތަރިކައެއްކަމަށް  އަގުބޮޑު 

މައްޗަށެވެ. 

ނޑުއެއްކަމެއްގެގޮތުގައި ވެފައިއޮންނަނީ  ފަތުރުވެރި މަންޒިލުތަކުން ފަތުރުވެރިންނަށް ހުށަހަޅާ އަދި ދައްކުވައިދޭ މައިގަ

މިލިއަން  ދިޔަ 2010ވަނައަހަރު 940  މިވޭތުވެ  ދައްކުވައިދިނުމެވެ.  ތަރިކަ  ޘަޤާފީ  އަދި  އެބައެއްގެ އާސާރީ 

ޖަމްއިއްޔާގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދުނިޔޭގެ  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް  އަނެއްޤާއުމަށް  އެއްޤައުމުން  ފަތުރުވެރިން 

ހިތްހެޔޮކަމާއި  އަނެއްބައެއް  އެއްބަޔަކާއި  ސަބަބުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެހެންކަމުން،  ދައްކައެވެ.  ހިސާބުތަކުން 

ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންބަދަހިވާކަމާއި، ތަފާތު ޘަޤާފަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށްވެސް ވެއެވެ. 

މަގުފަހިކޮށްދޭ  ދުނިޔޭގެ ސުލްހަޔަށް  ޤާއިމްކުރުވާ  ގުޅުން  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން  އަދި 

ކަމެއްކަމުގައި ވަނީ ބެލެވިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ދައްކާލެވޭނެ ގޮތަށް ބިނާކުރެވޭ ފަތުރުވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭކަންކަން 

ރޭވުމަކީމިވަގުތު ކުރަންޖެހިފައިވާ އެއްމަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ރޭވޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ނޑު ބައެއްގެގޮތުގައި ޘަޤާފީފަތުރުވެރިކަން ރަށްރަށުގެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގައި ހިމަނާ ތަޢާރަފު ކުރެވިދާނެއެވެ.  މައިގަ
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ފަތުރުވެރިކަންއިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން ވާދަވެރިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މި 

ސިނާއަތުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން 

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއޫތައް އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރެވޭއިރު 

އެއަރޕޯޓްތަކާއި  އޭގެތެރޭގައި  ރޭވިފައިވެއެވެ.  ބިނާކުރުމަށް  ވަސީލަތްތައް  އުމްރާނީ  އަދި  އިޖްތިމާއީ  ރާއްޖޭގެ 

އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނެއެވެ.  

ޒިޔާރަތްކުރާ  ރާއްޖެއަށް  އެނގިލައްވާނޭފަދައިން،  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  މިސިނާއަތުގައި 

ކުރިއަރަމުންއަންނަ  އަލަށް  މިއަންނަނީ  ބޮޑުބައެއް  މިންވަރުގެ  ހިއްސާކުރާ  ނިސްބަތް  ޤައުމީ  ފަތުރުވެރިންގެ 

ޤައުމުތަކަށް ބަދަލުވެގެންނެވެ. މިގޮތުން ސީނުކަރައިގެ ރައްޔިތުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އިޤްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަން 

މެދުފަންތީގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިންގެ 

މިންވަރު އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ޗައިނާ ނޭޝަނަލް ޓޫރިސްޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

އަންދާޒާ ކުރާގޮތުގައި 2011ވަނަ އަހަރު 57 މިލިއަން ޗައިނާ ރައްޔިތުން އެކިޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެއެވެ. 

އަދި މިކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ރަގަޅުފައިދާ ލިބިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައްކުރުމާއި ރޭވުން އަދި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނައުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން، އެއްކަމެއްގެގޮތުން 

ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައްހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

ނޑުހިއްސާކޮށްލަންބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުތާއަކީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަން  މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ތައާރަފްވެފައިވާތާ ޒަމާންތަކެއްވެފައިވާއިރު، ދިވެހިން ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ޚާއްޞަކޮށް 

ރަށްރަށުގައިވާ ޝައުގުވެރިވާފަދަ ތަފާތު އާސާރީ އަދި ޘަޤާފީ ތަރިކަބެލުމަށާއި، އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީހޭދަކުރުމަށް 

ހުޅުވޭ  އަތޮޅުތަކުގައި  ވީމާ،  އައިސްފައެވެ.  މިވަނީ  ވަގުތު  ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ  ފަތުރުވެރިންގެގޮތުގައި  ދިވެހިން 

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓާތަކުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިންނެކޭ އެއްބީދައިން ދިވެހިންނަށް ފުރިހަމަ މެހެމާންދާރީއެއްއަދާކޮށް 

މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުމަށް ގޮވާލަމެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު ފުރިހަމަވުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ 

ނަފާ އަތޮޅުތަކަށާއި އާންމުކޮށް ދިވެހިންނަށް އިތުރުވެގެންދާނޭކަން ކަށަވަރެވެ.

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމައެއް ދެއްވުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަ

ޤުދުރަތީ އަދި ޘަޤާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަމާ، އުފާފާގަތިކަމާ، ކުރިއެރުމާ ތަރައްޤީ 

މާތްهللا މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2011

 Workshop in collaboration with
 Maldives Association of Tourism
 Industry, Maldives National
 Defence Force,Maldives Police
 Service and Tourism industry
   Stakeholders on Security in
.Tourism Industry

FITUR 2011
 45th International Tourism Bourse
ITB) held in Berlin, Germany)

 Launching ceremony of sounds of
maldives brand at kuda Bandos

 Signing of MOU with Switzerland’s myclimate
 to initiate strategies for Low Carbon tourism

.in the Maldives
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Maldives welcomes 750,000th tourist

 23rd Joint Meeting of the UNWTO
 Commission for South Asia,East

 Asia and the Pacific in
Colombo, Sri Lanka

 Workshop on the Development of a Strategic
 Human Resource Plan for the Tourism

Industry



Message by the President of Liveaboard Association 
of Maldives (laM) 

This year the Word Tourism Day meets the Maldives liveaboard indus-
try at a crucial time. 

The challenges facing the Liveaboard industry are many.  Traditional 
EU markets are in economical turmoil, the number of vessels cater-
ing to diving segment is reaching up to 50 meters and bed capacity is 
increasing by 100 beds per year. Reclaiming of lagoons for commercial 
purposes and excavating the island harbours does have an impact on 
dive points close by to these areas. lack of safe harbor for the livea-

boards, scarcity of trained crew and skippers, lack of good docking facilities for these huge 
vessels continue to challenge us. Further absence of regional airports in Central Atolls does 
limit our vessels in operating from central islands such as Noonu and Dhaalu Atoll.

While liveaboards play an important economic role in providing livelihoods and work for 
locals and craftsmen such as carpenters, there is a need for all stake holders to join hands 
to find a solution for the challenges that we face today and in a development plan to move 
forward.

Let us continue to show the splendours of Maldives archipelago to our visitors. 

ahMED ZUbaiR aDaM

Message by the Secretary General of Maldives 
Association of Yacht Agents (MAYA)

It is a great testimony to the spirit of human unity that Maldives, a 100 
percent Muslim country, now welcomes tourists from across the world 
cultures, and nationalities, such as Americans, British, Chinese, Italians, 
Jordanians, Swiss and even Israelis. We at the Maldives Association of 
Yacht agents (MaYa) are playing a prominent role in expanding a new 
segment of tourism to the Maldives by welcoming sea-faring travelers 
from all over the world. Without tourism, it would have been impossi-
ble for people from faraway lands and distant cultures to come to Mal-
dives and experience Maldivians at such close proximity. it is indeed 
tourism that is linking us with the outside world in the most meaningful 

way. As opposed to staying in a room at a resort, tourists can enjoy the destination to the 
fullest by visiting various islands by yacht and cruise.

Tourism now contributes 9.2% of world GDP and yachting contributes a significant share 
of this. The prospects are there for further expansion of the yachting industry and Mal-
dives should seek to capitalize on this future prospect as we are a country surrounded by 
the sea. In addition to making new regulations to facilitate more arrivals of yachts from 
far-flung corners of the world to the Maldives, we should also make available yachts of 
various standards for leasing in the Maldives. New regulations are also needed to make 
it easier for leasing companies to keep the yachts based here for longer periods without 
much charges or restrictions during idle periods. We could welcome yacht builders to have 
leasing operations here and also talk with bankers and financiers to make it easier for Mal-
divian companies to lease or buy yachts for the business.
 
Eco tourism, medical tourism, educational tourism, religious tourism and economic tour-
ism, sports tourism are some of the many different types of tourism; and we at Maldives 
should try to bring a share of each of these types of tourism to the Maldives so that we can 
further strengthen our contribution to the beautiful activity that is called “tourism”. may 
we all prosper in this venture and may we all be united as one family.

MOhAMED ALI (BUNNY) 
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Ultimately, tourism is an economic sector based on human interaction, exchange and 
dialogue. WTD 2011 is a call to all those involved in tourism to act in a way that is con-
scious and respectful of culture, which promotes intercultural dialogue and ensures that 
local communities fully participate in, and benefit from, the development opportunities 
of tourism.  

We look forward to celebrating the cultures of the world with you.
 
TalEb Rifai

Message by  President of Maldives Association of 
Travel agents and Tour Operators (MaTaTO)
  

MATATO extends warm greetings to all stakeholders of tourism 
industry on the occasion of world tourism day.
as we celebrate world tourism day this year in the theme of 
tourism-linking cultures, it’s vital to highlight the diversity of 
visitors to the Maldives. During the inception of tourism in Mal-
dives majority of visitors were italians. it was followed by Ger-
man, French, and British. The market trend kept on changing 
and today it is remarkable that Chinese are the major market 
for Maldives. When we look back there are significant cultural 
exchanges between Maldives and the rest of the world. There 
are Maldivians who are fluent in languages of generating mar-

kets such as Italian, French, Japanese, and Chinese etc. In addition, the linkage is so 
high that there are Maldivians who are married to British, Italian, German, Japanese 
and lately to Chinese. 

Next year we will be celebrating 40 years of tourism in Maldives. In the past 40 years 
Maldives culture, people and traditions have been exchanged to millions of tourists 
who have visited Maldives. In addition, the destination have been so heavily promoted 
around the world that Maldives has become an international brand and a household 
name in Europe and elsewhere.

It’s with high hopes that we are celebrating the 2011 world tourism day. MATATO has 
joined hands with UNDP to carry out the first ever study on the travel agents industry 
of Maldives. The outcome of the study would include a detailed report of the indus-
try, a code of conduct for MATATO members and finally a draft regulation of the travel 
agents regulation. It’s going to be the backbone of the future travel agents industry in 
Maldives.

YOOSUf RiffaTh
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World Tourism Day 2011 
Message by Taleb Rifai, 
UNWTO Secretary-General
Tourism – linking cultures
27 September 2011          

With 940 million tourists crossing international borders 
in 2010, never have the world’s peoples and cultures been 
drawn together as now. Through tourism, millions of people 
are brought closer every day.

World Tourism Day (WTD) 2011 is taking place under the 
theme Tourism – linking cultures and is a celebration of tour-
ism’s role in breaking down barriers across cultures and fos-

tering tolerance, respect and mutual understanding. In our often divided world, these values 
represent the stepping stones towards a more peaceful future.

Promoting and developing tourism with a view to contributing to economic development, 
international understanding, peace, prosperity, and universal respect for human rights and 
fundamental freedoms for all is at the heart of UNWTO’s mandate. Every people and every 
place possess a unique culture. Experiencing different ways of life, discovering new food 
and customs and visiting cultural sites have become leading motivations for travel, and as 
a result, a crucial source of revenue and job creation, particularly for developing countries. 
Income from tourism is often redirected towards the safeguarding of these sites and even 
the revitalization of cultures.

Yet tourism growth brings serious responsibilities to minimize any potentially negative im-
pacts on the cultural assets and heritage of mankind. The Global Code of Ethics for Tourism, 
a set of universal values, principles and standards, guides tourism’s development so that it is 
sustainable, ethical and responsible.   
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