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بشكل كبري على صناعة السياحة. اختذت الوجهات السياحية تدابري  COVID-19: لقد أثر الو۲ء الناجم عن فريوس اخلالصة
دف هذه الدراسة إىل حتليل آ۴ر جائحة  على صناعة  COVID-19وقيود طارئة أثرت على تنقل األفراد يف مجيع أحناء العامل. 

وة على ذلك، تصف الدراسة التوصيات اليت قدمتها منظمتان دوليتان (منظمة السياحة السياحة واألداء االقتصادي العام. عال
العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) لتحقيق انتعاش صناعة السياحة. كما تستعرض التدابري املتخذة لضمان مرونة 

 السياحة يف إسبانيا وجنوب إفريقيا.

ًجا  نوعًيا لتحليل البيا۵ت من مصادر خمتلفة، مثل املواقع اإللكرتونية الرمسية واألخبار والبيا۵ت الصحفية حول تستخدم الدراسة 
دارة األزمات.  اإلجراءات احلكومية يف خمتلف البلدان واألدبيات املتعلقة 

ا احلكومات للمساعدة يف إدار  جهات. كما سلطت ة هذه األزمة والرتويج للو تشري النتائج إىل املمارسات اجليدة املختلفة اليت اعتمد
املة النتائج الضوء على التحد۶ت اليت تواجه التخطيط والتنمية والرتويج للسياحة احمللية، وحتقيق الرقمنة، وأمهية اقرتاح اسرتاتيجية متك

  إلدارة األزمات بشكل أفضل.

 ش؛ السياحة الداخلية.؛ تدابري االنتعا 19-السياحة؛ جائحة كوفيد  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: The pandemic caused by the COVID-19 virus has significantly 
affected the tourism industry. Tourist destinations have adopted emergency 
measures and restrictions that have affected the mobility of individuals around 
the world. This study aims to analyse the effects of the COVID-19 pandemic on 
the tourism industry and overall economic performance. Moreover, it describes 
the recommendations made by two international organizations (UNWTO and 
OECD) to achieve the recovery of the tourism industry. It additionally reviewed 
the measures taken to ensure the resilience of tourism in Spain and South 
Africa. 

The study uses a qualitative approach to analyse data from different sources, 
such as official websites, news and press releases on government actions in 
different countries and literature related to crisis management. 

The findings indicate the various good practices adopted by governments in 
assisting to manage this crisis and promoting the destinations. The results also 
shed light on the challenges in planning, development and promotion domestic 
tourism, bringing digitalization and the importance of proposing an integrated 
strategy to better crisis management. 

Key Words: tourism; Covid-19 pandemic; recovery measures; domestic 
tourism. 
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  مقدمة

من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بشكل مباشر وغري  ٪10أصبحت السياحة أحد أهم حمركات النمو يف العامل، حيث متثل أكثر من 
مباشر. على مدى العقد املاضي، تزايدت اعداد املسافرين وارتفع اإلنفاق املرتبط ۲لسفر بشكل كبري، مدعوًما ۲رتفاع الدخل، 

رى، تزايد نطاق األنشطة السياحية املتاحة. يرتبط قطاع السياحة ارتباطًا وثيًقا ۲لقطاعات االقتصادية االخواخنفاض تكاليف السفر، و 
تزايد. والنقل والطريان، مما يشكل سلسلة توريد سياحية معقدة بشكل م والتسوق،وجتارة التجزئة  الطعام،مبا يف ذلك اإلقامة وتناول 

االتوظيف، حيث تساهم السياحة أيًضا بشكل كبري يف  مليون شخص على مستوى العامل، مما يوفر وظائف  300أكثر من  يشتغل 
 ,IMF( ريناملهاجعمالة من  ، يف حتقيق نسبة كبريةمن االقتصادات ذات الدخل املرتفعمهمة للشباب والنساء، ويف العديد 

2021(1 .  

يار يف النش، وهي أزمة عاملية ال مثيل هلا يف التاريخ COVID-19أدت جائحة  اط احلديث، إىل توقف مفاجئ يف السفر وا
االقتصادي يف مجيع أحناء العامل. القطاع السياحي قطاع افقي مرتبط ۲لقطاعات االقتصادية األخرى، وهو شديد االرتباط ۲لقطاع 

السياحية للخطر.  ض ماليني الوظائفالصناعي وقد كان للو۲ء تداعيات خطرية على سلسلة التوريد السياحية العاملية املعقدة، مما عر 
عاىن العمال غري الرمسيني واملهاجرين، وخاصة النساء والشباب، بشكل غري متناسب من تقلص فرص العمل ونقص الوصول إىل 

  شبكات األمان االجتماعي، مما أدى إىل ز۶دة الفقر وإبطاء التقدم حنو أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

. يف الواقع، التباعد 19-اع السياحة يف جوهره على التنقل والتواصل االجتماعي، ومها العامالن اللذان قوضهما كوفيد ويعتمد قط
االجتماعي يقلل من متعة العطلة لدرجة أن الكثريين قد خيتارون البقاء يف املنزل". وفًقا لذلك، شهد قطاع السياحة، مبا يف ذلك 

  التداعيات االجتماعية واالقتصادية للو۲ء. الطريان التجاري، من بني أسوأ

نظرًا حلجم األزمة، اعطت احلكومات األولوية للحفاظ على األرواح وسبل العيش من خالل ختصيص املزيد من املوارد لقطاعات 
إىل نوع  بالصحة، وتقدمي اإلعا۵ت للشركات، ودعم دخول األسر من خالل التحويالت النقدية والعينية. كانت االستجابة أقر 

اإلغاثة من الكوارث املعتاد يف حالة الطوارئ، بدًال من حزمة التحفيز االقتصادي للتعامل مع حاالت الركود األكثر تقليدية. ويف 
 Transitioning fromمرحلة ۴نية، بدأت احلكومات يف التفكري يف االنتقال من خطط "احلفظ" إىل خطط "التعايف" (

“preservation” to “recovery.(  ،على الرغم من أنه سيكون هناك بعض التداخل بني هذين النوعني من االستجا۲ت
ال تزال البلدان تركز بشكل أساسي على اإلغاثة يف حاالت الكوارث واحلفاظ عليها ألن الو۲ء مل يتم السيطرة عليه بعد، لكن حزم 

  تصميم حزم التعايف الفعالة هو التحدي الرئيسي التايل.اإلنعاش ستحظى بقدر متزايد من االهتمام. ومن مث، يعد إعداد و 

 ,Antoaneta and Allرغم اال۴ر السلبية الكثرية اليت ترتكها اجلائحة على القطاع السياحي، اال ان اجتاهات عديدة (
و الرفاهية تدعو اىل استغالل الظرف إلعادة توجيه قطاع السياحة ليندرج ضمن اقتصاد وجمتمع سليمني موجهني حن 2)2021

االجتماعية والبيئية، بل فرصة إلعادة تصور االقتصادات، ورمبا تسريع استجا۲ت احلكومات للممارسات البيئية اليت أثرت سلبًا على 
 ةالطبيعة. وقد أطلقت منظمة السياحة العاملية دعوة إلعادة التفكري يف السياحة، فاألزمة فرصة إلعادة التفكري يف كيفية تفاعل السياح

ثر صناعة  تمعات والقطاعات االقتصادية األخرى واملوارد الطبيعية واألنظمة البيئية. ومن مث فالظرف حمفز على النظر يف  مع ا
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املستمرة وكيف ميكن أن تتعاىف بشكل أفضل، لضمان التوزيع العادل لفوائدها واملضي قدماً يف  COVID-19السياحة جبائحة 
  احة البيئية واملرنة.االنتقال حنو اقتصاد السي

العديد من التحد۶ت غري املسبوقة للصناعة السياحة، سواء  COVID-19جتلب طبيعة األزمة الصحية واالقتصادية النامجة عن 
من حيث إدارة األنشطة وضمان االستدامة. لذلك، حتاول هذه الورقة البحثية أن جتيب عن سؤال رئيسي يتعلق ۲السرتاتيجيات 

هيل السياحة يف العامل. ويف سعيها لإلجابة عن هذا السؤال، تتضمن الورقة تقديرا حلجم الضرر الذي احلقته جائحة  املتبعة إلعا دة 
كورو۵ ۲لقطاع السياحي، وعرضا عن بعض خطط تعايف السياحة. استخدمت الورقة عددا من التجارب الستنباط خطوات فعالة 

ثري األزمة وتسهل اال ات نتعاش يف صناعة السياحة. مت تنظيم عرض التجارب الدولية يف قسمني، قسم لتوصيميكن أن ختفف من 
  )، وقسم خصص الستعراض جتربة دولتني اسبانيا وجنوب افريقيا.UNWTO, OECD منظمتني دوليتني (

ئية، دراسة استقراال يزال قيد التطور والوضع غري معروف إىل حد كبري، فإن هذه ال COVID-19نظرًا ألن احلدث املتعلق بـ 
ومنشورات   وتستند إىل الدراسات البحثية األكادميية املنشورة. وملتابعة أحدث املعطيات حول الو۲ء، مت االستناد اىل املصادر اإلعالمية

، ولكن نياملنظمة العاملية للسياحة. ونظرا لكثرة األحباث حول املوضوع، يقتصر نطاق هذه الورقة على جتارب معينة يف إطار زمين مع
ميكنها أن تكون دراسة أولية توفر التوجيه للدراسات املستقبلية. ومن مث، تقدم هذه الورقة حتليال انتقائيا لبعض وجهات النظر 
والقضا۶ والتحد۶ت الناشئة فيما يتعلق بتفشي فريوس كورو۵ اجلديد احلايل. وسوف حيتاج البحث املستقبلي إىل استكشاف 

ة ثري تقييم األحداث اجلارية العديد من األسئلة ويربز احلاجة إىل عمل اسرتاتيجي للتحضري ملستقبل يتسم بكثافاألدبيات األكرب. ي
 التهديدات لصحة اإلنسان والرفاهية االجتماعية يف عامل يزداد فيه السفر انتشارا.

 

  ثري جائحة كورو۵ على الصناعة السياحية العاملية .1

۴لث أكرب صدمة اقتصادية ومالية واجتماعية يف القرن احلادي والعشرين بعد احداث  2020لعام  COVID-19عد جائحة تُ 
على أنه "حدث البجعة السوداء ''  COVID 19. وقد مت تصنيف تفشي و۲ء 2008سبتمرب واألزمة املالية العاملية لعام  11
طرا۲ت يف ۲حلرب العاملية الثانية لتسببه يف حدوث اض"، حىت أنه مت تشبيهه ۲ملشاهد اليت تذكر black-swan eventأو" 

 .RSA, 2021(3مجيع أحناء االقتصاد العاملي مع ما يرتتب على ذلك من آ۴ر سلبية يف مجيع قطاعات النشاط واحلياة تقريًبا (

أن السياحة وعلى مدى العقود املاضية، أصبحت أحد القطاعات االقتصادية األكثر  ILO, 2020(4تؤكد منظمة العمل الدولية (
ة فديناميكية واألسرع منًوا يف العامل. انعكست أمهية هذا القطاع، كمحرك خللق فرص العمل وتعزيز التنمية االقتصادية احمللية ونشر الثقا

، اليت حددت أهدافًا خاصة ۲لسياحة. يف 14و 12و 8يما األهداف يف العديد من أهداف التنمية املستدامة، وال س واملنتجات،
مليون وظيفة يف مجيع أحناء العامل، أي ما يعادل  330، استحوذ القطاع (بشكل مباشر وغري مباشر) على حوايل 2019عام 

ل وظيفة سياحية مت إنشاؤها وظائف على مستوى العامل. مقابل ك 10يف املائة من إمجايل العمالة العاملية وواحدة من كل  10.3
بشكل مباشر، يتم إنشاء ما يقرب من وظيفة ونصف إضافية على أساس غري مباشر أو مستحث. يوفر القطاعان الفرعيان خلدمات 

مليون عامل  44مليون عامل يف مجيع أحناء العامل، وهذا يشمل ما يقرب من  144اإلقامة والغذاء كثيفة العمالة فرص عمل لـ 
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م ماليني صاحب عمل. غالبية املؤسسات السياحية هي مؤسسات متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة احلجم  7اخلاص و حلسا
)MSME 9إىل  2يف املائة من إمجايل القوى العاملة يف شركات تضم  30موظًفا. يعمل حوايل  50) يقل عدد موظفيها عن 

ثري الو۲ء على مؤسسات السياحة وسبل عيش العا   ملني فيها هائل.موظفني. 

ارتفع العدد  حيث ،توسعت صناعة السفر والسياحة العاملية بسرعةقبل اجلائحة،  يف السنوات األخرية ويف جمال التدفقات السياحية
. كما ارتفعت نفقات 2019مليو۵ً يف عام  1500إىل  1995مليو۵ً يف عام  541العاملي للسائحني الدوليني الوافدين من حوايل 

 ,WBمليار دوالر بني السنتني ( 1815مليار دوالر اىل   524,84السياحة الدولية (۲لقيمة احلالية للدوالر األمريكي) من 
2021(5 .  

سره للتأهب لألوبئة ومكاف ها. يفتح التعقيد املتزايد حتلكن هذه األعداد املتزايدة من السياح مثلت حتد۶ت هائلة للمجتمع العاملي 
  .Hung et al, 2004(6للسفر الدويل املتكرر طريقا مثاليا لتفشي األمراض املعدية احمللية لتصبح أوبئة عاملية(

نفسية احلادة تمعات. لقد تفشى سارس وهو فريوس كورو۵ املتالزمة التاليست هذه هي املرة األوىل اليت يفاجئ فيها فريوس كورو۵ 
وعلى األرجح قد نشأ من حدث انتقال أويل  19خيمة يف أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين. وهو مثله مثل كوفيد الو 

حيواين املنشأ (من حيوان إىل إنسان). ومها ينتقالن بسهولة بني البشر، غري أن املصابني بفريوس كورو۵ لديهم خماطر أعلى للوفاة 
 2003سارس أول حالة طوارئ صحية عاملية حقيقية يعاين منها العديد من أعضاء جمتمع اليوم. يف سنة بسبب العدوى. لقد كان ال

) أن قوانغتشو وهونغ كونغ وجهات سياحية عالية اخلطورة وبعد ذلك بوقت قصري WHO، أعلنت منظمة الصحة العاملية (
ول يف الدوليني بعدم الز۶رة، يف حني بدأ عدد متزايد من الدأعلنت عدة مناطق داخل الصني كمناطق و۲ء. مث مت حتذير السائحني 

 .Jamal & Budke, 2020(7منع دخول الصينيني إىل بالدهم (

اية سنة  هول حول انتقاله ودرجة خطورته.  2019مع  يظهر سيناريو مشابه لفريوس ۳جي بعض املعلومات املعروفة والعديد من ا
حتد۶ت كبرية لصناعة السياحة  2020يف أوائل عام  COVID-19شكلت األزمة الصحية واالقتصادية الناجتة عن جائحة 

بسبب قيود حركة التنقل احمللية والدولية، واليت أثرت بشكل كبري على تطور الطلب على السياحة. أ۴رت األزمة اليت طال أمدها، 
يمن على السياحة الد   ولية على الرغم من محالت التحصني، نقاًشا حول آ۴ر مثل هذه األزمة على استدامة السياحة.واليت ال تزال 

بدأت اجلائحة يف مدينة ووهان الصينية، ومع انتشار الفريوس بسرعة يف هذه املنطقة، فقد مت جتاهله إىل حد كبري يف البداية من قبل 
غم من أن وكالة االستخبارات االمريكية أصدرت حتذيرات، وصفت ۲ملشؤومة القادة السياسيني يف أجزاء أخرى من العامل، على الر 

  . 8)2020والسرية، من وقوع حدث كارثي حمتمل (واشنطن بوست ، 

الحتواء الفريوس، مت وضع ووهان يف حالة إغالق (جمموعة من تدابري احلجر الصحي اإلقليمية والفردية)، لكن النقل اجلوي العاملي  
فريوس ۲لفعل إىل مجيع القارات. وتضاعف عدد اإلصا۲ت املؤكدة يف مجيع أحناء العامل بسرعة، مرتبطا بعدد من كان قد نقل ال

  التظاهرات عالية االقبال. 

، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن تفشي جائحة كورو۵ ميثل حالة طوارئ صحية عامة وتثري قلًقا دولًيا، إال 2020يناير  30يف 
ا مل توص  . يف اليوم 9)2020ي قيود على السفر أو التجارة بناًء على املعلومات املتاحة آنذاك (بيان منظمة الصحة العاملية، أ
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نفسه، أصدرت وزارة اخلارجية األمريكية حتذيرًا من السفر إىل الصني. وبعد يوم واحد من اإلعالن عن حظر السفر، قررت منع 
. وبعد يومني، 2020يناير  31مث أعلنت الوال۶ت املتحدة حالة طوارئ صحية عامة يف  دخول أي مواطن أجنيب قادم من الصني.

  ).Jamal & Budke, 2020فرضت الدولة الفحص الصحي اإللزامي يف املطارات (

 تانه مع عدم وجود لقاح للوقاية من املرض والتدخال Gössling and All, 2020(10يف االشهر االوىل النتشار الو۲ء، يؤكد (
شكال خمتلفة من التدخالت غري الصيدالنية ( )، مبا يف ذلك NPIالطبية احملدودة املتاحة لعالجه، استجابت معظم البلدان 

التباعد االجتماعي، إغالق املدارس واجلامعات والشركات وأماكن العمل غري األساسية، وإلغاء التظاهرات االقتصادية والثقافية 
عداد معينة.والر۶ضية وحىت السياسية م جيلها، وحظر جتمعات األشخاص    نها أو 

). hospitality value chainضمن احلدود اجلغرافية للبلدان، أثر الفريوس فعلًيا على مجيع أجزاء سلسلة قيمة الضيافة (
ثري التظاهرات امللغاة، وأماكن اإلقامة املغلقة، ومناطق اجلذب املغلقة حمسوًسا على الفور يف  ن سلسلة التوريد، أجزاء أخرى مأصبح 

مثل خدمات تقدمي الطعام وغسيل املالبس. اضطرت املطاعم إىل اإلغالق أيًضا، رغم أنه يف بعض البلدان، مسح التحول إىل مبيعات 
 الطلبات اخلارجية والتوصيل للبعض مبواصلة العمليات. تبع ذلك تقارير عن حاالت التسريح واإلفالس، حيث استسلمت العديد
من شركات الطريان لضغط السوق، بينما طلبت شركات طريان كربى ۲إلضافة إىل مشغلي الرحالت السياحية عشرات املليارات من 

 الدوالرات كمساعدات حكومية.

طري نظام السياحة العاملي من السياحة الزائدة ( ) إىل overtourismيف غضون أشهر، أصبح الوضع غري مسبوق، فقد انتقل 
 .Corbisiero & La Rocca, 2020(11) و (tourism-non( )Gössling and All, 2020حة (ال سيا

حينها فقط، بدأت احلكومات يف فهم أنه، على عكس قطاعات األعمال األخرى، يتم فقدان عائدات السياحة بشكل دائم ألن 
۴ر ال ميكن تسويقها يف السنوات الالحقة ، مع ما يرتتب على ذلك من آ -على سبيل املثال يف أماكن اإلقامة  -السعة غري املباعة 

  على التوظيف يف هذا القطاع.

ا منظمة السياحة العاملية يف يناير و  ، عانت السياحة من أكرب أزمة UNWTO, 2021(12( 2021فًقا للبيا۵ت اليت نشر
. COVID-19بعد حالة طوارئ صحية واجتماعية واقتصادية غري مسبوقة وسط تفشي و۲ء  2020على اإلطالق يف عام 

مقارنة ۲لعام السابق بسبب  2020يف عام  ٪ 74قل لليلة واحدة) بنسبة اخنفض عدد السائحني الوافدين الدوليني (الزوار على اال
يار يف السفر الدويل خسارة تقدر بنحو  تريليون دوالر من  1.3قيود السفر الواسعة النطاق واالخنفاض اهلائل يف الطلب. ميثل اال

 .2009لعاملية لعام ضعف اخلسائر املسجلة خالل األزمة االقتصادية ا 11أكثر من -عائدات التصدير 

مليون  300، أي أقل بنحو 2020يف عدد الوافدين الدوليني يف عام  ٪84شهدت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اخنفاًضا بنسبة 
يف عدد الوافدين. اخنفض عدد الوافدين إىل أورو۲  ٪75عن العام السابق. سجلت منطقة الشرق األوسط وأفريقيا اخنفاًضا بنسبة 

 .٪69مليون سائح دويل أقل ، بينما شهدت األمريكيتان اخنفاًضا بنسبة  500وهو ما ميثل  ، ٪70بنسبة 

۲ملقابل، يتوقع اخلرباء تزايد الطلب على األنشطة السياحية يف اهلواء الطلق واألنشطة السياحية القائمة على الطبيعة، مع اكتساب 
إىل  2021ًدا. تشري سيناريوهات منظمة السياحة العاملية املمتدة للفرتة من السياحة احمللية وجتارب "السفر البطيء" اهتماًما متزاي
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. ومن 2019إىل أن األمر قد يستغرق ما بني عامني ونصف وأربع سنوات حىت تعود السياحة الدولية إىل مستو۶ت عام  2024
يع ملسامهة يف ختفيف قيود السفر وتطبيف استعادة ثقة املستهلك، وا COVID-19املتوقع أن يساعد اإلطالق التدرجيي للقاح 

  السفر ببطء خالل العام املقبل.

مليون سائح دويل  180استقبلت الوجهات حول العامل  unwto, 2021.b(13، كما يظهره تقرير ( 2021بني يناير ومارس 
ة مستو۶ت النشاط مع اخنفاض بنسب. واصلت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ املعا۵ة من أدىن 2020أقل مقارنة ۲لربع األول من العام 

) ٪81-، تليها إفريقيا ( ٪83-يف عدد الوافدين الدوليني خالل فرتة الثالثة أشهر. سجلت أورو۲ ۴ين أكرب اخنفاض بنسبة  94٪
  ). ٪71-) واألمريكيتان (٪78-والشرق األوسط (

) أن اآلفاق يف الفرتة من مايو إىل UNWTO, 2021.bأظهر استطالع فريق خرباء السياحة التابع ملنظمة السياحة العاملية (
أغسطس تتحسن بشكل طفيف. إىل جانب ذلك، عززت وترية طرح التطعيم يف بعض أسواق املصادر الرئيسية ۲إلضافة إىل 

مان، وعلى األخص الشهادة اخلضراء الرقمية لالحتاد األورويب، اآلمال يف حدوث انتعاش يف بعض  سياسات إعادة بدء السياحة 
 هذه األسواق.

 ٪40. يرى 2021يف مسح يناير  ٪50فقط، ارتفاًعا من  2022انتعاش السياحة الدولية يف عام  ٪60بشكل عام، يتوقع 
، على الرغم من اخنفاض طفيف عن النسبة املئوية يف يناير. ما يقرب من نصف اخلرباء ال 2021الباقون انتعاًشا حمتمًال يف عام 

 أو بعد ذلك. 2024قبل عام  2019و۶ت السياحة الدولية لعام يرون عودة إىل مست

مليون  179قد أصاب حىت اآلن  COVID-19أن فريوس  UNCTAD, 2021(14، يذكر تقرير (2021حبلول يونيو 
 إىل حد ما يف شهري ). بعد الرتاجع2021مليون حالة وفاة (منظمة الصحة العاملية،  3.9شخص على مستوى العامل، وساهم يف 

حالة  400000اليومية إىل ما يقرب من مليون حالة يومًيا وما زالت تصل إىل  2021، ارتفعت حاالت 2021فرباير ومارس 
مليار. ويبدو أن التطعيمات أدت إىل إبطاء انتشار املرض يف بعض البلدان، مثل  2.4يومًيا. تقرتب جرعات اللقاح املعطاة من 

األمريكية. يف معظم البلدان النامية، يعد الوصول إىل اللقاحات وتوزيعها عامًال مقيًدا، ومن مث  اململكة املتحدة والوال۶ت املتحدة
  يستمر الفريوس يف االنتشار مبعدل ينذر ۲خلطر كما يف اهلند والربازيل ويف العديد من البلدان.

)، أن اللقاحات تعترب جزًءا مهًما من احلل، وإن كان مع قدر كبري من عدم اليقني، UNCTAD, 2021( ويربز نفس التقرير
حىت مبجرد التغلب على مشاكل الوصول والتوزيع. على الرغم من فعاليته يف احلد من احلاالت الشديدة والوفيات النامجة عن الفريوس، 

ي الية توقف انتشار العدوى متاًما. هناك أشخاص يرتددون يف تلقإال أنه ليس من الواضح حىت اآلن ما إذا كانت جهود التطعيم احل
م خيشون آ۴رًا ضارة قصرية أو طويلة املدى. ۲إلضافة إىل ذلك، قد ال يهتم األشخاص الذين حصلوا على اللقاح  اللقاح، أل

ة ضد املتغريات ون اللقاحات أقل فعالي۲إلجراءات الوقائية األخرى، و۲لتايل يعرضون أنفسهم واآلخرين. تضيف املخاوف من أن تك
طبقة أخرى من القلق. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي حالًيا هو عدم تكافؤ توافر اللقاحات  COVID-19اجلديدة لـ 

واخنفاض عدد األشخاص الذين مت تطعيمهم يف العديد من البلدان. ۲لنظر إىل هذه القيود، من غري املرجح أن تعود السياحة إىل 
ا قبل اجلائحة يف غضون عام أو عامني.م   ستو۶
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  توصيات منظمة السياحة العاملية لتعايف السياحة: .2

ا ۴لث  أن WTO, 2020UN(15منظمة السياحة العاملية (تؤكد  السياحة هي أحد أهم القطاعات االقتصادية يف العامل، إ
من التجارة العاملية. توفر السياحة سبل العيش ملئات  ٪7شكلت  2019أكرب فئة تصدير (بعد الوقود واملواد الكيميائية) ويف عام 

املاليني من الناس، بينما تعزز االقتصادات ومتكن البلدان من االزدهار، ويف نفس الوقت تسمح للناس جتربة واكتشاف بعض الثروات 
وصفها قطاع متعدد األبعاد شرتكة للبشر. السياحة، بالثقافية والطبيعية يف العامل وتقرب الناس من بعضهم البعض، مما يربز اإلنسانية امل
وسيؤدي تسخري السياحة كمحرك للتنمية إىل إبقاء  .۲متياز، تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف مجيع أهداف التنمية املستدامة
تمع العاملي على املسار الصحيح لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  اس ولكوكب األرض ، وهي خطة طموحة للن2030ا

)wto and UNDP, 2017un(16. 

تمعات واالقتصادات جاثية على  ثرا ۲جلائحة، إنه "الو۲ء الكبري" القادر على ترك ا لقد كانت السياحة من اشد القطاعات 
سبوق يف عدد السياح مومل يسلم أي بلد، مع قيود السفر واالخنفاض املفاجئ يف طلب املستهلكني مما أدى إىل اخنفاض غري  ركبتيها.

ا، هو أنه ال عودة للحياة الطبيعية كما كانت قبل ظهور ، وأن احلل 19-دو۲ء كوفي  الدوليني. إن ما تعلمناه من اجلائحة وتداعيا
  الوحيد للمواجهة، هو تعزيز املؤسسات إلدارة التحد۶ت املعقدة اليت ستواجهها يف املستقبل.

ا ستكون قطاعا خمتلًفا متاًما، أكثر مسؤولية، وأكثر تركيزًا على االستدامة. يف تقرير أعدته هل ستعود السياحة؟ بال شك، لكنه
منظمة السياحة العاملية ونشرته األمم املتحدة، مت الدعوة إلعادة التفكري يف الصناعة السياحة. ۲إلضافة إىل الدعوة إىل دعم قوي 

 حتت عنوان " 2020ز السياسات ملنظمة السياحة العاملية الصادر شهر اوت للقطاع للتخفيف من هذه اآل۴ر اهلائلة، يشدد موج
وحتويل السياحة"على أن هذه األزمة متثل فرصة إلعادة التفكري يف السياحة، مبا يف ذلك كيفية مسامهتها يف  19جائحة كوفيد 

  . 17(UN, 2020)أهداف التنمية املستدامة 

دف إىل ضمان قطاع أكثر مرونة ومشولية وحتقيقا هلذه الغاية، يوفر موجز السياس ات مخس أولو۶ت الستئناف السياحة، وكلها 
ا منظمة السياحة العاملية االت اخلمسة ذات األولوية الرئيسية اليت حدد  وحيادية بيئية. بدوره يردد األمني العام لألمم املتحدة ا

انه من واجب احلكومات والقطاع اخلاص اآلن وضع هذه اخلطة  لعودة السياحة ودفع عجلة االنتعاش على نطاق أوسع، ويؤكد
  موضع التنفيذ.

للجنة وثيقة ما اعتمدت عليه ا ومن بنيجلنة أزمة السياحة العاملية، يف بداية مواجهة ازمة كورو۵ شكلت منظمة السياحة العاملية 
.ع، الوظائف واالقتصادات من خالل السفر والسياحة (م.سدعم -توجيهية اسرتاتيجية: توصيات منظمة السياحة العاملية للعمل 

دف دعم احلكومات يف وضع سياسات للتخفيف من وطأة كوفيد18)2020 على السياحة وتسريع االنتعاش، توفر  19-. 
يف الوطأة، ختف جماال ملراحل األزمات الرئيسية الثالث: 23إجراء عملي يف  100توصيات منظمة السياحة العاملية للعمل أكثر من 

   .19)2020واإلنعاش، والبناء للمستقبل (م.س.ع، 

م اخلاص، ومحاية الفئات األكثر تعرضا -اوال ا: حتفيز االحتفاظ ۲لوظائف، وتقدمي الدعم للعاملني حلسا ادارة األزمة وختفيف وطأ
ملستهلك النقل والسياحة، ضمان محاية ا للمخاطر، دعم سيولة الشركات، إعادة النظر يف الضرائب والرسوم والنظم اليت تؤثر على
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ة يوثقته، تعزيز تنمية املهارات، السيما املهارات الرقمية، إدراج السياحة يف حزم املساعدات خالل الطوارئ االقتصادية الوطنية واإلقليم
  والعاملية، استحداث آليات واسرتاتيجيات إلدارة األزمات.

نظم اليت تؤثر توفري احلوافز املالية لالستثمار والعمليات السياحية، إعادة النظر يف الضرائب وال توفري احلوافز وتسريع االنتعاش:-۴نيا 
على السفر والسياحة، التقدم يف تسهيل السفر، تعزيز إجياد فرص العمل اجلديدة وتنمية املهارات، السيما املهارات الرقمية، إدراج 

والفعاليات  فهم السوق والتصرف بسرعة الستعادة الثقة وحتفيز الطلب، تعزيز التسويق االستدامة البيئية يف حزم التحفيز واإلنعاش،
  واالجتماعات، االستثمار يف الشراكات.

االستعداد للغد: تنويع األسواق واملنتجات واخلدمات، االستثمار يف نظم استطالع األسواق والتحول الرقمي، تعزيز إدارة -۴لثا 
املستو۶ت، االستعداد ملواجهة األزمات وبناء املرونة وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية، السياحة على مجيع 

االستثمار يف أرس املال البشري وتنمية املواهب، وضع السياحة املستدامة بثبات على جداول األعمال الوطنية، االنتقال إىل االقتصاد 
 ملستدامة.الدائري واعتماد أهداف التنمية ا

ا األمم املتحدة انطالقا من هذه االسرتاتيجية، وضعت منظمة السياحة العاملية خارطة طريق ) UN, 2020( يف الوثيقة اليت نشر
  حنو قطاع سياحة أكثر استدامة ومشولية تتضمن األولو۶ت التالية:

 املرأة واألمن االقتصادي.التخفيف من اآل۴ر االجتماعية واالقتصادية على سبل العيش، وال سيما عمل  .1
 تعزيز القدرة التنافسية وبناء املرونة، مبا يف ذلك من خالل التنويع االقتصادي وتشجيع املشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة. .2
 دفع االبتكار والتحول الرقمي للسياحة .3
 تعزيز االستدامة والنمو األخضر .4
 تعزيز الرتكيز على التنسيق والقيادة املسؤولة .5

ربة الدولية يف إطار مشرتك، ويستند اىل اخل إىل تطوير السياحة الداخليةجانب هذه األولو۶ت، دعت منظمة السياحة العاملية  اىل
يف ذلك. يتجه السياق العاملي العتبار السياحة الداخلية حمركا لالنتعاش، حيث تتوقع منظمة السياحة العاملية عودة السياحة احمللية 

ن السفر الدويل. نظرًا حلجم السياحة احمللية، سيساعد هذا العديد من الوجهات على التعايف من اآل۴ر بشكل أسرع وأقوى م
االقتصادية للو۲ء، ويف الوقت نفسه محاية الوظائف ومحاية سبل العيش والسماح ۲لعودة أيًضا للمنافع االجتماعية اليت تقدمها 

  السياحة.

فهم  -،  19-لية، أصدرت منظمة السياحة العاملية مذكرة إحاطة عن السياحة وفريوس كوفيد وإدراًكا منها ألمهية السياحة الداخ
، مت تنفيذ حوايل 2018. ُتظهر بيا۵ت منظمة السياحة العاملية أنه يف عام WTO, 2020(20السياحة احمللية واغتنام فرصها (

). حيدد 2018مليار يف  1.4لسائحني الدوليني الوافدين (ستة أضعاف عدد ا -مليارات رحلة سياحية حملية على مستوى العامل  9
ا الوجهات حول العامل خطوات استباقية لتنمية السياحة احمللية، من تقدمي عطالت إضافية للعمال إىل  املنشور الطرق اليت تتخذ 

م.   تقدمي قسائم وحوافز أخرى لألشخاص الذين يسافرون يف بلدا
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لسياحة احمللية، يف معظم الوجهات، تدر عائدات أعلى من السياحة الدولية. يف دول منظمة التعاون كما تظهر مذكرة اإلحاطة أن ا
من إمجايل اإلنفاق السياحي، بينما يف االحتاد األورويب، يبلغ اإلنفاق السياحي احمللي  ٪75االقتصادي والتنمية، متثل السياحة احمللية 

على الصعيد العاملي، أكرب أسواق السياحة احمللية من حيث اإلنفاق هي الوال۶ت املتحدة مرة أعلى من إنفاق السياحة الوافدة.  1.8
مليار دوالر، واملكسيك  154مليار دوالر، واململكة املتحدة  201مليار دوالر، واليا۲ن  249تريليون دوالر، وأملانيا بـ  1حبوايل 

 مليار دوالر.  139بـ 

بع ذلك الداخلية يعترب، يف كثري من احلاالت، اخلطوة األوىل الستئناف السياحة؛ ومن املتوقع أن يت وتنص الوثيقة أن الرتويج للسياحة
دف إىل جذب السياح الدوليني، يف املرحلة األوىل، من نفس املنطقة. ويربز من حتليل االستجا۲ت  يف معظم البلدان مبادرات 

ز شكل عتماًدا عرب البلدان: احلوافز املالية والتسويق والرتويج. ميكن أن تتخذ احلوافالدولية نوعان خمتلفان من املبادرات ومها األكثر ا
اية أسبوع طويلة، يف حني أن إطالق محالت اتصال جديدة وجهود ترويج رقمي مع استخدام  قسائم أو حوافز مالية أو عطالت 

 يج تتخذها معظم الوجهات.قوي لقنوات التواصل االجتماعي هي اسرتاتيجيات شائعة للتسويق والرتو 

النوع الشائع اآلخر من املبادرات اليت تنفذها البلدان هو الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على مستو۶ت خمتلفة، فضًال عن 
ية حالتعاون بني القطاعني العام واخلاص يف جهود التسويق والرتويج مثل محالت االتصال واملنصات عرب اإلنرتنت واملعارض السيا

واخلصومات. كما يتم تنفيذ برامج تطوير املنتجات وجهود معلومات السوق، فضًال عن تدابري بناء القدرات والتدريب يف بعض 
  البلدان.

يف جمال الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص، تربز الوثيقة وجود مبادرات سياحية مشرتكة على نطاق واسع يف التدابري 
ا لتعز  يز السياحة الداخلية. يف العديد من البلدان، دخلت السلطات السياحية يف شراكة مع السلطات الوطنية املعنية املعمول 

األخرى (وزارة النقل، وزارة املالية، وزارة الثقافة، إخل) لتقدمي قسائم العطالت وغريها من احلوافز، على سبيل املثال. كما دخلت 
سياحة الوطنية يف شراكة مع البلد۶ت ومنظمات إدارة الوجهات السياحية من أجل تطوير إدارات السياحة الوطنية ومنظمات ال

منتجات سياحية جديدة على مستوى الوجهة، وحتسني وتكييف عروض املنتجات على املستوى احمللي؛ وحتسني البنية التحتية يف 
 وجهات معينة، وتشجيع التسويق احمللي واملبادرات.

التجارب، يتم تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف محالت التسويق والرتويج ۲لتعاون مع الشركات و۲ملثل، يف عدد من 
السياحية (أي مؤسسات اإلقامة واملطاعم، موفرو النقل، ووكاالت السفر)، والشركاء احلكوميني والوجهات؛ و تطوير مبادرات 

فات شركات السياحية من خالل املعارض أو املنصات اخلاصة عرب اإلنرتنت؛ وعقد حتالالتسويق لتوفري الرؤية والوصول إىل األسواق لل
  اسرتاتيجية مع القطاع اخلاص للرتويج للعروض اخلاصة.

ا التسويقية بشكل أفضل، تقوم بعض البلدان أيًضا بتقييم احلصة احملتملة للسياحة  أما عن الذكاء التسويقي، ولتحديد اسرتاتيجيا
 خالل التنبؤ وحتليل السوق حول سلوك وتفضيالت املسافر احمللي وكيفية تطوير السياحة الداخلية وتعزيزها بشكل أفضل. احمللية من

يتم إجراء الدراسات االستقصائية حول السياحة الداخلية بشكل عام مع استمرار إجراءات احلجز لتوجيه صناعة السياحة مبجرد 
ن هي االسرتاتيجيات األكثر مالءمة وفعالية الستخدامها يف استئناف السياحة، ال سيما م ختفيف القيود ويف نفس الوقت لفهم ما

  حيث الرتويج وتطوير املنتجات. كمثال، يتضمن النهج األكثر مشولية إنشاء مرصد لرصد وقياس السياحة الداخلية يف األرجنتني.
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 ,unwto( . قبل مباغتة الو۲ء العامل، كانت املنظمةلول الرقميةتعزيز احليف جانب اخر، تركز منظمة السياحة العاملية أيضا على 
تمعات وتؤثر عليها بطرق جديدة وغري  21)2018 تؤكد أن التقنيات تتطور وتربك وتؤثر على حياة البشر، وأن الرقمنة تبين ا

ي، مما جعل التجارية على نطاق عامل متوقعة يف كثري من األحيان. كانت السياحة من أوائل القطاعات اليت قامت برقمنة العمليات
حجز الرحالت اجلوية والفنادق عرب اإلنرتنت رائًدا رقمًيا. ومن مث، جيب أن يبتكر قطاع السياحة الرقمي وخيلق فرص عمل جديدة 

التنمية املستدامة  فلضمان استمرار املنافسة والنمو والتنمية املستدامة للقطاع. اهلدف النهائي هو تقدمي مسامهة قوية يف حتقيق أهدا
  لألمم املتحدة وجمتمع التنمية العاملي.

)، من املتوقع أن ختلق 2025إىل  2016وتستند املنظمة اىل تقرير للمنتدى االقتصادي العاملي الذي يؤكد، "خالل العقد املقبل (
مليار دوالر من الالعبني  100اعة، وترحيل مليار دوالر من القيمة هلذه الصن 305الرقمنة يف الطريان والسفر والسياحة ما يصل إىل 

مليار دوالر للعمالء وللمجتمع ككل من خالل تقليل البصمة البيئية  700التقليديني إىل املنافسني اجلدد، وحتقيق فوائد بقيمة 
  وحتسني السالمة واألمن وتوفري التكلفة والوقت للمستهلكني.

 ) تنشيط استئناف السياحة على أساس االستدامة واالبتكار.UNWTOتبعا لذلك، تواصل منظمة السياحة العاملية (
ا من خالل التعاون واستخدام البيا۵ت واحللول وتؤكد أن  احلكومات تلعب دورًا أساسًيا يف إعادة تنشيط السياحة واستعاد
العاملي وز۶دة اعتماد احللول ) إىل أن إطالق التطعيم UNWTOتشري البيا۵ت الصادرة عن منظمة السياحة العاملية (الرقمية. 

الرقمية للسفر اآلمن جيب أن يؤدي إىل ز۶دة يف التنقل الدويل خالل األسابيع واألشهر املقبلة. نظرًا ألن معظم الوجهات ذات 
د. أما و اإلجراءات األكثر صرامة لديها أقل معدالت التطعيم، تشري البيا۵ت أيًضا إىل وجود صلة بني سرعة التطعيم وختفيف القي

الوجهات اليت لديها معدالت تطعيم أعلى وحيث تكون البلدان قادرة على العمل مًعا على قواعد وبروتوكوالت منسقة، هي يف 
 وضع أفضل للسماح بعودة السياحة ببطء.

يني أن السياحة كانت مصدرًا للتوظيف والفرص االقتصادية، وقد منا القطاع لدعم مال Pololikashvili, 2020(22يؤكد (
عديدة من سبل العيش يف مجيع أحناء العامل وليصبح دعامة لالقتصادات احمللية والوطنية على حد سواء. ومع ذلك، فقط مع تبين 
الرقمنة ميكننا ضمان أن الفوائد االقتصادية واالجتماعية اليت جتلبها السياحة حمسوسة على أوسع نطاق ممكن، والوصول إىل أولئك 

تمعات الريفية واملهمشة. يربك التحول  "األكثر ختلًفا عن الركب أوًال"، مبا يف ذلك النساء والشباب وأولئك الذين يعيشون يف ا
الرقمي للسياحة القطاع ويضفي الطابع الدميقراطي على الفرص اليت تتيحها. توفر الرقمنة، على سبيل املثال، طريًقا إىل القوى العاملة 

 دن الكربى، مما يوفر للكثريات االستقالل االقتصادي والتمكني ألول مرة.للنساء الالئي يعشن خارج امل

من خالل مسابقات املؤسسات الناشئة يف السياحة، الحظت منظمة السياحة العاملية االهتمام القوي ۲إلر۲ك الذي تعرض له  
ن خالل بتكرين من دول العامل النامي. و۲ملثل مالقطاع وجعله أكثر عدالً وأقوى وأكثر استدامة، وعلى األخص بني رواد األعمال وامل

للسياحة عرب اإلنرتنت، فقد مت مالحظة، أن توفري التدريب عرب اإلنرتنت ميّكن الكثريين إما من العثور  UNTWOأكادميية 
م املهنية، مما يوفر مرة أخرى فرًصا ألولئك املتخلفني عن الرك مع استمرار تطور  بعلى وظائف يف قطاع السياحة أو تعزيز حيا

  مكان العمل.
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تمعات يف تلك املناطق الريفية اليت تعتمد على السياحة، وميكن للسياحة يف  أكدت األزمة احلالية أيًضا على أمهية بناء املرونة بني ا
 ,UNTWOاملية (عاملناطق الريفية أن تفيد وبشكل خاص الفئات احملرومة تقليد۶ً مثل النساء. ولذلك أطلقت منظمة السياحة ال

مسابقة للمؤسسات الناشئة يف جمال السياحة الريفية سعيا إىل إجياد شركات ۵شئة ورجال أعمال جدد يعززون مسامهة  23)2020
السياحة يف التنمية الريفية ويدعمون االنتعاش. وتعترب أن خلق الفرص يف الوجهات الريفية من خالل االبتكار والتحول الرقمي يف 

تمعات الريفية. ٪80ساهم يف حماربة الفقر، حيث يعيش السياحة سي   من مجيع األشخاص يف وضعية الفقر املدقع يف ا

 وقسم املشاركون يف هذه املسابقة إىل أربع فئات:

  عدم ترك أحد خلف الركب: األشخاص االعتباريون الذين يطورون ويعززون مشروًعا يتضمن مكو۵ً حتويلًيا وابتكارًا  -الناس
تمعات،  اجتماعًيا كبريًا مع إمكانية تعزيز االندماج االجتماعي واملساواة من خالل توجيه وتوسيع فوائد السياحة بني االقتصاد وا

االجتماعية واالقتصادية، فضًال عن املشاريع ذات اإلمكا۵ت لتحسني احلوكمة واإلدارة املستدامة ومتكني وحتسني الظروف 
 للسياحة الريفية.

  إعادة البناء بشكل أفضل: األشخاص االعتباريون الذين يطورون ويعززون مشروًعا به عنصر حتويل كبري وابتكار  -الكوكب
املسامهة يف ليت تسببها األنشطة املتعلقة ۲لتنمية السياحية ومحاية املوارد الطبيعية و بيئي: إمكانية املساعدة يف تقليل اآل۴ر ا

 مكافحة تغري املناخ.
  خلق فرص للنمو: األشخاص االعتباريون الذين يطورون ويعززون مشروًعا به مكون ابتكار حتويلي واقتصادي كبري  -االزدهار

عها وتعزيز وجهات السياحة الريفية يف السوق  وفتحها ألسواق جديدة وحتسني مواقلتطوير سلسلة القيمة والقدرة التنافسية 
 والرتويج هلا

  التكنولوجي للتنمية الريفية: األشخاص االعتباريون الذين يقومون بتطوير وتعزيز مشروع يتمحور حول استخدام  –الدفع
  جلديدة.السياحة الريفية من خالل تطبيق التكنولوجيا االتقنيات أو االبتكارات اجلديدة للقدرة التنافسية وتعزيز وجهات 

  

على تطوير خدمات سياحية. مع شركاء متخصصني سيتم العمل على حتديد  تشجيع املؤسسات الناشئةوترى املنظمة أمهية 
خالل التكنولوجيا  نالشركات الناشئة اجلديدة اليت ستقود حتول القطاع. اهلدف والقاسم املشرتك هو حتقيق مستقبل مستدام ومربح م

  واالبتكار. 

االت اليت ميكن للشركات الناشئة العمل عليها إعادة التفكري يف املوقع وحتديد املوقع اجلغرايف (  rethinking locationمن ا
and geolocation اهلدف يف هذه الفئة هو اختيار أفضل مؤسسات ۵شئة اليت تبسط الرحالت للعمالء أو املوردين :(

خدام أنظمة املوقع. ميكن استخدام احللول اليت جتمع بني بيا۵ت املوقع والذكاء االصطناعي لتحديد املناطق السياحية، وربطها ۲ست
  ۲ملطارات القريبة، وعرض معلومات عن آراء تقييم الوجهات، من بني أمور أخرى.

تخدام أي نظام جودة السفر وتسهل تنقل السياح ۲سمؤسسات ۵شئة للتنقل الذكي: تتميز هذه الفئة مبشاريع تعمل على حتسني 
  نقل. اهلدف هو تقليل التكاليف االقتصادية والبيئية والوقت.
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مؤسسات ۵شئة للوجهات الذكية: تعمل املؤسسات الناشئة يف هذا املضمار على حتديد احللول لتحسني استدامة ورحبية الوجهات 
والثقايف من خالل االستفادة من التكنولوجيا للمساعدة يف تعزيز االبتكار وإمكانية من املنظور االقتصادي والبيئي واالجتماعي 

  الوصول يف عامل يزداد عوملة.

مؤسسات ۵شئة للضيافة غري املسبوقة: الشركات اليت تساعد على حتسني جتربة املسافر بشكل عام من خالل اجلمع بني أفضل 
مات سوق واملطاعم والرتفيه والضيافة، حبيث ميكن أن يكون السفر فعاًال من خالل اخلداحللول يف عامل البيع ۲لتجزئة ومراكز الت

  الشخصية واالتصال. كفاءة قدر اإلمكان.

نواعها  هيلهيتطلب تطوير السياحة  ل التجارب، مبا يف . تتمحور السياحة يف جوهرها حو االهتمام ۲لعنصر البشري وتدريبه و
اص ية، واستكشاف املناظر احمللّية واملعامل ذات األمهية التارخيية. غري أنَّ اجلزء األهّم من السياحة يرتبط ۲ألشخذلك تذوُّق األطعمة احمللّ 

سواء كانوا ُمرِشدين حمّليني أو مسؤولني عن أماكن اإلقامة أو غريهم من مقّدمي اخلدمات الذين ُيضيفون نكهًة  -يف غالبية األحيان 
ساعدون يف إجناز األعمال والوصول إىل األسواق الدولية. انطالقًا من ذلك، جيب أن نُركِّز يف استجابتنا ممّيزة إىل الرحالت أو ي

  املشرتكة على الناس يف املقام األّول وأن نفي ۲لتعهُّد بعدم ترك أّي أحد خلف الركب.

هيلهم أحد ذه الصناعة الكربى و التطور التكنولوجي  اعمدة التغيري، خاصةً يف جمال ومن مث، يصبح تدريب املوارد البشرية العاملني 
ا بناًء على  والتحول اإللكرتوين، خصوصا وأن مجيع الربامج الرتوجيية والتسويقية للوجهات السياحية ستختلف آلية عملها والتعريف 

  .يا العصرتكنولوج تطورها التكنولوجي حيث ستنجح الوجهات اليت حتقق جودة يف اخلدمات املقدمة بدوهلا تتناسب مع

ة الصدمات تعزيزومن جماالت التدريب الواجبة،  ية لفريوس  مثل اجلائحة احلال قدرة اإلدارات احلكومية على ادارة االزمات وجما
   .كورو۵، وكذلك األشكال األخرى للكوارث الطبيعية واآل۴ر املستقبلية لتغريُّ املناخ

لدخل، للتعايف ورسم اإلجراءات العامة القوية يف تعزيز الطلب، وتوفري مصادر بديلة ل ويستهدف التدريب حتديد التدابري املؤدية
وتسهيل إجراء استثمارات جديدة. وتعزيز قدرات هذه االدارات عند وضع حزمها التحفيزية لتحديد االحتياجات العاجلة، وقدرات 

ة األجل لز۶دة لقائمة املرجعية نطاقني زمنيني: االحتياجات قصري املؤسسات احمللية، وظروف السوق، واحليز املتاح لالقرتاض. وتغطي ا
  .الوظائف ومستو۶ت الدخل، واالحتياجات األطول أجال لتحقيق النمو املستدام والرخاء

االثر و حتقيق هذه النقلة النوعية يف مستوى املوارد البشرية اإلدارية واملؤسسية يتطلب تنفيذ برامج تعاون دويل قصد احداث التغيري 
  املطلوبني.

  )OECDتوصيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .3

ثري  املوسوم بـ" OECD, 2020(24يظهر تقرير ( على السياحة ودعم االنتعاش" أن أزمة  COVID-19التخفيف من 
فريوس كورو۵ املستجد قد أضرت بشدة ۲قتصاد السياحة، وكان هلا آ۴ر غري مسبوقة على الوظائف والشركات. كانت السياحة من 

ثرت بشدة ۲لو۲ء، حيث أدت التدابري املتخذة الحتواء الفريوس إىل توقف شبه كامل لألنشطة لسياحية يف ا أوائل القطاعات اليت 
 مجيع أحناء العامل. ومع استمرار قيود السفر والركود العاملي، من املتوقع أن يكون القطاع من بني آخر القطاعات اليت تتعاىف.  
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ال تزال هناك حتد۶ت امام اقتصادات مجيع الدول رغم ما تعززه األخبار اإلجيابية عن اللقاحات آمال شركات السياحة واملسافرين 
د سواء، اذ سيستغرق طرح اللقاحات الكثري من الوقت. يف حني مت استئناف نشاط السياحة الدولية، إال أن هذا ال يزال على ح

حمدوًدا للغاية. لقد عادت السياحة الداخلية من جديد يف العديد من البلدان، ولكن ال ميكن إال أن تعوض جزئيا عن فقدان 
  السياحة الوافدة.

. ومن غري 2020يف عام  ٪80) اآلن أن السياحة الدولية ستنخفض بنحو OECDاالقتصادي والتنمية (تقدر منظمة التعاون 
، ومن املرجح أن تستغرق بعض السنوات. وهذا 2021املتوقع حدوث انتعاش ذي مغزى يف تدفقات السياحة الدولية حىت عام 
 .2023 إىل مستو۶ت ما قبل األزمة قبل عام يتماشى مع التوقعات األخرية للمنظمات األخرى، مع عدم توقع التعايف

 Demonyغري ان املوجات املتعاقبة النتشار السالالت اجلديدة للفريوس حتد من نتائج ذلك. تذكر التقارير املهتمة ۲لسياحة (
, 2021and Young(25 ون كأنه على الرغم من أن موسم السياحة الصيفية حيوي القتصادات جنوب أورو۲، اال انه لن ي

مبثابة عملية غسل كاملة، إال أنه سيكون أقل ضجيجا مع انتشار ساللة دلتا لفريوس كورو۵، وإبقاء الربيطانيني وغريهم من الباحثني 
بينما يف دول مشال أورو۲ اليت توفر الباحثني عن الشمس، تضغط صناعات العطالت   عن الشمس يف منازهلم بسبب عقبات السفر.

، تذكر تقارير أخرى 2021اد طرق آمنة إل۳حة املزيد من الوجهات وبسرعة. ومع حلول صيف على احلكومات إلجي
)2021 Euronews,(26  أن الربتغال وإسبانيا وأملانيا أصدرت قيوًدا جديدة على السفر يف حماولة للحد من انتشار فريوس دلتا

التاجي األكثر عدوى، والذي مت اكتشافه ألول مرة يف اهلند. ويف الوقت نفسه، فإن اململكة املتحدة حتت دائرة الضوء نظرًا الرتفاع 
  يد مع متغري دلتا.أعداد حاالت اإلصابة بفريوس كورو۵ اجلد

إعادة التفكري يف اقتصاد السياحة يف اىل أمهية  OECD(27ونظرا لشدة وطأة االزمة على القطاع السياحي، يشري تقرير (
زأ، وال سيما هيمنة الشركات املستقبل . لقد كشفت الصدمة عن نقاط ضعف بنيوية طويلة األمد يف اقتصاد السياحة (مثل القطاع ا

وسطة، واملومسية، واالعتماد املفرط، واإلنتاجية)، فضًال عن الثغرات يف استعداد احلكومة والصناعة والقدرة على الصغرية واملت
االستجابة. ستكون التدخالت السياسية ضرورية ملعاجلة هذه القضا۶ اليت أعاقت القطاع يف املاضي، وجتنب العودة إىل إدارة السياحة 

اليت واجهت القطاع قبل األزمة (مثل السياحة الزائدة). كما أدى الو۲ء إىل تسريع الرقمنة واالجتاهات وقضا۶ التنمية غري املتوازنة 
األخرى اليت تشكل السياحة. ومن النقاط اليت جيب ان يراعيها إعادة التفكري أن تكون االستدامة مبدأ توجيهًيا أساسًيا يف التعايف. 

تمعات قبل األزمة، سلط عمل منظمة التعاون اال قتصادي والتنمية الضوء على حاجة صانعي السياسات للعمل مع الصناعة وا
لتحقيق توازن أفضل بني الفوائد والتكاليف االقتصادية والبيئية واالجتماعية املرتبطة بتطوير السياحة، وتنفيذ رؤية طويلة األجل 

حة لصحة والسالمة، إىل جانب احلاجة اإلضافية للحد من السياومستدامة للمستقبل. تظل هذه الضرورة قائمة، مع إبراز اعتبارات ا
  ۲عتبارها ۵قًال حمتمالً للفريوس.  

ستبقى الشركات السياحية يف خطر دون استمرار الدعم احلكومي. وعلى الرغم من أن احلكومات قد اختذت إجراءات مساندة 
وما بعده، ال يزال يتعني القيام  2021وبناء التعايف يف عام  لتخفيف وطأة االزمة اليت تضرب السياحة، ولتقليل فقد الوظائف

 ۲ملزيد، وبطريقة أكثر تنسيقا. تشمل أولو۶ت السياسة الرئيسية ما يلي:
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  استعادة ثقة املسافر وحتفيز الطلب. واستعادة ثقة املسافرين أولوية رئيسية، وستكون حامسة ۲لنسبة لالنتعاش. أظهر استطالع
من املستجيبني يعتزمون االنتظار ستة أشهر أو أكثر  ٪40، أن 2020أبريل  21نقل اجلوي الدويل، نُشر يف أجراه احتاد ال

ثرت ۲ملخاوف االقتصادية حيث -قبل السفر، بعد رفع القيود. ستعاين ثقة املسافرين من ضربة مضاعفة حىت بعد احتواء الو۲ء
  املستمرة بشأن سالمة السفر.  الشخصية يف مواجهة الركود ۲إلضافة إىل املخاوف

جيب أن تكون احلكومات والصناعة سريعة ومنسقة مع تدابري تعزيز الثقة. حيتاج التعايف البطيء إىل إجراءات لتعزيز الثقة. 
وسيحتاج املسافرون إىل طمأنة خبصوص سالمة السفر، وستحتاج احلكومات إىل التعاون مع القطاع اخلاص لوضع معايري 

ات واإلجراءات. و۲ملثل، ستحتاج احلكومات إىل اختاذ خطوات لضمان راحة جديدة من حيث السالمة والنظافة واالختبار 
جمتمعات الوجهة وأن الفوائد املرتبطة بعودة الزوار تفوق أي خماوف بشأن املخاطر الصحية احملتملة. أدخلت بعض البلدان 

ة (مثل شاف استخدام األدوات الرقميعالمات سياحة آمنة ونظيفة لطمأنة الزائرين (مثل الربتغال)، بينما جيري أيًضا استك
ا تطبيق الشاطئ اآلمن يف الربتغال). تتطلع البلدان أيًضا إىل ز۶دة تطوير األسواق احمللية والبديلة وتعزيز صورة إجيابية عند خروجه

  (مثل أسرتاليا واليو۵ن وإيطاليا). COVID-19من جائحة 
سبب للسفر يف فنلندا" حيث خترط فيها خمتلف املنظمات  100يف فنلندا، يتم حتفيز السياحة الداخلية من خالل محلة "

وتشارك يف متويلها. ويف اليو۵ن، أطلقت وزارة السياحة، ومنظمة السياحة اليو۵نية، ومنظمة التسويق ۲ليو۵ن، منصة على 
دف تعزيز الصورة اإلجيابية للبالد أثناء تفشي جائحة Googleعم من اإلنرتنت تسمى "اليو۵ن من املنزل"، بد  ،

COVID-19 دف املنصة أيًضا إىل احلفاظ على اهتمام الزوار احملتملني، وتستفيد أيًضا من  .YouTube مع ،
ىل أكثر من إ ساعات من مقاطع الفيديو اليت تعرض شخصيات شهرية. يف اليا۲ن، تشمل إجراءات حتفيز الطلب دعًما يصل

مليار دوالر أمريكي يف شكل خصومات وقسائم للمستهلكني لدعم السياحة والنقل واخلدمات الغذائية وإقامة التظاهرات  10
لتحقيق التعايف الفوري بعد اجلائحة، والقيام ۲لعروض الرتوجيية للسياح الدوليني. كما حولت ادارة السياحة ۲لربتغال شعارها 

(ال ميكن ختطي االمل، رسالة أمل  Hope Skip Cant(ال ميكن ختطي الربتغال إىل  Cant Skip Portugalمن 
للجميع وتعديلها مع حلظة عدم اليقني اليت تعيشها السياحة. كما مت إعادة الرتكيز من إدارات التسويق: مجع املزيد من املعلومات 

شغلني وتطوير احملتو۶ت الرقمية للتدريب اإللكرتوين للمعن األسواق وتقدمي هذه املعلومات على أساس أسبوعي للشركات، 
  الوطنيني يف كل سوق.

  :تشجيع السياحة الداخلية ودعم العودة اآلمنة للسياحة الدولية 
من صادرات اخلدمات  ٪21.5من الناتج احمللي اإلمجايل ، و  ٪4.4يساهم القطاع السياحي بشكل مباشر ، يف املتوسط ، بـ 

لتعاون االقتصادي والتنمية. هذه احلصص أعلى بكثري ۲لنسبة للعديد من دول منظمة التعاون االقتصادي يف دول منظمة ا
 ٪52.3من الناتج احمللي اإلمجايل بينما ميثل السفر  ٪11.8والتنمية. على سبيل املثال ، تساهم السياحة يف إسبانيا بنسبة 

ويف  ٪47.7و  ٪8.6ويف آيسلندا  ٪78.3و  ٪8.7األرقام من إمجايل صادرات اخلدمات ، ويف املكسيك تبلغ هذه 
  . 6 ٪22.2و  ٪7.4ويف فرنسا  ٪51.1و  ٪8.0الربتغال 

من اقتصاد السياحة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ومن مث ترى املنظمة  ٪75متثل السياحة الداخلية حوايل 
)OECDقطاع اليها للمساعدة يف احلفاظ على العديد من الوجهات والشركات ) أن السياحة الداخلية توفر دفعة ما احوج ال
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السياحية، وستظل حمرًكا رئيسًيا لالنتعاش على املدى القصري إىل املتوسط. كان هناك بعض االنتعاش يف أنشطة السياحة 
   ، ويرجع ذلك جزئًيا إىل آ۴ر النزوح من قيود السفر الدولية.2020الداخلية منذ منتصف العام 

رية  مليار فورنت لدعم بناء وجتديد الفنادق مع  85هذه بعض اإلجراءات لتعزيز السياحة الداخلية. قدمت وكالة السياحة ا
مليار فورنت  60غرفة يف املناطق الريفية ، لتعزيز تنمية السياحة احمللية. كما مت ختصيص بر۵مج دعم بقيمة  100أكثر من 

غرف ، ومت اإلعالن عن مناقصة لتطوير مواقع املعسكرات  8املناطق الريفية حبد أقصى  ألصحاب مجيع منشآت اإلقامة يف
  مليارات فورنت. 5، مبيزانية قدرها  2020على ضفاف حبرية ۲التون يف مايو 

 Tasteمليون بيزو تشيلي ، وبر۵مج  800ويف تشيلي، محلة وطنية لتنشيط السياحة تركز على السياحة الداخلية ۲ستثمارات 
Chile  مليون بيزو تشيلي. 83للتسويق ، مبيزانية خمصصة تبلغ  

دف منح املواطنني الدمناركيني  2020مليون كرونة دامنركية يف يونيو  700ويف الدمنارك، مت إطالق حزمة صيفية بقيمة   ،
اقة سفر جمانية لوسائل النقل بط 50000فرًصا أفضل لتجربة الثقافة والطبيعة يف بلدهم خالل فصل الصيف. تشمل املبادرات 

 مليون كرونة دامنركية). 186.5مليون كرونة دامنركية) وتذاكر سفر بنصف السعر للتجارب الثقافية ( 37.5أ۶م ( 8العام ملدة 
مليار كرو۵ آيسلندية  1.5عاًما احلصول بشكل مجاعي على  18أما يف أيسلندا، فيمكن للمقيمني الذين تزيد أعمارهم عن 

كرو۵ آيسلندية، ويتم إصدارها لألشخاص املولودين   5000سائم السفر من احلكومة، إلنفاقها حملًيا. تبلغ قيمة كل قسيمة من ق
، تقدم حوايل 2020أكتوبر  25أو قبله، والذين لديهم رقم ضمان اجتماعي ويقيمون يف أيسلندا. حبلول  2002يف عام 

) للمشاركة. ومن بني 974ل حوايل نصف شركات السياحة املسجلة (فرد للحصول على قسائم سفر، ومت تسجي 170000
مليون كرو۵ آيسلندية. يتم ختصيص التمويل أيًضا  580شركة بقيمة  817يف  120000هذه القسائم، مت استخدام حوايل 

  مليون كرو۵ آيسلندية). 40للحمالت الرتوجيية لتشجيع اآليسلنديني على السفر داخل البلد (

 اإلجراءات املتخذة تدابري إضافية تتعلق:كما تضم 

 ،دعم شركات السياحة للتكيف والبقاء 
 ،(إىل أقصى حد ممكن) توفري معلومات واضحة للمسافرين والشركات، واحلد من عدم اليقني 
 ،إجراءات استجابة متطورة للحفاظ على القدرات يف القطاع ومعاجلة الثغرات يف الدعم 
 ن وفيما بينها،تعزيز التعاون داخل البلدا 
 .بناء سياحة أكثر مرونة واستدامة 

ويربز تقرير املنظمة أن العودة إىل "العمل كاملعتاد" تعترب أمرا غري مرجح وغري هني. سيحتاج صانعو السياسات إىل التعلم من األزمة 
وس األولية اليت جيب على ) عددا من الدر OECDلبناء اقتصاد سياحي أقوى وأكثر مرونة من أجل املستقبل. حتدد املنظمة (

ا:  احلكومات القيام 

  ج كانت األزمة مبثابة دعوة إىل احلكومات، على مجيع املستو۶ت، لالستجابة بطريقة منسقة، وسلطت الضوء على أمهية 
سرع ما ميكن وكفاءة ل ركات السياحة شسياسة السياحة املتكاملة لدعم التعايف. إن تقدمي دعم جيد التوجيه وميكن الوصول إليه 

والعاملني والسياح املعرضني للخطر كان وسيظل أمرًا ۲لغ األمهية. حتتاج احلكومة على مجيع املستو۶ت، والقطاع اخلاص، إىل 
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االستعداد بشكل أفضل ولديها القدرة على االستجابة والتكيف بسرعة. وهذا يتطلب تقييًما أقوى للمخاطر وآليات االستجابة 
 ًقا أوثق على املستوى احمللي والوطين والدويل.لألزمات، وتنسي

  تعزيز العمل املنسق والقائم على األدلة بني احلكومة والقطاع اخلاص: يعد من الضروري تنسيق إجراءات السياسات على مجيع
توظيف والمستو۶ت احلكومة لدعم قطاع السياحة خالل هذه األزمة. ويشمل ذلك التعامل مع الوزارات املسؤولة عن الصحة 

واملشاريع والنقل وحركة األشخاص عرب احلدود. يلعب القطاع اخلاص دورًا رئيسًيا يف العمل مع صانعي السياسات لضمان 
استهداف تدابري االستجابة بشكل جيد، وتعديلها بشكل مناسب مع تطور الوضع. ومن املهم أيًضا مشاركة املعرفة واختاذ 

لفاعلة من الوصول إىل املعلومات احلديثة. ال تزال مراقبة قيود السفر املتغرية بسرعة اخلطوات حىت تتمكن مجيع اجلهات ا
والتطورات األخرى متثل حتد۶ً مستمرًا، كما هو احلال مع مجع املعلومات والبيا۵ت لتوجيه عملية صنع القرار. التنسيق مهم 

 حة بعد األزمة، لبناء القدرة على الصمود.أيًضا لضمان دمج اعتبارات الصحة والسالمة يف تطوير سياسة السيا
) وآليات التنسيق الرمسية األخرى لرصد التأثري على taskforces) وفرق العمل (Committeesمت إنشاء اللجان (

خذ هذه شكل جلان إدارة األزمات السياحية (مثل مجهورية التشيك واليو۵ن)،  السياحة، واالستجابة للوضع سريع التطور. و
موعات االستشارية (مثل بلجيكا والونيا وكرواتيا وأيرلندا وسلوفينيا)، وكذلك  موعات الوزارية اوفرق عمل اإلنعاش وا

 واالجتماعات املشرتكة بني الوكاالت (مثل كندا، نيوزيلندا، مجهورية سلوفاكيا، الوال۶ت املتحدة).
  يف جمال التعاون الدويل، يعد التعاون املعزز متعدد األطراف والدعم القوي أمرًا ضرور۶ً إلعادة تنشيط السياحة. حتتاج البلدان

راءات اليت تتخذها إحدى احلكومات هلا آ۴ر على املسافرين والشركات يف البلدان األخرى، وعلى إىل العمل مًعا، ألن اإلج
مان واستعادة ثقة املسافرين  نظام السياحة العاملي. حتتاج البلدان إىل تطوير أنظمة تعاونية عرب احلدود الستئناف السفر 

دمات ة أيًضا إىل أنظمة تنسيق دولية أكثر كفاءة لالستجابة للصواألعمال وحتفيز الطلب وتسريع انتعاش السياحة. هناك حاج
 املستقبلية

  هناك حاجة إىل دعم خاص بقطاع معني لتلبية االحتياجات اخلاصة للعاملني يف جمال السياحة والشركات والوجهات، ودعم
ومع ذلك، فهو  القتصادي العامة.االنتعاش االقتصادي على نطاق أوسع. استفادت السياحة بشكل كبري من تدابري التحفيز ا

ثري على تعايف االقتصاد الكلي األوسع نطاقاً يف العديد من البلدان. تلك األجزاء من  ثراً، وسيكون له  أحد أكثر القطاعات 
 تقييدها تمي أو الطلب هافيالنظام اإليكولوجي السياحي اليت مل يتم فتحها بعد لألعمال التجارية واليت من احملتمل أن ينخفض 

 لوجهات والشركات الصغرية اليت تضررت بشدة واألكثر ضعًفا.ا وكذلك خاًصا، اهتماًما تتطلب سوف الوقت لبعض
  جيب أن يبدأ الدعم احلكومي املستمر ۲لفعل يف بناء اقتصاد سياحي أكثر استدامة ومرونة. حتتاج الوجهات والشركات السياحية

يت االنتعاش. سيكون من املهم العمل مع شركات إىل املساعدة لالستعداد لتقدمي خ دمات السياحة لتلبية الطلب عندما 
السياحة حىت تكون مستدامة بعد انتهاء الدعم، وتبدأ ۲لفعل يف معاجلة اآل۴ر طويلة املدى لألزمة. جيب أن تكون التدابري 

هداف بيئية واقتصادية واجتماعية أوسع.  مشروطة بشكل متزايد 
 وفري وضوح السياسات واختاذ خطوات للحد من عدم اليقني (إىل أقصى حد ممكن) أمرًا ۲لغ األمهية لدعم انتعاش سيكون ت

السياحة. ال تزال اآلفاق املستقبلية القتصاد السياحة غري مؤكدة بشكل غري عادي، وقد تعرضت ثقة األعمال والسفر لضربة  
املصممة جيًدا والوضوح بشأن املعايري الو۲ئية أمرًا مهًما بشكل خاص  كبرية. سيكون التواصل الواضح وسياسة املعلومات

  عندما تكون هناك حاجة لتغيري قيود السفر وتدابري االحتواء استجابة لتفشي الفريوسات والوضع الصحي املتغري.
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  جتربة السياحة االسبانية يف مواجهة تداعيات اجلائحة: .4

 إسبانيا، يف وتفشي الو۲ء يف إسبانيا دراسة حالة مفيدة ملساعدة السياحة يف عملية التعايف.يوفر حتليل العالقة بني قطاع السياحة 
مهية اقتصادية كبرية، حيث جعلها أحد أكثر البلدان ضعفاً عندما تؤثر األزمة على هذه الصناعة.   حيظى قطاع السياحة 

 إىل أزمة غري مسبوقة يف إسبانيا. يف ارو۲ كان انتشار الفريوس يف إيطاليا سريًعا، مث تلتها إسبانيا اليت COVID-19أدى تفشي 
  أصبحت ۴ين بؤرة يف أورو۲ من حيث عدد احلاالت، حيث وصلت إىل أحد أعلى معدالت الوفيات يف العامل. [

. سجل العقد األول من القرن Binggeli et All, 2021(28يستند حتليل التجربة االسبانية يف حتقيق تعايف السياحة اىل (
، كانت ثالث من أفضل مخس وجهات سياحية يف أورو۲ إسبانية، 2019احلادي والعشرين ۳رخيا حافال للسياحة اإلسبانية. يف عام 

 لي اإلمجايل الوطين.يف املائة من الناتج احمل 14.3مليار دوالر، أو  200وبلغ حينها رقم اعمال قطاع السياحة يف البالد 

، توغلت غيوم االزمة مساء السياحة االسبانية، وميكن أن تظل موجودة على األقل خالل السنوات COVID-19مع جائحة 
 القليلة املقبلة. تشري التوقعات إىل أنه حبلول الوقت الذي يتعاىف فيه القطاع، قد تكون إسبانيا قد تكبدت خسائر تراكمية يف الناتج

  مليون وظيفة.  4.4مليار دوالر، وقد يتم القضاء على ما يصل إىل  300اإلمجايل  احمللي

إذا استمرت االجتاهات احلالية، فسوف يستغرق قطاع السفر يف إسبانيا سنوات حىت يتعاىف متاًما، والدمار االقتصادي الذي أصاب 
  هذا القطاع بشكل أكرب سينتقل إىل بقية االقتصاد. 

حة من احملتمل أن تكون صورة صناعة السياحة اإلسبانية قد تغريت هيكلًيا. قد يستغرق االنتعاش الكامل سنوات، عندما تعود السيا
، أما إذا مت إبطاء 2025، والسياحة الدولية الوافدة حبلول عام 2024فال تعود السياحة إىل مستو۶ت ما قبل اجلائحة حىت عام 

  يت تعيق النمو االقتصادي فاملدة قد تكون اطول.التعايف بسبب نو۲ت الفريوس املتكررة ال

 ستحدد عدة عوامل مدى سرعة تعايف قطاع السياحة اإلسباين:

جاذبية الوجهات احمللية: كلما كانت الوجهة أكثر جاذبية ۲لفطرة، زادت احتمالية جذب املسافرين احملليني من أجزاء أخرى من 
يعية احة الدولية. ُتصنف إسبانيا ضمن أفضل ثالث دول يف العامل من حيث املوارد الطبالبالد مبعدل ميكن أن يعوض اخلسارة يف السي

  والثقافية.

توفر النقل اجلوي: التأثري االقتصادي للو۲ء سيكون أكثر حدة نتيجة خماوف تتعلق ۲لسالمة الصحية وقيود السفر اجلوي. يشكل 
  .2019سبانيا يف عام ۲ملائة من مجيع الرحالت الداخلية إل 82السفر اجلوي 

ا ال تتعلق فقط ۲لقضا۶ البيئية، ولكن من الضروري أيًضا خلق  الصحة والنظافة: لقد أوضحت عقود من النقاش حول االستدامة أ
ال االجتماعي واالقتصادي. تؤثر معايري الصحة والنظافة، جنًبا إىل ج ب مع ننوعية حياة لألجيال احلالية واملستقبلية، مبا يف ذلك ا

سياسات التأمني الصحي والتأمني على السفر للفرد، على املكان الذي خيتار املسافرون ز۶رته. يف هذا الصدد، تتخلف إسبانيا عن 
سريرًا) أو  65مقيم، وهو عدد أقل بكثري من دول أخرى مثل فرنسا ( 10000سريرًا لكل  30البلدان األخرى. يوجد يف إسبانيا 

  سريرًا).  134أو اليا۲ن ( سريرًا) 83أملانيا (
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أمهية السفر التجاري: نظرًا ألن سفر العمل سيستغرق وقًتا أطول للتعايف، فإن املدن والوجهات اإلسبانية اليت تعتمد بشكل أكرب 
ائة يف امل 17على سفر۶ت االعمال سوف تتأثر بشكل كبري على املدى املتوسط. يف إسبانيا، يشكل املسافرون من رجال األعمال 

اورة إلسبانيا، على  من نفقات السفر احمللي، وهي نسبة أعلى بكثري مما هي عليه يف العديد من البلدان األخرى؛ يف حالة الربتغال ا
يت    ۲ملائة فقط من نفقات السفر احمللي من املسافرين بغرض األعمال. 7سبيل املثال، 

عتمد على السياحة ا عرب قطاعات أخرى يف االقتصاد: تتأثر املناطق الفردية اليت تستنتشر األضرار اليت حلقت بصناعة السفر يف إسباني
يف املائة من الناتج احمللي  20بشكل سليب أكثر. يف أماكن مثل األندلس وجزر البليار وجزر الكناري ...، متثل السياحة أكثر من 

ياحية جمزأة للغاية وتتكون من العديد من الشركات الصغرية. يف املائة من الوظائف. الصناعة الس 20اإلمجايل احمللي وأكثر من 
يساهم رواد األعمال والشركات الناشئة يف جمال السفر بشكل كبري يف تطوير واستدامة املناطق واملدن خارج املناطق الصناعية واملدن 

ا عن مليون يورو (2019الكربى. يف عام  من إمجايل إيرادات  ٪15مليون دوالر)  1.2، شكلت شركات السياحة اليت تقل إيرادا
  القطاع. بدون مزيد من الدعم احلكومي أو التدخل اخلارجي، قد ال تنجو هذه الشركات الصغرية من الو۲ء.

عدد ال حيصى من الشركات الصغرية األخرى اليت تعتمد على حركة السري، مثل مراكز التسوق واملطاعم وجتار التجزئة، تشعر بذلك 
م املالية وميكن أن  أيًضا. مع م، قد ال يتمكن العديد من أصحاب األعمال الصغرية من الوفاء ۲لتزاما نضوب تدفقات إيرادا

يتخلفوا عن سداد القروض. و۲ملثل، فإن األشخاص الذين حصلوا على قروض عقارية لشراء منزل ۴ن لتأجريه من أجل إجيارات 
. إذا حدث هذا على نطاق واسع مبا فيه الكفاية، فإن التداعيات االقتصادية الناجتة قصرية األجل قد يتخلفون عن السداد أيًضا

  ميكن أن توجه ضربة خطرية للقطاع املايل.

 تسريع انتعاش قطاع السفر يف إسبانيا

ع مراعاة القوى م بينما يلقي العبو السفر أعينهم أكثر يف األفق ، سيتعني عليهم التعامل مع االجتاهات املوضحة يف هذه املقالة ،
، إىل أن قطاع  COVID-19األخرى اليت تسارعت بسبب الو۲ء ، مثل األمتتة. يشري تقرير۵ األخري ، مستقبل العمل بعد 

 السفر يف إسبانيا سيشهد على األرجح حتوًال أكرب أثناء وبعد الو۲ء.

اإلسراع يف تعايف جماالت ذات أولوية عالية لتغيري املد و ميكن للمتدخلني احلكوميني وشركات السفر العمل بشكل استباقي يف ثالثة 
ة مالقطاع. جيب تقييم التدابري لعائدها على االستثمار، مع األخذ يف االعتبار العائد االقتصادي املباشر، واآل۴ر غري املباشرة، واستدا

 الوظائف اليت مت إنشاؤها.

  مضاعفة القدرة التنافسية .1

العديد من املسافرين الستكشاف وجهات بديلة، وستزداد املنافسة نتيجة لذلك. ستحتاج شركات السفر  COVID-19دفع 
ا، ليس فقط من خالل إطالق املزيد من التحوالت "التقليدية" ولكن أيًضا من خالل ز۶دة  إىل أن تصبح أكثر كفاءة يف عمليا

 الطلب بح أكثر مرونة لتكون قادرة على االستجابة بسرعة أكرب للتغريات يفتركيزها على اإلنتاجية والقدرة التنافسية، وإىل أن تص
 وابتكار كيفية تفاعلها مع العمالء.
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جيرب الو۲ء العديد من شركات السفر على تكثيف جهودها يف جمال الرقمنة بشكل أكرب مقارنة ۲لسنوات اخلمس السابقة. ميكن 
 متويل ات احمللية، اليت تسعى لتحفيز املزيد من الرقمنة. تتعهد احلكومة اإلسبانية بتقدميللشركات بناء وز۶دة الزخم مبساعدة احلكوم

 Plan de Digitalización de Pymesمليارات يورو للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل " 5رقمي بقيمة 
ا أن تكون املشاريع مؤهلة الذي مت إطالقه مؤخرً  NextGenerationEU". ويف الوقت نفسه ، يتطلب 2021-2025

لتلبية املتطلبات الرقمية واملتطلبات املستدامة سيكون من احلكمة لشركات السفر االستفادة من عدد كبري من احلوافز، مثل املزا۶ 
  الضريبية للمبادرات الرقمية.

طبيقات اهلاتف احملمول مليات. ميكن استخدام تميكن أن تركز الرقمنة يف قطاع السياحة اإلسباين على أولويتني رئيسيتني: النظافة والع
وجوازات سفر اللقاحات الرقمية لتتبع جهات االتصال للمساعدة يف تعزيز ثقة املسافر وتسهيل احتواء تفشي األمراض اجلديدة 

مة ورقمنة العمليات اخللفية داحملتملة. ميكن للشركات جتهيز نفسها ۲لبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لالستفادة من التحليالت املتق
م على مستوى أكثر دقة ، واكتشاف الفقاعات الصغرية للطلب واالجتاهات الناشئة والتنبؤ  لتتبع وتوقع سلوك املسافرين وتفضيال

  ا. 

 االبتكار بشكل تعاوين عرب املنظمات والقطاعات .2

دة لإليرادات اعات يف املوضوعات التالية أن تفتح مصادر جديميكن لشركات السفر اليت تستكشف املزيد من أوجه التعاون عرب القط
 وحتول قطاعات السياحة الضعيفة مثل فعاليات املؤمترات واالجتماعات وسفر األعمال.

حتديد وتلبية جيوب الطلب اجلديدة: ميكن لشركات السفر العمل مع الشركات يف القطاعات األخرى لتحديد قطاعات سياحية 
فريدة وإنشاء منتجات تلبيها. على سبيل املثال، ميكن للفنادق الدخول يف شراكة مع املستشفيات لتقدمي حزم  جديدة ذات مطالب

الراحة واالسرتخاء للعاملني يف جمال الرعاية الصحية، وميكن حتويل أماكن االجتماعات واملؤمترات واملعارض إىل مرافق التعليم عن 
زايد أيًضا ، ميكن أن توفر مواقف السيارات ۲لفنادق حمطات شحن لتلبية احتياجات العدد املت بُعد الستضافة "املناسبات املدرسية".

سواء الضيوف أو السائقني احلضريني اآلخرين. أعادت بعض الفنادق النظر يف هياكل التسعري  -من مالكي السيارات الكهر۲ئية 
ا للسماح مبزيد من املرونة   من خالل تقدمي تصاريح يومية ، أو حزم املكاتب املنزلية ، أو حىتعلى سبيل املثال ،  -اخلاصة 

اإلقامات طويلة األجل الستيعاب عدد متزايد من العمال عن بعد. قد تبدأ هذه املبادرات كتجارب تكتيكية منخفضة املخاطر 
واق جديدة وإعادة يفة القتحام أسومنخفضة االستثمار، ولكنها ميكن أن تكون مبثابة فتحات حمتملة للشركات يف القطاعات الضع

  تصور مناذج أعماهلا.

 تكوين "فريق عمل إلعادة ختيل السياحة" للعب دور أكثر نشاطًا يف إدارة السياحة .3

بصرف النظر عن تقدمي املساعدة املالية للقطاع، ميكن للوكاالت احلكومية أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا يف إدارة السياحة من خالل 
الشراكة مع الشركات لز۶دة جاذبية الوجهات السياحية مع احلفاظ على معايري عالية من النظافة والسالمة. هناك العديد من األمثلة 

أخرى من العامل. على سبيل املثال ، دعم صانعو السياسة الصينيون جتار التجزئة احملليني من خالل إنشاء مناطق  على ذلك يف أجزاء
تسوق معفاة من الرسوم اجلمركية لتحفيز السياح احملليني على التسوق. يف إسبانيا ، أصبحت العديد من الوجهات الصغرية أو الريفية 
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) تفتقر إىل امليزانيات الكافية والقدرة على االستفادة من هذا االجتاه DMOsوجهات احمللية (أكثر شهرة ، لكن منظمات إدارة ال
  وإيصال السمات الفريدة ملناطقها اخلاصة جلذب التدفقات السياحية الكبرية.

الت احلكومية اكما ميكن العثور على حالة ۵جحة يف منطقة شليسفيغ هولشتاين األملانية، حيث شكلت مستو۶ت متعددة من الوك
وشركات السياحة احمللية "كتلة" لتعزيز التعاون املركزي الوثيق وإطالق مبادرات مشرتكة (على سبيل املثال، بشأن ممارسات االستدامة) 

، يف النمسا، حيث Wellness Cluster Tirolال يستطيع أي العب حتمل تكلفتها بشكل فردي. هناك حالة أخرى هي 
ركة من األعمال التجارية املرتبطة ۲لسياحة والصحة يف املهمة املشرتكة املتمثلة يف ز۶دة عرض القيمة يف ش 120تساهم أكثر من 

 املنطقة يف جمال السياحة الصحية واالستجمام.

  خطة تعايف قطاع السياحة يف جنوب افريقيا .5

سياحي ملا بعد كورو۵. اىل تسريع تعايف القطاع المتتلك جنوب افريقيا مؤهالت سياحية كبرية، وتدرج ضمن الوجهات البعيدة وتسعى 
 ,SAوSA(29 ) 2020 ,تستند الفقرات التالية اساسا اىل تقريرين يتضمنان خطة تعايف قطاع السياحة يف جنوب افريقيا (

2021(30.  

 جنوب إفريقيا ينفقون أمواًال يف تتمتع جنوب إفريقيا مبيزان جتاري سياحي إجيايب مع بقية العامل. وهذا يعين أن الزائرين غري املقيمني
، ظل امليزان التجاري 2016يف جنوب إفريقيا أكثر من تلك اليت ينفقها الزائرون من جنوب إفريقيا إىل اخلارج. ومع ذلك، منذ عام 

 13.9، وصل 2015السياحي جلنوب إفريقيا إجيابًيا، إال أنه كان يرتاجع. ويعزى ذلك إىل ثبات أعداد الوافدين نسبًيا. يف عام 
. يف عام 2016مليون يف عام  15.1إىل  ٪8.4مليون زائر أجنيب إىل موانئ الدخول يف جنوب إفريقيا. ارتفع هذا الرقم بنسبة 

. وفيما يتعلق ۲لسفر احمللي، بلغ اإلنفاق 2018مليو۵ً يف عام  15مليون زائر أجنيب جنوب إفريقيا، بينما زار  14.9، زار 2017
  .2018مليون راند يف  153.1. ووصلت إىل 2016مليون راند يف عام  143.8ي السياحي احملل

جنوب إفريقيا كانت إىل حد بعيد الدولة األكثر تضررًا يف إفريقيا حيث متثل نصف مجيع اإلصا۲ت املبلغ عنها يف القارة. يف حني 
أن الندوب ستكون طويلة املدى حيث من  على السياحة مل يتحدد بعد، فمن الواضح COVID-19أن التأثري الكامل ألزمة 

ا 2023املتوقع أن يتعاىف تدرجييا بعد عام  . بينما تواجه الوجهات على مستوى العامل أيًضا التحدي املتمثل يف إعادة تنشيط اقتصادا
مة التجارية السياحية يف لعالالسياحية، فقد فرضت أسواق املصادر الرئيسية أيًضا قيوًدا على السفر من وإىل جنوب إفريقيا وال تزال ا

حد متحورات الفريوس (ساللة جنوب افريقيا). كما أن االقتصادات العاملية واحمللية  جنوب إفريقيا تتعرض لضغوط بسبب ارتباطها 
  الضعيفة ال تبشر ۲خلري ۲لنسبة آلفاق السياحة.

يار الوشيك يف عدد السياح الوافدين ا بري، مما لدوليني. اخنفضت معدالت إشغال الفنادق بشكل كمل تسلم جنوب إفريقيا من اال
ا بشكل كبري وأغلقت العديد  أدى إىل إجبار بعض أصحاب الفنادق الصغرية والكبرية على اإلغالق. قلصت اخلطوط اجلوية عمليا

قل من طاقتها. من ۵حية أخرى، تؤثر احلالة الضعيفة لالقتصاد دان الوظائف احمللي وفق من مناطق اجلذب السياحي أو تعمل 
 الذي تسبب فيه فريوس كورو۵ بشكل سليب على الدخل املتاح لألسر، مما حيد من القدرة على السفر والقدرة على حتمل تكاليفه.
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 600.000شركة مؤقًتا مع تعرض العديد منها خلطر اإلغالق بشكل دائم، مما يعرض ما يقرب من  50.000مت إغالق حوايل 
ا و ٪58أفادت  وظيفة للخطر. ا غري قادرة على خدمة ديو كانت تكافح لتغطية   ٪54من الشركات اليت مشلتها الدراسة 

جيل احلجز، مع تفضيل ختفيض األجور يف البداية  اية مارس. تضمنت اإلجراءات األولية تقليص احلجم و التكاليف الثابتة يف 
  على اإلجازة والتسريح.

۴ر الو   االحتواء. وبناًء ۲ء على اقتصاد السياحة ۲لبيئة غري املؤكدة، وغالبًا ما يتم جتاوزه ۲لتغيريات والتعديالت يف تدابرييتأثر التنبؤ 
على ذلك، فإن العواقب الكاملة للو۲ء على القطاع مل تتضح بعد. وهذا يتطلب استجا۲ت سياسية مرنة وميكن أن متكن من التكيف 

  ة.املستمر مع الظروف املتغري 

) هي استجابة من قبل القطاع وشركائه للتحد۶ت Tourism Sector Recovery Planخطة إنعاش قطاع السياحة (
 لو۲ء يف التأثريات التايل على قطاع السياحة:تسبب ا املتعددة اليت يسببها الو۲ء. من بني أمور أخرى،

 إغالق مؤسسات سياحية. •
 ري.مؤسسات سياحية تعمل بطاقة منخفضة بشكل كب 
 فقدان عدد هائل من الوظائف. •
يار العرض والطلب يف األسواق احمللية والدولية. •  ا
 .۵الضغط املستمر على العالمة التجارية السياحية يف جنوب إفريقيا بسبب ارتباط الدولة ساللة متحورة من فريوس كورو 
 تراجع التحول يف قطاع السياحة. •

تدامة ق للتخفيف من آ۴ر األزمة وتضع القطاع على الطريق األمثل للتعايف والتحول واالستقر اخلطة ۲حلاجة إىل عمل مستهدف ومنس
 طويلة األجل. 

  

 أشهر) 3-0املرحلة االوىل، محاية العرض (

. وينصب الرتكيز خالل هذه الفرتة على اختاذ 2020متتد املرحلة األولية من انتعاش السياحة ملدة ثالثة أشهر من مايو حىت يوليو 
 اإلجراءات احلامسة الالزمة للحفاظ على املعروض السياحي وإعداد القطاع إلعادة االنفتاح التدرجيي واحلذر.  

سؤول اية املطاف هذا اإلطار الزمين االفتتاحي، فإن تركيز املرحلة االوىل ينصب على التنفيذ امليف حني أن مسار الو۲ء قد مينع يف 
عادة فتح ۵فذة يف أقرب وقت ممكن، مع اختاذ تدابري لدعم األعمال التجارية املتعثرة.  جلميع التدابري املمكنة داخل القطاع للسماح 

السياحية  لتنفيذ الفوري خالل هذه املرحلة؛ إبرام شراكة شاملة للتعايف بني الصناعةولذلك، فإن أربع توصيات اسرتاتيجية تتطلب ا
ا عاملًيا ، وإنشاء فريق وطين  واحلكومة، واعداد حزمة معززة لدعم العرض السياحي، وتنفيذ بروتوكوالت األمن البيولوجي املعرتف 

  خمصص للوصول اجلوي.
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لضمان الوفاء ۲ملهل الزمنية الالزمة للتنفيذ األمثل.  3و ۲2لتوازي مع أولو۶ت املرحلتني  ۲إلضافة إىل ذلك، جيب أن يبدأ التخطيط
تشمل تدابري التخطيط: حتسني نظام التأشريات، وتعزيز الشراكات مع أجهزة إنفاذ القانون، وتصميم محلة تسويق حملية لتحفيز 

) يف الربع الثالث. كما ينبغي إحراز bookingاحلجز يف تطبيق (السفر احمللي وتصميم بر۵مج تسويق عاملي الستهداف ۵فذة 
مزيد من التقدم يف األولو۶ت األطول أجالً، مثل نشر بر۵مج تيسري االستثمار ودخول األسواق، والتعاون اإلقليمي، وحتويل اهليكل 

  املؤسسي للسياحة إىل أقصى حد ممكن.

  أشهر) 9-3: تكييف العرض والطلب (2املرحلة 

خالل مرحلة التعايف، ميكن أن تستفيد السياحة من الرسائل اإلجيابية اليت حتملها سياسة االغالق إلدارة جنوب إفريقيا ألزمة  من
COVID-19 والتحول املوجه حنو الصحة الحرتام خماوف السالمة واألمن، و موائمة ساسة السعر مقابل القيمة إليصال ،

 ومع ذلك، سيتم جتاهل هذه الرسائل إذا مل يتم تقليل أو حل العوائق التقليدية أمام السفر.وضعية مقنعة للمسافرين احملتملني . 
واألكثر أمهية يف هذا الصدد هو التأشريات واهلجرة واجلرمية والسالمة السياحية. يف حني جيب أيًضا التعجيل ۲لقضا۶ األخرى مثل 

 ات من منظم النقل العام الوطين.التحد۶ت اخلطرية يف احلصول على تراخيص تشغيل املركب

يف جمال التأشريات واهلجرة، تسعى لوائح التأشريات واهلجرة إىل إدارة الوصول إىل أراضي جنوب إفريقيا من خالل حتقيق التوازن بني 
ا ات األاحلاجة االقتصادية لسهولة املرور واحلاجة إىل محاية البالد مع االحتياطات األمنية املناسبة. لقد دعمت اخلطو  خرية اليت اختذ

وزارة الداخلية بشكل كبري سهولة الوصول للمسافرين الدوليني، إال أن سياسة وعملية التأشريات األخرية كانت مبثابة عائق ملحوظ 
ا ليست مرتبطة مباشرة ۲لو۲ء، إال أن عمليات وسياسات التأشريات واهلجرة اخل الية من يف أداء السياحة الوافدة. على الرغم من أ

االحتكاك جيب أن تشكل جزءًا من عرض قيمة الوجهة احملّسن بعد األزمة. تشمل فئات التأشريات السياحية التأشرية التقليدية (قبل 
شرية املغادرة الورقية يف جواز السفر) والتأشريات اإللكرتونية (مجيع أنواع تصاريح السفر اإللكرتونية اليت مت احلصول عليها قبل 

شرية.املغ   ادرة) والتأشرية عند الوصول والدخول بدون 

اما فيما خيص السالمة واألمن، فتعدان دائًما أكرب عائق أمام تنقل الزائرين. ومثل التأشرية واهلجرة أعاله، ليس االمن والسالمة من 
 بعض عمليات االستجابة لألزماتوظائف ادارة الو۲ء، ولكنهما جزء مهم من عرض قيمة الوجهة. من املمكن أيًضا إعادة توجيه 

 حول الشرطة املرئية واإلنفاذ املستهدف ومراقبة النقاط الساخنة للسياحة لضمان ممراتنا السياحية عالية الكثافة بشكل مباشر.

وادث ح بشكل إمجايل، هناك حاجة إىل تنسيق أفضل بني السلطات لتأمني املواقع السياحية وإعطاء األولوية لشؤون الزوار للحد من
اجلرمية وإضفاء املصداقية على اجلهود املبذولة لتشكيل تصورات السوق الدولية للسالمة واألمن. جيب أن يشعر السائحون ۲لثقة يف 
مان. يركز تبين أفضل املمارسات من مبادرات منع جرائم السياحة الدولية املماثلة على ضباط سالمة السياحة املدربني بشكل  م  أ

ادرين على التعامل بسرعة وكفاءة وبشكل مناسب مع أي حادث متعلق جبرائم السياحة، مبا يف ذلك تسريع عملية هادف والق
  املقاضاة.

  كما جيب تشجيع السياحة الداخلية وتعزيز قدرة احملليني على التنقل.
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ثري  ليهم. سيكون السوق حريًصا يف ع COVID-19ستعتمد كيفية انفتاح املستهلكني احملليني على السفر احمللي على كيفية 
البداية على استكشاف التجارب احمللية مبجرد أن تسمح مستو۶ت اإلغالق، والتوسع أكثر يف الرحالت اليومية والرحالت الليلية 

ماكن والرحالت اإلقليمية مع ختفيف قيود اإلغالق بشكل أكرب. ستعتمد السالمة املتصورة على العقد االجتماعي املعمول به يف األ
العامة وفهم أن املمارسات االجتماعية للصحة والسالمة املقبولة، مثل تدابري التباعد اجلسدي، ومعايري النظافة. حتتاج ممارسات 
الصحة والسالمة إىل "دعم املتعة، وليس إفسادها" وأن يتم تعزيزها من خالل اسرتاتيجية اتصال على مستوى الدولة تسلط الضوء 

ا يف مواقع الرتفيه.على السلوك املتو   قع يف األماكن العامة وتضع معايري السالمة املعمول 

كما ستحدد الظروف املالية الشخصية قرارات السفر. و۲لتايل سيكون من الضروري فهم التأثري املايل للو۲ء واإلغالق على كل 
  شرحية من املستهلكني.

ذة املستحقة (حيث اضطر الكثري منهم إىل أخذ إجازة أثناء اإلغالق)، ولديهم ۵فسيواجه املستهلكون احملليون نقًصا يف أ۶م اإلجازة 
إجازة مدرسية خمفضة وخفض اإلنفاق التقديري. من املرجح أن يرتفع سعر السفر اجلوي احمللي ويكون مقيدا للغاية. يف حني كان 

بين املستهلكني ك نقص يف البيا۵ت املتعلقة بكيفية تهناك طلب متزايد على عمليات الشراء التجريبية على اخلدمات والسلع، هنا
يف جنوب إفريقيا هلذا االجتاه العاملي. تعترب العطالت املدرسية الصيفية تقليد۶ً أكثر أوقات السنة ازدحاًما للسفر احمللي. سيؤدي 

ثر ازدحاًما يف سة) إىل نشر فرتة العطلة األكتنظيم العطالت املدرسية الصيفية الداخلية والساحلية (دون املساومة على عدد أ۶م الدرا
  العام عرب فرتة زمنية أوسع وقد مت تبنيها بنجاح دوليًا لتحفيز الطلب على السفر احمللي من خالل متديد موسم الذروة.

على الذهاب يف  نالسياحة البديلة قبل تطبيع السفر الدويل للخارج. فاملسافرون احملليون غري القادري الستغاللهناك فرصة ساحنة 
عطالت خارجية، سيسعون إىل االستعاضة ۲لسفر احمللي الكتشاف جنوب إفريقيا. حيتوي هذا اجلزء على إنفاق تقديري متاح ميكن 
استخدامه لدعم عروض السياحة احمللية الراقية. لقد استمر الكثري يف العمل أثناء اإلغالق، ورمبا يعانون من إرهاق اإلغالق. قد 

م يتوقعون االنتعاش املايل مبجرد استئناف النشاط االقتصادي إىل الوضع "الطبيعي". سيعتمد يكون لإل ثري مايل حمدود، أو أ غالق 
و۲قات السفر التجريبية. سيبحث هذا املسافر  2لياٍل بسعر  3السفر على سياسات اإللغاء املرنة وصفقات القيمة املضافة مثل 

  التكنولوجيا عرب اإلنرتنت عن األفكار والصفقات.اإللكرتوين اخلبري يف جمال 

  )growth interventionsاملرحلة الثالثة: تعزيز النمو (

تركز تدخالت املرحلة الثالثة على ضمان النمو والتنمية املستدامني على املدى الطويل. يتحقق هذا بواسطة تقدمي بر۵مج االستثمار 
ويق احمللية وحتسني التعاون اإلقليمي لتعزيز الطلب اهليكلي وحتقيق الفوائد الالحقة لربامج التسودخول السوق لتعزيز العرض اهليكلي، 

والداخلية املوضحة يف املرحلة الثانية. لن يؤدي حتسني اهليكل املؤسسي السياحي مباشرة إىل حتسن العرض أو الطلب ولكنه سيضمن 
 الثالثة ثالثة أنواع من التدخالت: التنفيذ الناجح لتوصيات هذه اخلطة. تتضمن املرحلة
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 إطالق بر۵مج تيسري االستثمار ودخول السوق لتحفيز االستثمار الرأمسايل وحتويل القطاع وتنويع املنتجات 

ا ميكن أن تصبح بسرعة أزمة بنية حتتية إذا كان النشاط السياحي مقيدا  COVID-19من املخاطر الرئيسية لألزمة الصحية  أ
لة جدا. وتشري معايري االنتعاش العاملية إىل أن السياحة عادة ما تكون مرنة يف مواجهة األوبئة وقادرة على االنتعاش بقوة. لفرتة طوي

 ومع ذلك، فإن التعايف من أزمات البنية التحتية، حيث تضرر العرض السياحي بشكل كبري، يستغرق وقًتا أطول بكثري.

ر من خالل دورة التعايف من أجل خلق قدرة إمداد كافية، ولكن أيًضا لدعم تنويع جيب أن يعمل القطاع على جذب االستثما
املنتجات واحتياجات السوق غري املخدومة اليت من املرجح أن تصاحب النمو املتجدد. هذا خيلق اثنني من الضرورات ذات الصلة؛ 

 أهداف التحول والشمول يف القيام بذلك. ميكن أن تؤدياحلاجة إىل جذب االستثمار الرأمسايل إىل القطاع، واحلاجة إىل مزيد من 
صدمة العرض من هذا النوع إىل تركيز السوق، حيث تقل املنافسة يف جماالت معينة، وتدهور السوق، حيث ال ميكن للعرض احلايل 

ضيالت املسافر تغيري تفأن يتعاىف متاًما، وفشل السوق، حيث يؤدي إغالق األعمال إىل عدم توريد املنتجات واخلدمات. سيؤدي 
  وسلوكياته أيًضا إىل إنشاء فرص جديدة رمبا مل تكن موجودة من قبل.

جيب أن تقيِّم االسرتاتيجيات نقاط ضعف سلسلة القيمة وأن تسعى إىل إعادة إدخال املنافسة، وتسهيل التنشيط وتشجيع االستثمار 
االت غري امللباة. إذا مت بشكل صحيح، ميكن أن يكو  ذا  ن هذا النهج العام داعًما للغاية ألهداف التحول والشمول والتنويع إيف ا

كان مدعوًما ۲لرتكيز على تعزيز رؤية الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، وحشد التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين، وتطوير 
تمع وحتويل األمناط املكانية وامللكية.   أصول ا

جذب التجمعات الكبرية من التمويل اخلاص األجنيب املوجه حنو احلفاظ على أهداف التنمية  جيب الرتكيز بشكل خاص على
ثريها، وكذلك حنو دعم أدوات االستثمار منخفضة العوائق ملستثمري التجزئة احملليني. جيب دراسة جدوى مناطق التنمية  املستدامة و

االستثمار لالستثمارات السياحية الكبرية لدعم ) وحزم حوافز Tourism Development Zones TDZالسياحية (
ا عالية املخاط  رتنويع العرض. جيب أن تعاجل هذه التدابري عوامل اخلطر يف تنمية السياحة، واليت ينظر إليها املستثمرون عموًما على أ

ون ۲ملكسيك صن سييت وكانك ).وتصبح أكثر أمهية عند وجود وجهة جديدة وأسواق جديدة أحادية البعد (مثل السياحة الرتفيهية
مثاالن عن االستثمار السياحي الناجح القائم على احلوافز. مت إنشاء األول بناًء على اعفاءات ضريبية كبرية وترخيص كازينو، بينما 

سوق أيًضا لجيب أن يشمل نطاق ترويج االستثمار وتسهيل دخول ا دعمت احلكومة بناء الفنادق التسعة األوىل يف املدينة الثانية.
  األصول السياحية اململوكة للحكومة وجيب أن يقدم حًال لالستدامة التشغيلية املستمرة هلذه احملفظة.

 اورة من أجل عرض قيمة إقليمية وجتربة زائر فريدة  إعطاء األولوية للتعاون مع الوجهات ا

م وجهة مرغوبة للغاية "كسلة لالختيار" يف عدد من أسواق املصدر. ۲لنسبة للعديد من  ا على أ يُنظر إىل جنوب إفريقيا وجريا
 املسافرين الدوليني، يتم تعزيز رحلة املرة الواحدة يف العمر إىل املنطقة من خالل جتارب سياحية مقدمة يف ۵ميبيا وبوتسوا۵ وشالالت

نطبق هذا بشكل خاص على سوق الرتفيه الراقي الذي يستفيد بشكل كبري من األصول الطبيعية اإلقليمية. مشل جزء  فيكتور۶. وي
 608،422( ٪22.8، مثل هذا 2018كبري من الوافدين إىل اخلارج يف جنوب إفريقيا ز۶رات الحقة إىل بلدان أخرى. يف عام 
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من أولئك الذين يزورون بلدا۵ً  ٪52، سافر 2019. يف عام 2015م يف عا ٪25،9شخًصا) من الوافدين إىل اخلارج وبلغ 
اورة جلنوب إفريقيا؛ ۵ميبيا وبوتسوا۵ وزميبابوي وموزمبيق.   أخرى إىل الدول ا

من األمهية مبكان السعي إىل توحيد بروتوكوالت األمن البيولوجي لتمكني إدارة توقعات املسافرين وحتقيقها بسهولة عرب عدد من 
وجهات. سيكون الوصول اجلوي وروابط النقل املعززة بشكل عام أمرًا ۲لغ األمهية لدعم التنقل اإلقليمي. بعد ذلك، جيب إعطاء ال

 univisasاألولوية للقيود املوجودة مسبًقا على جتربة الزائر اإلقليمية اخلالية من االحتكاك، مثل سياسة التأشرية املتسقة من خالل 
 collaborative valueان البيو مرتية املوحدة. أخريًا، ميكن أن يؤدي تطوير عروض القيمة التشاركية (وبروتوكوالت األم
proposition.وشراكات التسويق التعاوين إىل ز۶دة الكفاءة والفعالية بشكل كبري يف أداء املوارد املالية اجلماعية (  

 اع وتنميته۲لكفاءة والفعالية ويقوده الغرض لنمو القط مراجعة وحتويل اهليكل املؤسسي للسياحة لتقدمي دعم يتسم 

تشري توصيات خطة إنعاش السياحة هذه إىل احلاجة إىل حتول واسع وبعيد املدى للهياكل املؤسسية املوجودة لدعم القطاع. على 
قة وشاملة واستدامة شراكة عمي هي السلطة احلكومية العليا للقطاع مع الرتكيز املتجدد على تنمية NDTاملستوى الوطين، ال تزال 

 مع القطاع اخلاص لتحقيق أهداف خطة اإلنعاش.

ستشمل األولو۶ت احملددة أيًضا اإلشراف على حزمة دعم التوريد السياحي املعزز، والسعي املستمر إلجياد بيئة مواتية (مثل التأشريات 
لسوق، والتعاون اإلقليمي للوجهة، ومراجعة سياسة القطاع واهلجرة، والسالمة واألمن)، واالستثمار يف القطاع وتسهيل دخول ا

  ).2014لسنة  3والتشريعات (مثل قانون السياحة رقم 

بدأت احلكومة أيًضا يف عملية إعادة ختصيص وترشيد كيا۵ت العالمة التجارية للبلد. ومع ذلك، وبغض النظر عن التكوين اجلديد، 
ا على ز۶دة حصة جنوب افريقيا يف سوق السياحة العامل فسيكون هذا املوقف لتعزيز كل من العالمة ية التجارية العامة للبلد وقدر

وضمان تعزيز قاعدة السياحة احمللية بشكل أكرب. عالوة على ذلك، جيب استكشاف طرائق العمل بني منظمات التسويق للوجهات 
  السياحية الوطنية واإلقليمية واحمللية.

 بتكار القدرة على االستفادة من جمموعة متغرية ۲ستمرار من التقنيات الناشئة. يف هذا السياق، ستؤديتتطلب الوترية السريعة لال
االستثمارات اجلارية يف البيا۵ت والتكنولوجيا إىل إنشاء مركز بيا۵ت سياحي ميكنه التكيف مع متطلبات األعمال املتطورة من خالل 

نوب ذلك تدفًقا مستمرًا وموثوقًا ألدوات وحلول حتسني األعمال اليت ستمكن سياحة ج احللول اليت تعتمد على التكنولوجيا. يتيح
  ). points of differentiationإفريقيا من تطوير املزيد من نقاط التمايز (

يت لتوجد جمموعة من الفرص يف هذا الصدد، ولكن عمليات التوسع القادمة يف متكني املؤثرين على نطاق صغري ()، واخلربات ا
تقودها التكنولوجيا الرقمية، وتوليد خط سري الرحلة الديناميكي، واستطالعات الزائرين يف الوقت الفعلي، والتسويق التابع هلا، 

  والتدريب عرب اإلنرتنت كلها تبشر ۲خلري. عامل النجاح الرئيسي هو الشراكات االسرتاتيجية يف تنفيذ خطة التعايف.
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  اخلامتة:

املتوفرة،  واستنادا للبيا۵تاكدت هذه الورقة على هشاشة صناعة السياحة يف مواجهة الكوارث وصعو۲ت تنظيم جهود اإلنعاش. 
سره يف املائة عام املاضية، مما أحدث  اجلوائح اليتأكرب من  COVID-19الو۲ء الناجم عن فقد اعتربت أن  أصابت العامل 

واعد عاملي وحىت تدمري صناعة السياحة. وقد نتجت هذه اآل۴ر الضارة عن القيود املفروضة على احلركة وقثريًا كبريًا على االقتصاد ال
التباعد االجتماعي، واملخاوف من املرض يف بيئة غري تلك اليت يوفرها املنزل، واالخنفاض املؤقت يف دخل العائالت املخصص 

يار صناعة السياحة. للسياحة. كانت استجابة املؤسسات الدولية، وخاصة م نظمة السياحة العاملية، سريعة، وإىل حد ما، إليقاف ا
شاركت املنظمة بشكل مل يسبق له مثيل يف تقاسم املعلومات واخلربات وا۳حتها بغرض إنعاش النشاط االقتصادي، ووضع خطة 

ال السياحي.  للصمود والتعايف يف ا

عاملي، أدى إىل سلسلة من املناقشات حول احلاجة إىل تغيري مناذج األعمال السياحية  اثبتت هذه الورقة أن دخول السياحة يف مأزق
لتصبح أكثر استدامة، حىت أصبح مصطلح "إعادة التفكري يف السياحة" من أكثر املصطلحات ترددا يف األوساط املؤسسية 

  واالقتصادية والبحثية. 

ات السوق قطاع السياحي. أوًال، حتسني ثقة املسافر؛ ۴نًيا، فهم وتتبع اجتاهأظهرت الورقة ثالث خطوات واضحة لبناء تقدم أفضل لل
-اجلديدة وحمركات الطلب؛ و۴لثًا، االلتزام ببناء قطاعات سياحة أكثر مرونة ومشولية، واالستفادة من االهتمام املتجدد ۲الستدامة 

  وهو أمر مهم على املدى الطويل.

ة هي جمال آخر يستحق االهتمام. اذ متلك التقنيات مثل الواقع االفرتاضي أمهية يف جذب اهتمام كما أظهرت أن التكنولوجيا الرقمي
السائحني أثناء اإلغالق، وكمصدر للبيا۵ت إلرشاد التخطيط واختاذ القرار. ستستمر التكنولوجيا يف لعب دور متزايد يف سياحة 

إىل ز۶دة عدد العاملني الرقميني  19-العمل عن بُعد. أدت أزمة كوفيد اإلقامة الطويلة حيث يبحث املزيد من العمال عن خيارات 
الباحثني عن فرصة للعمل من الوجهات السياحية. مع طرح اللقاحات وإعادة فتح املكاتب، ستحتاج الوجهات إىل مراقبة متانة هذا 

  السوق عن كثب.

تطلب تعاو۵ً يستدام والواسع النطاق يف السفر والسياحة الدوليني ومن املمارسات اجليدة املستمدة من هذا التحليل أن االنتعاش امل
تعايف غري متساٍو، ويعتمد على ما إذا كان الناس ال يزالون خائفني من السفر إىل مناطق معينة، أو أن المن املرجح أن يكون  عاملًيا.

لتعاون العاملي واملبادئ ا أو كان الفريوس ال يزال متفشًيا.مناطق معينة حتجم عن إعادة فتح حدودها إذا مل يتم تطعيم السياح القادمني 
التوجيهية بشأن بروتوكوالت الصحة والسالمة، واملنصات اآلمنة اليت توحد األفراد واحلكومات وصناعة السفر يف تبادل املعلومات 

دلة املمارسات اجليدة واملعلومات حول متطلبات السفر  ا أن تزود السياح  وتغطية التأمني  االختبار الفريوسي السليبمثل -من شأ
الصحي. غري ان التوافق مل حيدث حول استخدام ما يسمى جبوازات سفر اللقاح لتمكني استئناف السفر اجلماعي. يف حني يتم 
العمل لتطوير نظام تسجيل رقمي ميكن أن يسمح لشركات الطريان والكيا۵ت األخرى مثل املدارس بفحص ما إذا كان لدى 

  األشخاص دليل على التطعيم.
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ومن بني النتائج غري املباشرة للتحليل الوارد يف هذه الورقة البحثية، أن الصناعة السياحة الناجحة ال تتطلب القدرة على التعرف على 
ناخ واإلرهاب ملالتغيري فحسب، بل يتطلب أيًضا االستجابة الفعالة هلذا التغيري. يف خضم حقائق وشواغل عاملية متغرية مثل تغري ا

  والتقدم التكنولوجي، تعترب اجلائحة أحد األحداث املتغرية، مما يؤدي إىل ظهور الفرص والتحد۶ت للوجهات السياحية.

غري ان الورقة ا۲نت عن شبه توافق يف اآلراء على أن االنتعاش يف السفر والسياحة الدوليني سوف يطول وخيضع لدرجة عالية من 
تزال هناك خماطر سلبية كبرية، وستعتمد السيطرة على الو۲ء واستعادة األداء الطبيعي للنشاط االقتصادي على  اذ ال عدم اليقني.

اجلهود العاملية لضمان النشر السريع للقاحات والعالجات والتدخالت السياسية اليت ميكن أن تساعد يف التخفيف من خسائر 
  ) طويلة األجل. scarring effectsالدخل ومعاجلة آ۴ر الند۲ت (

وأوضحت الورقة أن السياحة صناعة حساسة، خاصًة للكوارث واألزمات، ومن مث يربز يف قائمة األولو۶ت الرتويج للسياحة احمللية  
كاسرتاتيجية انتعاش. ومن الضروري فهم استدامة الرتويج للسياحة احمللية كبديل بعد اخنفاض الطلب على السياحة الدولية بسبب 

جيب على مجيع أصحاب املصلحة املسامهة يف إعادة تصور السياحة وإعادة هيكلتها لتوجيهها حنو . COVID-19ت ثريا
  منوذج مستدام ومرن، وهو األمثل يف مستقبل متغري ۲ستمرار ويتميز ۲لتحد۶ت.

اك فرصة مهمة ميكن ية. لكن هنستختلف احللول من بلد إىل آخر، وستعتمد وترية التعايف ونطاقه ۲لطبع على التطورات العامل
ثري الو۲ء، ستحتاج البلدان إىل خلق "وضع طبيعي جديد" لصناعة السياحة.  تسخريها. إىل جانب األولوية العاجلة للتخفيف من 

 ميكن أن يساعد التنويع والتحول إىل مناذج السياحة األكثر استدامة واالستثمار يف التقنيات اجلديدة يف تشكيل االنتعاش.

إما بشكل مباشر أو من خالل القروض امليسرة والضما۵ت للصناعة. خصصت العديد من  املايل،تقدم بعض احلكومات الدعم 
بينما قدمت دول اخرى منًحا للشركات الصغرية واملتوسطة. كما ساعدت البلدان  الداخلية،الدول دعما ماليا لتحفيز السياحة 

ادة تدريب املوظفني. منحت بعض احلكومات فصوالً جمانية لشهادة التدريب عرب اإلنرتنت الشركات على تكييف مناذج أعماهلا وإع
م.  إىل العاملني السياحيني للمساعدة يف حتسني مهارا

إلعادة  يدةاملبادرات اجلدفإن العديد من االقتصادات املعتمدة على السياحة يعوقها احليز املايل احملدود. قد تساعد  ذلك،ومع 
من خالل  نقلت العطالت الوطنية مؤقًتا إىل أ۶م االثنني لتعزيز السياحة احمللية املثال،هلذا القطاع. بعض الدول، على سبيل الشعلة 

شرية "طابع الرتحيب"  اية األسبوع. قدمت اخرى  شريةمتديد عطالت  بعد  إقامة ملدة عام واحد يسمح للموظفني عن وهي 
اليت تسمح لليخوت ۲لرسو يف مراسيها بعد تلبية  Blue Lanesأطلقت اخرى مبادرة  و۲ملثل،۲لعيش والعمل من البالد. 

 متطلبات احلجر الصحي واالختبارات الصارمة.

العمل احمللية  سريعة النمو تركز على احلفظ وخلق فرص صناعة-ميكن أن يعطي التحول املستمر حنو السياحة البيئية  اجلائحة،بعد 
ذه الصناعة. هذا هو ۲لفعل عنصر أساسي يف اسرتاتيجية السياحة يف عدد من الدول، حيث حتاول التحول إىل إضافية هل دفعة-

 health and) واجلوالت الصحية واالستجمام (adventure travelاألسواق املتخصصة، مبا يف ذلك رحالت املغامرات (
wellness tours.( 
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هًما. مع التباعد االجتماعي وبروتوكوالت الصحة والنظافة اليت من احملتمل أن تظل سارية ميكن أن تلعب التكنولوجيا أيًضا دورًا م
  ميكن أن يكون تقدمي اخلدمات بدون ملس واالستثمارات يف التكنولوجيا الرقمية جسرًا للتعايف. املنظور،يف املستقبل 

طويلة االجل لالزمة  ثرياتبسبب التغريات يف تفضيالت السائحني أو  أطول،يف حالة استمرار اخنفاض السفر لفرتة  أخريًا،
التنويع اقتفقد حتتاج بعض البلدان املعتمدة على السياحة إىل الشروع يف رحلة طويلة وصعبة  االقتصادية، . يعد االستثمار صادا

لًيا والتصنيع لروابط بني السياحة والزراعة املنتجة حميف القطاعات غري السياحية هدفًا طويل األجل ولكن ميكن دعمه من خالل تعزيز ا
وفورات احلجم  ۲ستخدام االتفاقات اإلقليمية ملعاجلة القيود اليت تفرضها اخلدمات،مبا يف ذلك  الصادرات،والرتفيه. كما ميكن توسيع 

  احملدودة.
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