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ما بعد جائحة كورو ،۵دروس من ﲡارب دولية لسياسات تعاﰲ السياحة
Post-Corona Pandemic, Lessons from International Tourism Recovery
Policies

د بن زﻋﺮور ﺷﻜﺮ ي )*( مدﻳﺮ العﻤﻞ العائﻠﻲ -وزارة السياحة والﺼﻨاﻋة الﺘﻘﻠيدﻳة والعﻤﻞ العائﻠﻲ
)*(cbenzarour@hotmail.fr

اﳋﻼﺻة :لقد أثر الو۲ء الناجم عن فﲑوس  COVID-19ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ عﻠﻰ ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ .اﲣﺬت الوجﻬات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﺗداﺑﲑ
وقﻴود طارئﺔ أثرت عﻠﻰ ﺗنقﻞ اﻷفراد ﰲ ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ .دف هﺬه الدراسﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ آ۴ر جائحﺔ  COVID-19عﻠﻰ ﺻناعﺔ
الﺴﻴاﺣﺔ واﻷداء اﻻقﺘﺼادي العام .عﻼوة عﻠﻰ ذلﻚ ،ﺗﺼﻒ الدراسﺔ الﺘوﺻﻴات الﱵ قدﻣﺘﻬا ﻣنﻈﻤﺘان دولﻴﺘان )ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ
العاﳌﻴﺔ وﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون والﺘنﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴدان اﻻقﺘﺼادي( لﺘحقﻴﻖ اﻧﺘعاش ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ .ﻛﻤا ﺗﺴﺘعرض الﺘداﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة لﻀﻤان ﻣروﻧﺔ
الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ إسﺒاﻧﻴا وجنوب إفرﻳقﻴا.
ﺗﺴﺘﺨدم الدراسﺔ ًجا ﻧوعﻴًا لﺘحﻠﻴﻞ الﺒﻴا۵ت ﻣن ﻣﺼادر ﳐﺘﻠفﺔ ،ﻣثﻞ اﳌواقع اﻹلﻜﱰوﻧﻴﺔ الرﲰﻴﺔ واﻷخﺒار والﺒﻴا۵ت الﺼحفﻴﺔ ﺣول

اﻹجراءات اﳊﻜوﻣﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ الﺒﻠدان واﻷدﺑﻴات اﳌﺘعﻠقﺔ دارة اﻷزﻣات.

ﺗﺸﲑ النﺘائج إﱃ اﳌﻤارسات اﳉﻴدة اﳌﺨﺘﻠفﺔ الﱵ اعﺘﻤد ا اﳊﻜوﻣات لﻠﻤﺴاعدة ﰲ إدارة هﺬه اﻷزﻣﺔ والﱰوﻳج لﻠوجﻬات .ﻛﻤا سﻠﻄﺖ
النﺘائج الﻀوء عﻠﻰ الﺘحد۶ت الﱵ ﺗواجه الﺘﺨﻄﻴط والﺘنﻤﻴﺔ والﱰوﻳج لﻠﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،وﲢقﻴﻖ الرقﻤنﺔ ،وأﳘﻴﺔ اقﱰاح اسﱰاﺗﻴجﻴﺔ ﻣﺘﻜاﻣﻠﺔ
ﻹدارة اﻷزﻣات ﺑﺸﻜﻞ أفﻀﻞ.
الﻜﻠﻤات اﳌﻔﺘاحية :الﺴﻴاﺣﺔ؛ جائحﺔ ﻛوفﻴد  19-؛ ﺗداﺑﲑ اﻻﻧﺘعاش؛ الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ.
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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
أﺻﺒحﺖ الﺴﻴاﺣﺔ أﺣد أهم ﳏرﻛات النﻤو ﰲ العاﱂ ،ﺣﻴﺚ ﲤثﻞ أﻛثر ﻣن  ٪10ﻣن الناﺗج اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ العاﳌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر وﻏﲑ
ﻣدعوﻣا ۲رﺗفاع الدخﻞ،
ﻣﺒاﺷر .عﻠﻰ ﻣدى العقد اﳌاضﻲ ،ﺗزاﻳدت اعداد اﳌﺴافرﻳن وارﺗفع اﻹﻧفاق اﳌرﺗﺒط ۲لﺴفر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ،
ً
وثﻴقا ۲لقﻄاعات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ اﻻخرى،
واﳔفاض ﺗﻜالﻴﻒ الﺴفر ،وﺗزاﻳد ﻧﻄاق اﻷﻧﺸﻄﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ اﳌﺘاﺣﺔ .ﻳرﺗﺒط قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ارﺗﺒاطًا ً
ﲟا ﰲ ذلﻚ اﻹقاﻣﺔ وﺗناول الﻄعام ،وﲡارة الﺘجزئﺔ والﺘﺴوق ،والنقﻞ والﻄﲑان ،ﳑا ﻳﺸﻜﻞ سﻠﺴﻠﺔ ﺗورﻳد سﻴاﺣﻴﺔ ﻣعقدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘزاﻳد.

أﻳﻀا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ الﺘوﻇﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘغﻞ ا أﻛثر ﻣن  300ﻣﻠﻴون ﺷﺨﺺ عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى العاﱂ ،ﳑا ﻳوفر وﻇائﻒ
ﺗﺴاهم الﺴﻴاﺣﺔ ً

ﻣﻬﻤﺔ لﻠﺸﺒاب والنﺴاء ،وﰲ العدﻳد ﻣن اﻻقﺘﺼادات ذات الدخﻞ اﳌرﺗفع ،ﰲ ﲢقﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣن عﻤالﺔ اﳌﻬاجرﻳن ) IMF,
.1(2021
أدت جائحﺔ  ،COVID-19وهﻲ أزﻣﺔ عاﳌﻴﺔ ﻻ ﻣثﻴﻞ ﳍا ﰲ الﺘارﻳﺦ اﳊدﻳﺚ ،إﱃ ﺗوقﻒ ﻣفاجئ ﰲ الﺴفر وا ﻴار ﰲ النﺸاط
اﻻقﺘﺼادي ﰲ ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ .القﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ قﻄاع افقﻲ ﻣرﺗﺒط ۲لقﻄاعات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ اﻷخرى ،وهو ﺷدﻳد اﻻرﺗﺒاط ۲لقﻄاع
الﺼناعﻲ وقد ﻛان لﻠو۲ء ﺗداعﻴات خﻄﲑة عﻠﻰ سﻠﺴﻠﺔ الﺘورﻳد الﺴﻴاﺣﻴﺔ العاﳌﻴﺔ اﳌعقدة ،ﳑا عرض ﻣﻼﻳﲔ الوﻇائﻒ الﺴﻴاﺣﻴﺔ لﻠﺨﻄر.
عاﱏ العﻤال ﻏﲑ الرﲰﻴﲔ واﳌﻬاجرﻳن ،وخاﺻﺔ النﺴاء والﺸﺒاب ،ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘناسﺐ ﻣن ﺗقﻠﺺ فرص العﻤﻞ وﻧقﺺ الوﺻول إﱃ
ﺷﺒﻜات اﻷﻣان اﻻجﺘﻤاعﻲ ،ﳑا أدى إﱃ ز۶دة الفقر وإﺑﻄاء الﺘقدم ﳓو أهداف اﻷﻣم اﳌﺘحدة لﻠﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ.
وﻳعﺘﻤد قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ جوهره عﻠﻰ الﺘنقﻞ والﺘواﺻﻞ اﻻجﺘﻤاعﻲ ،وﳘا العاﻣﻼن الﻠﺬان قوضﻬﻤا ﻛوفﻴد  .19-ﰲ الواقع ،الﺘﺒاعد
اﻻجﺘﻤاعﻲ ﻳقﻠﻞ ﻣن ﻣﺘعﺔ العﻄﻠﺔ لدرجﺔ أن الﻜثﲑﻳن قد ﳜﺘارون الﺒقاء ﰲ اﳌنزل" .وف ًقا لﺬلﻚ ،ﺷﻬد قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ
الﻄﲑان الﺘجاري ،ﻣن ﺑﲔ أسوأ الﺘداعﻴات اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ واﻻقﺘﺼادﻳﺔ لﻠو۲ء.

ﻧﻈرا ﳊجم اﻷزﻣﺔ ،اعﻄﺖ اﳊﻜوﻣات اﻷولوﻳﺔ لﻠحفاظ عﻠﻰ اﻷرواح وسﺒﻞ العﻴﺶ ﻣن خﻼل ﲣﺼﻴﺺ اﳌزﻳد ﻣن اﳌوارد لقﻄاعات
ً

الﺼحﺔ ،وﺗقدﱘ اﻹعا۵ت لﻠﺸرﻛات ،ودعم دخول اﻷسر ﻣن خﻼل الﺘحوﻳﻼت النقدﻳﺔ والعﻴنﻴﺔ .ﻛاﻧﺖ اﻻسﺘجاﺑﺔ أقرب إﱃ ﻧوع
اﻹﻏاثﺔ ﻣن الﻜوارث اﳌعﺘاد ﰲ ﺣالﺔ الﻄوارئ ،ﺑدﻻً ﻣن ﺣزﻣﺔ الﺘحفﻴز اﻻقﺘﺼادي لﻠﺘعاﻣﻞ ﻣع ﺣاﻻت الرﻛود اﻷﻛثر ﺗقﻠﻴدﻳﺔ .وﰲ

ﻣرﺣﻠﺔ ۴ﻧﻴﺔ ،ﺑدأت اﳊﻜوﻣات ﰲ الﺘفﻜﲑ ﰲ اﻻﻧﺘقال ﻣن خﻄط "اﳊفظ" إﱃ خﻄط "الﺘعاﰲ" ) Transitioning from

 .(“preservation” to “recoveryعﻠﻰ الرﻏم ﻣن أﻧه سﻴﻜون هناك ﺑعض الﺘداخﻞ ﺑﲔ هﺬﻳن النوعﲔ ﻣن اﻻسﺘجا۲ت،
ﻻ ﺗزال الﺒﻠدان ﺗرﻛز ﺑﺸﻜﻞ أساسﻲ عﻠﻰ اﻹﻏاثﺔ ﰲ ﺣاﻻت الﻜوارث واﳊفاظ عﻠﻴﻬا ﻷن الو۲ء ﱂ ﻳﺘم الﺴﻴﻄرة عﻠﻴه ﺑعد ،لﻜن ﺣزم
اﻹﻧعاش سﺘحﻈﻰ ﺑقدر ﻣﺘزاﻳد ﻣن اﻻهﺘﻤام .وﻣن ﰒ ،ﻳعد إعداد وﺗﺼﻤﻴم ﺣزم الﺘعاﰲ الفعالﺔ هو الﺘحدي الرئﻴﺴﻲ الﺘاﱄ.
رﻏم اﻻ۴ر الﺴﻠﺒﻴﺔ الﻜثﲑة الﱵ ﺗﱰﻛﻬا اﳉائحﺔ عﻠﻰ القﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ ،اﻻ ان اﲡاهات عدﻳدة ) Antoaneta and All,
 2(2021ﺗدعو اﱃ اسﺘغﻼل الﻈرف ﻹعادة ﺗوجﻴه قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ لﻴندرج ضﻤن اقﺘﺼاد وﳎﺘﻤع سﻠﻴﻤﲔ ﻣوجﻬﲔ ﳓو الرفاهﻴﺔ
اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ والﺒﻴئﻴﺔ ،ﺑﻞ فرﺻﺔ ﻹعادة ﺗﺼور اﻻقﺘﺼادات ،ورﲟا ﺗﺴرﻳع اسﺘجا۲ت اﳊﻜوﻣات لﻠﻤﻤارسات الﺒﻴئﻴﺔ الﱵ أثرت سﻠﺒًا عﻠﻰ

الﻄﺒﻴعﺔ .وقد أطﻠقﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ دعوة ﻹعادة الﺘفﻜﲑ ﰲ الﺴﻴاﺣﺔ ،فاﻷزﻣﺔ فرﺻﺔ ﻹعادة الﺘفﻜﲑ ﰲ ﻛﻴفﻴﺔ ﺗفاعﻞ الﺴﻴاﺣﺔ
ﻣع ا ﺘﻤعات والقﻄاعات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ اﻷخرى واﳌوارد الﻄﺒﻴعﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ الﺒﻴئﻴﺔ .وﻣن ﰒ فالﻈرف ﳏفز عﻠﻰ النﻈر ﰲ ثر ﺻناعﺔ
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الﺴﻴاﺣﺔ ﲜائحﺔ  COVID-19اﳌﺴﺘﻤرة وﻛﻴﻒ ﳝﻜن أن ﺗﺘعاﰱ ﺑﺸﻜﻞ أفﻀﻞ ،لﻀﻤان الﺘوزﻳع العادل لفوائدها واﳌﻀﻲ قدﻣاً ﰲ

اﻻﻧﺘقال ﳓو اقﺘﺼاد الﺴﻴاﺣﺔ الﺒﻴئﻴﺔ واﳌرﻧﺔ.

ﲡﻠﺐ طﺒﻴعﺔ اﻷزﻣﺔ الﺼحﻴﺔ واﻻقﺘﺼادﻳﺔ الناﲨﺔ عن  COVID-19العدﻳد ﻣن الﺘحد۶ت ﻏﲑ اﳌﺴﺒوقﺔ لﻠﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ،سواء
ﻣن ﺣﻴﺚ إدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ وضﻤان اﻻسﺘداﻣﺔ .لﺬلﻚ ،ﲢاول هﺬه الورقﺔ الﺒحثﻴﺔ أن ﲡﻴﺐ عن سؤال رئﻴﺴﻲ ﻳﺘعﻠﻖ ۲ﻻسﱰاﺗﻴجﻴات
اﳌﺘﺒعﺔ ﻹعادة هﻴﻞ الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ العاﱂ .وﰲ سعﻴﻬا لﻺجاﺑﺔ عن هﺬا الﺴؤال ،ﺗﺘﻀﻤن الورقﺔ ﺗقدﻳرا ﳊجم الﻀرر الﺬي اﳊقﺘه جائحﺔ
ﻛورو۲ ۵لقﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ ،وعرضا عن ﺑعض خﻄط ﺗعاﰲ الﺴﻴاﺣﺔ .اسﺘﺨدﻣﺖ الورقﺔ عددا ﻣن الﺘجارب ﻻسﺘنﺒاط خﻄوات فعالﺔ
ﳝﻜن أن ﲣفﻒ ﻣن ثﲑ اﻷزﻣﺔ وﺗﺴﻬﻞ اﻻﻧﺘعاش ﰲ ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ .ﰎ ﺗنﻈﻴم عرض الﺘجارب الدولﻴﺔ ﰲ قﺴﻤﲔ ،قﺴم لﺘوﺻﻴات
ﻣنﻈﻤﺘﲔ دولﻴﺘﲔ )  ،(UNWTO, OECDوقﺴم خﺼﺺ ﻻسﺘعراض ﲡرﺑﺔ دولﺘﲔ اسﺒاﻧﻴا وجنوب افرﻳقﻴا.
ﻧﻈرا ﻷن اﳊدث اﳌﺘعﻠﻖ ﺑـ  COVID-19ﻻ ﻳزال قﻴد الﺘﻄور والوضع ﻏﲑ ﻣعروف إﱃ ﺣد ﻛﺒﲑ ،فﺈن هﺬه الدراسﺔ اسﺘقرائﻴﺔ،
ً

وﺗﺴﺘند إﱃ الدراسات الﺒحثﻴﺔ اﻷﻛادﳝﻴﺔ اﳌنﺸورة .وﳌﺘاﺑعﺔ أﺣدث اﳌعﻄﻴات ﺣول الو۲ء ،ﰎ اﻻسﺘناد اﱃ اﳌﺼادر اﻹعﻼﻣﻴﺔ وﻣنﺸورات

اﳌنﻈﻤﺔ العاﳌﻴﺔ لﻠﺴﻴاﺣﺔ .وﻧﻈرا لﻜثرة اﻷﲝاث ﺣول اﳌوضوع ،ﻳقﺘﺼر ﻧﻄاق هﺬه الورقﺔ عﻠﻰ ﲡارب ﻣعﻴنﺔ ﰲ إطار زﻣﲏ ﻣعﲔ ،ولﻜن
ﳝﻜنﻬا أن ﺗﻜون دراسﺔ أولﻴﺔ ﺗوفر الﺘوجﻴه لﻠدراسات اﳌﺴﺘقﺒﻠﻴﺔ .وﻣن ﰒ ،ﺗقدم هﺬه الورقﺔ ﲢﻠﻴﻼ اﻧﺘقائﻴا لﺒعض وجﻬات النﻈر
والقﻀا ۶والﺘحد۶ت الناﺷئﺔ فﻴﻤا ﻳﺘعﻠﻖ ﺑﺘفﺸﻲ فﲑوس ﻛورو ۵اﳉدﻳد اﳊاﱄ .وسوف ﳛﺘاج الﺒحﺚ اﳌﺴﺘقﺒﻠﻲ إﱃ اسﺘﻜﺸاف
اﻷدﺑﻴات اﻷﻛﱪ .ﻳثﲑ ﺗقﻴﻴم اﻷﺣداث اﳉارﻳﺔ العدﻳد ﻣن اﻷسئﻠﺔ وﻳﱪز اﳊاجﺔ إﱃ عﻤﻞ اسﱰاﺗﻴجﻲ لﻠﺘحﻀﲑ ﳌﺴﺘقﺒﻞ ﻳﺘﺴم ﺑﻜثافﺔ
الﺘﻬدﻳدات لﺼحﺔ اﻹﻧﺴان والرفاهﻴﺔ اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ ﰲ عاﱂ ﻳزداد فﻴه الﺴفر اﻧﺘﺸارا.

 .1ثﲑ جائحة كورو ۵ﻋﻠى الﺼﻨاﻋة السياحية العاﳌية
ﺗُعد جائحﺔ  COVID-19لعام ۴ 2020لﺚ أﻛﱪ ﺻدﻣﺔ اقﺘﺼادﻳﺔ وﻣالﻴﺔ واجﺘﻤاعﻴﺔ ﰲ القرن اﳊادي والعﺸرﻳن ﺑعد اﺣداث

 11سﺒﺘﻤﱪ واﻷزﻣﺔ اﳌالﻴﺔ العاﳌﻴﺔ لعام  .2008وقد ﰎ ﺗﺼنﻴﻒ ﺗفﺸﻲ و۲ء  COVID 19عﻠﻰ أﻧه "ﺣدث الﺒجعﺔ الﺴوداء ''
أو"  ،"black-swan eventﺣﱴ أﻧه ﰎ ﺗﺸﺒﻴﻬه ۲ﳌﺸاهد الﱵ ﺗﺬﻛر ۲ﳊرب العاﳌﻴﺔ الثاﻧﻴﺔ لﺘﺴﺒﺒه ﰲ ﺣدوث اضﻄرا۲ت ﰲ
ﲨﻴع أﳓاء اﻻقﺘﺼاد العاﳌﻲ ﻣع ﻣا ﻳﱰﺗﺐ عﻠﻰ ذلﻚ ﻣن آ۴ر سﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﲨﻴع قﻄاعات النﺸاط واﳊﻴاة ﺗقرﻳﺒًا ).3(RSA, 2021
ﺗؤﻛد ﻣنﻈﻤﺔ العﻤﻞ الدولﻴﺔ ) 4(ILO, 2020أن الﺴﻴاﺣﺔ وعﻠﻰ ﻣدى العقود اﳌاضﻴﺔ ،أﺻﺒحﺖ أﺣد القﻄاعات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ اﻷﻛثر
ﳕوا ﰲ العاﱂ .اﻧعﻜﺴﺖ أﳘﻴﺔ هﺬا القﻄاع ،ﻛﻤحرك ﳋﻠﻖ فرص العﻤﻞ وﺗعزﻳز الﺘنﻤﻴﺔ اﻻقﺘﺼادﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻧﺸر الثقافﺔ
دﻳناﻣﻴﻜﻴﺔ واﻷسرع ً

واﳌنﺘجات ،ﰲ العدﻳد ﻣن أهداف الﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ ،وﻻ سﻴﻤا اﻷهداف  8و 12و ،14الﱵ ﺣددت أهدافًا خاﺻﺔ ۲لﺴﻴاﺣﺔ .ﰲ

عام  ،2019اسﺘحوذ القﻄاع )ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر وﻏﲑ ﻣﺒاﺷر( عﻠﻰ ﺣواﱄ  330ﻣﻠﻴون وﻇﻴفﺔ ﰲ ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ ،أي ﻣا ﻳعادل

 10.3ﰲ اﳌائﺔ ﻣن إﲨاﱄ العﻤالﺔ العاﳌﻴﺔ وواﺣدة ﻣن ﻛﻞ  10وﻇائﻒ عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى العاﱂ .ﻣقاﺑﻞ ﻛﻞ وﻇﻴفﺔ سﻴاﺣﻴﺔ ﰎ إﻧﺸاؤها
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر ،ﻳﺘم إﻧﺸاء ﻣا ﻳقرب ﻣن وﻇﻴفﺔ وﻧﺼﻒ إضافﻴﺔ عﻠﻰ أساس ﻏﲑ ﻣﺒاﺷر أو ﻣﺴﺘحﺚ .ﻳوفر القﻄاعان الفرعﻴان ﳋدﻣات
اﻹقاﻣﺔ والغﺬاء ﻛثﻴفﺔ العﻤالﺔ فرص عﻤﻞ لـ  144ﻣﻠﻴون عاﻣﻞ ﰲ ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ ،وهﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﻣا ﻳقرب ﻣن  44ﻣﻠﻴون عاﻣﻞ
4

ﳊﺴا م اﳋاص و 7ﻣﻼﻳﲔ ﺻاﺣﺐ عﻤﻞ .ﻏالﺒﻴﺔ اﳌؤسﺴات الﺴﻴاﺣﻴﺔ هﻲ ﻣؤسﺴات ﻣﺘناهﻴﺔ الﺼغر وﺻغﲑة وﻣﺘوسﻄﺔ اﳊجم
ﻣوﻇفا .ﻳعﻤﻞ ﺣواﱄ  30ﰲ اﳌائﺔ ﻣن إﲨاﱄ القوى العاﻣﻠﺔ ﰲ ﺷرﻛات ﺗﻀم  2إﱃ 9
) (MSMEﻳقﻞ عدد ﻣوﻇفﻴﻬا عن ً 50
ﻣوﻇفﲔ .ثﲑ الو۲ء عﻠﻰ ﻣؤسﺴات الﺴﻴاﺣﺔ وسﺒﻞ عﻴﺶ العاﻣﻠﲔ فﻴﻬا هائﻞ.

وﰲ ﳎال الﺘدفقات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ الﺴنوات اﻷخﲑة قﺒﻞ اﳉائحﺔ ،ﺗوسعﺖ ﺻناعﺔ الﺴفر والﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ﺑﺴرعﺔ ،ﺣﻴﺚ ارﺗفع العدد
ﻣﻠﻴو ۵ﰲ عام  .2019ﻛﻤا ارﺗفعﺖ ﻧفقات
ﻣﻠﻴو ۵ﰲ عام  1995إﱃ ً 1500
العاﳌﻲ لﻠﺴائحﲔ الدولﻴﲔ الوافدﻳن ﻣن ﺣواﱄ ً 541

الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ )۲لقﻴﻤﺔ اﳊالﻴﺔ لﻠدوﻻر اﻷﻣرﻳﻜﻲ( ﻣن  524,84ﻣﻠﻴار دوﻻر اﱃ  1815ﻣﻠﻴار دوﻻر ﺑﲔ الﺴنﺘﲔ ) WB,
.5(2021

لﻜن هﺬه اﻷعداد اﳌﺘزاﻳدة ﻣن الﺴﻴاح ﻣثﻠﺖ ﲢد۶ت هائﻠﺔ لﻠﻤجﺘﻤع العاﳌﻲ سره لﻠﺘأهﺐ لﻸوﺑئﺔ وﻣﻜافحﺘﻬا .ﻳفﺘﺢ الﺘعقﻴد اﳌﺘزاﻳد
لﻠﺴفر الدوﱄ اﳌﺘﻜرر طرﻳقا ﻣثالﻴا لﺘفﺸﻲ اﻷﻣراض اﳌعدﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ لﺘﺼﺒﺢ أوﺑئﺔ عاﳌﻴﺔ).6(Hung et al, 2004
لﻴﺴﺖ هﺬه هﻲ اﳌرة اﻷوﱃ الﱵ ﻳفاجئ فﻴﻬا فﲑوس ﻛورو ۵ا ﺘﻤعات .لقد ﺗفﺸﻰ سارس وهو فﲑوس ﻛورو ۵اﳌﺘﻼزﻣﺔ الﺘنفﺴﻴﺔ اﳊادة
الوخﻴﻤﺔ ﰲ أوائﻞ العقد اﻷول ﻣن القرن اﳊادي والعﺸرﻳن .وهو ﻣثﻠه ﻣثﻞ ﻛوفﻴد  19وعﻠﻰ اﻷرجﺢ قد ﻧﺸأ ﻣن ﺣدث اﻧﺘقال أوﱄ
ﺣﻴواﱐ اﳌنﺸأ )ﻣن ﺣﻴوان إﱃ إﻧﺴان( .وﳘا ﻳنﺘقﻼن ﺑﺴﻬولﺔ ﺑﲔ الﺒﺸر ،ﻏﲑ أن اﳌﺼاﺑﲔ ﺑفﲑوس ﻛورو ۵لدﻳﻬم ﳐاطر أعﻠﻰ لﻠوفاة
ﺑﺴﺒﺐ العدوى .لقد ﻛان الﺴارس أول ﺣالﺔ طوارئ ﺻحﻴﺔ عاﳌﻴﺔ ﺣقﻴقﻴﺔ ﻳعاﱐ ﻣنﻬا العدﻳد ﻣن أعﻀاء ﳎﺘﻤع الﻴوم .ﰲ سنﺔ 2003
 ،أعﻠنﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺼحﺔ العاﳌﻴﺔ ) (WHOأن قواﻧغﺘﺸو وهوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ وجﻬات سﻴاﺣﻴﺔ عالﻴﺔ اﳋﻄورة وﺑعد ذلﻚ ﺑوقﺖ قﺼﲑ
أعﻠنﺖ عدة ﻣناطﻖ داخﻞ الﺼﲔ ﻛﻤناطﻖ و۲ء .ﰒ ﰎ ﲢﺬﻳر الﺴائحﲔ الدولﻴﲔ ﺑعدم الز۶رة ،ﰲ ﺣﲔ ﺑدأ عدد ﻣﺘزاﻳد ﻣن الدول ﰲ
ﻣنع دخول الﺼﻴنﻴﲔ إﱃ ﺑﻼدهم ).7(Jamal & Budke, 2020
ﻣع اﻳﺔ سنﺔ  2019ﻳﻈﻬر سﻴنارﻳو ﻣﺸاﺑه لفﲑوس ۳جﻲ ﺑعض اﳌعﻠوﻣات اﳌعروفﺔ والعدﻳد ﻣن ا ﻬول ﺣول اﻧﺘقاله ودرجﺔ خﻄورﺗه.
ﺷﻜﻠﺖ اﻷزﻣﺔ الﺼحﻴﺔ واﻻقﺘﺼادﻳﺔ الناﲡﺔ عن جائحﺔ  COVID-19ﰲ أوائﻞ عام  2020ﲢد۶ت ﻛﺒﲑة لﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ
ﺑﺴﺒﺐ قﻴود ﺣرﻛﺔ الﺘنقﻞ اﶈﻠﻴﺔ والدولﻴﺔ ،والﱵ أثرت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ عﻠﻰ ﺗﻄور الﻄﻠﺐ عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ .أ۴رت اﻷزﻣﺔ الﱵ طال أﻣدها،
ﻧقاﺷا ﺣول آ۴ر ﻣثﻞ هﺬه اﻷزﻣﺔ عﻠﻰ اسﺘداﻣﺔ الﺴﻴاﺣﺔ.
والﱵ ﻻ ﺗزال ﻴﻤن عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ عﻠﻰ الرﻏم ﻣن ﲪﻼت الﺘحﺼﲔً ،
ﺑدأت اﳉائحﺔ ﰲ ﻣدﻳنﺔ ووهان الﺼﻴنﻴﺔ ،وﻣع اﻧﺘﺸار الفﲑوس ﺑﺴرعﺔ ﰲ هﺬه اﳌنﻄقﺔ ،فقد ﰎ ﲡاهﻠه إﱃ ﺣد ﻛﺒﲑ ﰲ الﺒداﻳﺔ ﻣن قﺒﻞ
القادة الﺴﻴاسﻴﲔ ﰲ أجزاء أخرى ﻣن العاﱂ ،عﻠﻰ الرﻏم ﻣن أن وﻛالﺔ اﻻسﺘﺨﺒارات اﻻﻣرﻳﻜﻴﺔ أﺻدرت ﲢﺬﻳرات ،وﺻفﺖ ۲ﳌﺸؤوﻣﺔ
والﺴرﻳﺔ ،ﻣن وقوع ﺣدث ﻛارثﻲ ﳏﺘﻤﻞ )واﺷنﻄن ﺑوسﺖ .8(2020 ،
ﻻﺣﺘواء الفﲑوس ،ﰎ وضع ووهان ﰲ ﺣالﺔ إﻏﻼق )ﳎﻤوعﺔ ﻣن ﺗداﺑﲑ اﳊجر الﺼحﻲ اﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ والفردﻳﺔ( ،لﻜن النقﻞ اﳉوي العاﳌﻲ
ﻛان قد ﻧقﻞ الفﲑوس ۲لفعﻞ إﱃ ﲨﻴع القارات .وﺗﻀاعﻒ عدد اﻹﺻا۲ت اﳌؤﻛدة ﰲ ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ ﺑﺴرعﺔ ،ﻣرﺗﺒﻄا ﺑعدد ﻣن
الﺘﻈاهرات عالﻴﺔ اﻻقﺒال.
قﻠقا دولﻴًا ،إﻻ
ﰲ  30ﻳناﻳر  ،2020أعﻠنﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺼحﺔ العاﳌﻴﺔ أن ﺗفﺸﻲ جائحﺔ ﻛورو ۵ﳝثﻞ ﺣالﺔ طوارئ ﺻحﻴﺔ عاﻣﺔ وﺗثﲑ ً

أ ا ﱂ ﺗوص ي قﻴود عﻠﻰ الﺴفر أو الﺘجارة ﺑناءً عﻠﻰ اﳌعﻠوﻣات اﳌﺘاﺣﺔ آﻧﺬاك )ﺑﻴان ﻣنﻈﻤﺔ الﺼحﺔ العاﳌﻴﺔ .9(2020 ،ﰲ الﻴوم
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ﲢﺬﻳرا ﻣن الﺴفر إﱃ الﺼﲔ .وﺑعد ﻳوم واﺣد ﻣن اﻹعﻼن عن ﺣﻈر الﺴفر ،قررت ﻣنع
ﻧفﺴه ،أﺻدرت وزارة اﳋارجﻴﺔ اﻷﻣرﻳﻜﻴﺔ ً

دخول أي ﻣواطن أجنﱯ قادم ﻣن الﺼﲔ .ﰒ أعﻠنﺖ الوﻻ۶ت اﳌﺘحدة ﺣالﺔ طوارئ ﺻحﻴﺔ عاﻣﺔ ﰲ  31ﻳناﻳر  .2020وﺑعد ﻳوﻣﲔ،
فرضﺖ الدولﺔ الفحﺺ الﺼحﻲ اﻹلزاﻣﻲ ﰲ اﳌﻄارات ).(Jamal & Budke, 2020
ﰲ اﻻﺷﻬر اﻻوﱃ ﻻﻧﺘﺸار الو۲ء ،ﻳؤﻛد ) 10(Gössling and All, 2020اﻧه ﻣع عدم وجود لقاح لﻠوقاﻳﺔ ﻣن اﳌرض والﺘدخﻼت
الﻄﺒﻴﺔ اﶈدودة اﳌﺘاﺣﺔ لعﻼجه ،اسﺘجاﺑﺖ ﻣعﻈم الﺒﻠدان ﺷﻜال ﳐﺘﻠفﺔ ﻣن الﺘدخﻼت ﻏﲑ الﺼﻴدﻻﻧﻴﺔ ) ،(NPIﲟا ﰲ ذلﻚ
الﺘﺒاعد اﻻجﺘﻤاعﻲ ،إﻏﻼق اﳌدارس واﳉاﻣعات والﺸرﻛات وأﻣاﻛن العﻤﻞ ﻏﲑ اﻷساسﻴﺔ ،وإلغاء الﺘﻈاهرات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ والثقافﻴﺔ
والر۶ضﻴﺔ وﺣﱴ الﺴﻴاسﻴﺔ ﻣنﻬا أو جﻴﻠﻬا ،وﺣﻈر ﲡﻤعات اﻷﺷﺨاص عداد ﻣعﻴنﺔ.
ضﻤن اﳊدود اﳉغرافﻴﺔ لﻠﺒﻠدان ،أثر الفﲑوس فعﻠﻴًا عﻠﻰ ﲨﻴع أجزاء سﻠﺴﻠﺔ قﻴﻤﺔ الﻀﻴافﺔ ).(hospitality value chain
ﳏﺴوسا عﻠﻰ الفور ﰲ أجزاء أخرى ﻣن سﻠﺴﻠﺔ الﺘورﻳد،
أﺻﺒﺢ ثﲑ الﺘﻈاهرات اﳌﻠغاة ،وأﻣاﻛن اﻹقاﻣﺔ اﳌغﻠقﺔ ،وﻣناطﻖ اﳉﺬب اﳌغﻠقﺔ
ً
أﻳﻀا ،رﻏم أﻧه ﰲ ﺑعض الﺒﻠدان ،ﲰﺢ الﺘحول إﱃ ﻣﺒﻴعات
ﻣثﻞ خدﻣات ﺗقدﱘ الﻄعام وﻏﺴﻴﻞ اﳌﻼﺑﺲ .اضﻄرت اﳌﻄاعم إﱃ اﻹﻏﻼق ً

الﻄﻠﺒات اﳋارجﻴﺔ والﺘوﺻﻴﻞ لﻠﺒعض ﲟواﺻﻠﺔ العﻤﻠﻴات .ﺗﺒع ذلﻚ ﺗقارﻳر عن ﺣاﻻت الﺘﺴرﻳﺢ واﻹفﻼس ،ﺣﻴﺚ اسﺘﺴﻠﻤﺖ العدﻳد
ﻣن ﺷرﻛات الﻄﲑان لﻀغط الﺴوق ،ﺑﻴنﻤا طﻠﺒﺖ ﺷرﻛات طﲑان ﻛﱪى ۲ﻹضافﺔ إﱃ ﻣﺸغﻠﻲ الرﺣﻼت الﺴﻴاﺣﻴﺔ عﺸرات اﳌﻠﻴارات ﻣن
الدوﻻرات ﻛﻤﺴاعدات ﺣﻜوﻣﻴﺔ.
ﰲ ﻏﻀون أﺷﻬر ،أﺻﺒﺢ الوضع ﻏﲑ ﻣﺴﺒوق ،فقد اﻧﺘقﻞ طﲑ ﻧﻈام الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻲ ﻣن الﺴﻴاﺣﺔ الزائدة ) (overtourismإﱃ
ﻻ سﻴاﺣﺔ ) (Gössling and All, 2020) (non-tourismو ).11(Corbisiero & La Rocca, 2020
ﺣﻴنﻬا فقط ،ﺑدأت اﳊﻜوﻣات ﰲ فﻬم أﻧه ،عﻠﻰ عﻜﺲ قﻄاعات اﻷعﻤال اﻷخرى ،ﻳﺘم فقدان عائدات الﺴﻴاﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ دائم ﻷن
الﺴعﺔ ﻏﲑ اﳌﺒاعﺔ  -عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال ﰲ أﻣاﻛن اﻹقاﻣﺔ  -ﻻ ﳝﻜن ﺗﺴوﻳقﻬا ﰲ الﺴنوات الﻼﺣقﺔ  ،ﻣع ﻣا ﻳﱰﺗﺐ عﻠﻰ ذلﻚ ﻣن آ۴ر
عﻠﻰ الﺘوﻇﻴﻒ ﰲ هﺬا القﻄاع.
وف ًقا لﻠﺒﻴا۵ت الﱵ ﻧﺸر ا ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ﰲ ﻳناﻳر  ،12(UNWTO, 2021) 2021عاﻧﺖ الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن أﻛﱪ أزﻣﺔ

عﻠﻰ اﻹطﻼق ﰲ عام  2020ﺑعد ﺣالﺔ طوارئ ﺻحﻴﺔ واجﺘﻤاعﻴﺔ واقﺘﺼادﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒوقﺔ وسط ﺗفﺸﻲ و۲ء .COVID-19
اﳔفض عدد الﺴائحﲔ الوافدﻳن الدولﻴﲔ )الزوار عﻠﻰ اﻻقﻞ لﻠﻴﻠﺔ واﺣدة( ﺑنﺴﺒﺔ  ٪ 74ﰲ عام  2020ﻣقارﻧﺔ ۲لعام الﺴاﺑﻖ ﺑﺴﺒﺐ
قﻴود الﺴفر الواسعﺔ النﻄاق واﻻﳔفاض اﳍائﻞ ﰲ الﻄﻠﺐ .ﳝثﻞ اﻻ ﻴار ﰲ الﺴفر الدوﱄ خﺴارة ﺗقدر ﺑنحو  1.3ﺗرﻳﻠﻴون دوﻻر ﻣن
عائدات الﺘﺼدﻳر -أﻛثر ﻣن  11ضعﻒ اﳋﺴائر اﳌﺴجﻠﺔ خﻼل اﻷزﻣﺔ اﻻقﺘﺼادﻳﺔ العاﳌﻴﺔ لعام .2009

اﳔفاضا ﺑنﺴﺒﺔ  ٪84ﰲ عدد الوافدﻳن الدولﻴﲔ ﰲ عام  ،2020أي أقﻞ ﺑنحو  300ﻣﻠﻴون
ﺷﻬدت ﻣنﻄقﺔ آسﻴا واﶈﻴط اﳍادئ
ً

اﳔفاضا ﺑنﺴﺒﺔ  ٪75ﰲ عدد الوافدﻳن .اﳔفض عدد الوافدﻳن إﱃ أورو۲
عن العام الﺴاﺑﻖ .سجﻠﺖ ﻣنﻄقﺔ الﺸرق اﻷوسط وأفرﻳقﻴا
ً
اﳔفاضا ﺑنﺴﺒﺔ .٪69
ﺑنﺴﺒﺔ  ، ٪70وهو ﻣا ﳝثﻞ  500ﻣﻠﻴون سائﺢ دوﱄ أقﻞ  ،ﺑﻴنﻤا ﺷﻬدت اﻷﻣرﻳﻜﻴﺘان
ً

۲ﳌقاﺑﻞ ،ﻳﺘوقع اﳋﱪاء ﺗزاﻳد الﻄﻠﺐ عﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ اﳍواء الﻄﻠﻖ واﻷﻧﺸﻄﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ القائﻤﺔ عﻠﻰ الﻄﺒﻴعﺔ ،ﻣع اﻛﺘﺴاب
اهﺘﻤاﻣا ﻣﺘزاﻳ ًدا .ﺗﺸﲑ سﻴنارﻳوهات ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ اﳌﻤﺘدة لﻠفﱰة ﻣن  2021إﱃ
الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﲡارب "الﺴفر الﺒﻄﻲء"
ً
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 2024إﱃ أن اﻷﻣر قد ﻳﺴﺘغرق ﻣا ﺑﲔ عاﻣﲔ وﻧﺼﻒ وأرﺑع سنوات ﺣﱴ ﺗعود الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘو۶ت عام  .2019وﻣن
اﳌﺘوقع أن ﻳﺴاعد اﻹطﻼق الﺘدرﳚﻲ لﻠقاح  COVID-19ﰲ اسﺘعادة ثقﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،واﳌﺴاﳘﺔ ﰲ ﲣفﻴﻒ قﻴود الﺴفر وﺗﻄﺒﻴع
الﺴفر ﺑﺒطء خﻼل العام اﳌقﺒﻞ.
ﺑﲔ ﻳناﻳر وﻣارس  ، 2021ﻛﻤا ﻳﻈﻬره ﺗقرﻳر ) 13(unwto, 2021.bاسﺘقﺒﻠﺖ الوجﻬات ﺣول العاﱂ  180ﻣﻠﻴون سائﺢ دوﱄ
أقﻞ ﻣقارﻧﺔ ۲لرﺑع اﻷول ﻣن العام  .2020واﺻﻠﺖ ﻣنﻄقﺔ آسﻴا واﶈﻴط اﳍادئ اﳌعا۵ة ﻣن أدﱏ ﻣﺴﺘو۶ت النﺸاط ﻣع اﳔفاض ﺑنﺴﺒﺔ
 ٪94ﰲ عدد الوافدﻳن الدولﻴﲔ خﻼل فﱰة الثﻼثﺔ أﺷﻬر .سجﻠﺖ أورو۴ ۲ﱐ أﻛﱪ اﳔفاض ﺑنﺴﺒﺔ  ، ٪83-ﺗﻠﻴﻬا إفرﻳقﻴا )(٪81-
والﺸرق اﻷوسط ) (٪78-واﻷﻣرﻳﻜﻴﺘان ).(٪71-
أﻇﻬر اسﺘﻄﻼع فرﻳﻖ خﱪاء الﺴﻴاﺣﺔ الﺘاﺑع ﳌنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ) (UNWTO, 2021.bأن اﻵفاق ﰲ الفﱰة ﻣن ﻣاﻳو إﱃ
أﻏﺴﻄﺲ ﺗﺘحﺴن ﺑﺸﻜﻞ طفﻴﻒ .إﱃ جاﻧﺐ ذلﻚ ،عززت وﺗﲑة طرح الﺘﻄعﻴم ﰲ ﺑعض أسواق اﳌﺼادر الرئﻴﺴﻴﺔ ۲ﻹضافﺔ إﱃ
سﻴاسات إعادة ﺑدء الﺴﻴاﺣﺔ ﻣان ،وعﻠﻰ اﻷخﺺ الﺸﻬادة اﳋﻀراء الرقﻤﻴﺔ لﻼﲢاد اﻷوروﰊ ،اﻵﻣال ﰲ ﺣدوث اﻧﺘعاش ﰲ ﺑعض
هﺬه اﻷسواق.
ﺗفاعا ﻣن  ٪50ﰲ ﻣﺴﺢ ﻳناﻳر  .2021ﻳرى ٪40
ﺑﺸﻜﻞ عام ،ﻳﺘوقع  ٪60اﻧﺘعاش الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ ﰲ عام  2022فقط ،ار ً

اﻧﺘعاﺷا ﳏﺘﻤﻼً ﰲ عام  ،2021عﻠﻰ الرﻏم ﻣن اﳔفاض طفﻴﻒ عن النﺴﺒﺔ اﳌئوﻳﺔ ﰲ ﻳناﻳر .ﻣا ﻳقرب ﻣن ﻧﺼﻒ اﳋﱪاء ﻻ
الﺒاقون
ً
ﻳرون عودة إﱃ ﻣﺴﺘو۶ت الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ لعام  2019قﺒﻞ عام  2024أو ﺑعد ذلﻚ.

ﲝﻠول ﻳوﻧﻴو  ،2021ﻳﺬﻛر ﺗقرﻳر ) 14(UNCTAD, 2021أن فﲑوس  COVID-19قد أﺻاب ﺣﱴ اﻵن  179ﻣﻠﻴون
ﺷﺨﺺ عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى العاﱂ ،وساهم ﰲ  3.9ﻣﻠﻴون ﺣالﺔ وفاة )ﻣنﻈﻤﺔ الﺼحﺔ العاﳌﻴﺔ .(2021 ،ﺑعد الﱰاجع إﱃ ﺣد ﻣا ﰲ ﺷﻬري
فﱪاﻳر وﻣارس  ،2021ارﺗفعﺖ ﺣاﻻت  2021الﻴوﻣﻴﺔ إﱃ ﻣا ﻳقرب ﻣن ﻣﻠﻴون ﺣالﺔ ﻳوﻣﻴًا وﻣا زالﺖ ﺗﺼﻞ إﱃ  400000ﺣالﺔ

ﻳوﻣﻴًا .ﺗقﱰب جرعات الﻠقاح اﳌعﻄاة ﻣن  2.4ﻣﻠﻴار .وﻳﺒدو أن الﺘﻄعﻴﻤات أدت إﱃ إﺑﻄاء اﻧﺘﺸار اﳌرض ﰲ ﺑعض الﺒﻠدان ،ﻣثﻞ

ﻣقﻴدا ،وﻣن ﰒ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘحدة والوﻻ۶ت اﳌﺘحدة اﻷﻣرﻳﻜﻴﺔ .ﰲ ﻣعﻈم الﺒﻠدان الناﻣﻴﺔ ،ﻳعد الوﺻول إﱃ الﻠقاﺣات وﺗوزﻳعﻬا عاﻣﻼً ً
ﻳﺴﺘﻤر الفﲑوس ﰲ اﻻﻧﺘﺸار ﲟعدل ﻳنﺬر ۲ﳋﻄر ﻛﻤا ﰲ اﳍند والﱪازﻳﻞ وﰲ العدﻳد ﻣن الﺒﻠدان.

ﻣﻬﻤا ﻣن اﳊﻞ ،وإن ﻛان ﻣع قدر ﻛﺒﲑ ﻣن عدم الﻴقﲔ،
وﻳﱪز ﻧفﺲ الﺘقرﻳر ) ،(UNCTAD, 2021أن الﻠقاﺣات ﺗعﺘﱪ جزءًا ً

ﺣﱴ ﲟجرد الﺘغﻠﺐ عﻠﻰ ﻣﺸاﻛﻞ الوﺻول والﺘوزﻳع .عﻠﻰ الرﻏم ﻣن فعالﻴﺘه ﰲ اﳊد ﻣن اﳊاﻻت الﺸدﻳدة والوفﻴات الناﲨﺔ عن الفﲑوس،

ﲤاﻣا .هناك أﺷﺨاص ﻳﱰددون ﰲ ﺗﻠقﻲ
إﻻ أﻧه لﻴﺲ ﻣن الواضﺢ ﺣﱴ اﻵن ﻣا إذا ﻛاﻧﺖ جﻬود الﺘﻄعﻴم اﳊالﻴﺔ ﺗوقﻒ اﻧﺘﺸار العدوى ً

آ۴را ضارة قﺼﲑة أو طوﻳﻠﺔ اﳌدى۲ .ﻹضافﺔ إﱃ ذلﻚ ،قد ﻻ ﻳﻬﺘم اﻷﺷﺨاص الﺬﻳن ﺣﺼﻠوا عﻠﻰ الﻠقاح
الﻠقاح ،ﻷ م ﳜﺸون ً
۲ﻹجراءات الوقائﻴﺔ اﻷخرى ،و۲لﺘاﱄ ﻳعرضون أﻧفﺴﻬم واﻵخرﻳن .ﺗﻀﻴﻒ اﳌﺨاوف ﻣن أن ﺗﻜون الﻠقاﺣات أقﻞ فعالﻴﺔ ضد اﳌﺘغﲑات

اﳉدﻳدة لـ  COVID-19طﺒقﺔ أخرى ﻣن القﻠﻖ .وﻣع ذلﻚ ،فﺈن الﺘحدي الرئﻴﺴﻲ ﺣالﻴًا هو عدم ﺗﻜافؤ ﺗوافر الﻠقاﺣات
واﳔفاض عدد اﻷﺷﺨاص الﺬﻳن ﰎ ﺗﻄعﻴﻤﻬم ﰲ العدﻳد ﻣن الﺒﻠدان۲ .لنﻈر إﱃ هﺬه القﻴود ،ﻣن ﻏﲑ اﳌرجﺢ أن ﺗعود الﺴﻴاﺣﺔ إﱃ
ﻣﺴﺘو ۶ا قﺒﻞ اﳉائحﺔ ﰲ ﻏﻀون عام أو عاﻣﲔ.
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 .2توﺻيات مﻨﻈﻤة السياحة العاﳌية لﺘعاﰲ السياحة:
ﺗؤﻛد مﻨﻈﻤة السياحة العاﳌية ) 15(UNWTO, 2020أن الﺴﻴاﺣﺔ هﻲ أﺣد أهم القﻄاعات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ ﰲ العاﱂ ،إ ا ۴لﺚ
أﻛﱪ فئﺔ ﺗﺼدﻳر )ﺑعد الوقود واﳌواد الﻜﻴﻤﻴائﻴﺔ( وﰲ عام  2019ﺷﻜﻠﺖ  ٪7ﻣن الﺘجارة العاﳌﻴﺔ .ﺗوفر الﺴﻴاﺣﺔ سﺒﻞ العﻴﺶ ﳌئات
اﳌﻼﻳﲔ ﻣن الناس ،ﺑﻴنﻤا ﺗعزز اﻻقﺘﺼادات وﲤﻜن الﺒﻠدان ﻣن اﻻزدهار ،وﰲ ﻧفﺲ الوقﺖ ﺗﺴﻤﺢ لﻠناس ﲡرﺑﺔ واﻛﺘﺸاف ﺑعض الثروات
الثقافﻴﺔ والﻄﺒﻴعﻴﺔ ﰲ العاﱂ وﺗقرب الناس ﻣن ﺑعﻀﻬم الﺒعض ،ﳑا ﻳﱪز اﻹﻧﺴاﻧﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ لﻠﺒﺸر .الﺴﻴاﺣﺔ ،ﺑوﺻفﻬا قﻄاع ﻣﺘعدد اﻷﺑعاد
۲ﻣﺘﻴاز ،ﺗﺴاهم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر أو ﻏﲑ ﻣﺒاﺷر ﰲ ﲨﻴع أهداف الﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ .وسﻴؤدي ﺗﺴﺨﲑ الﺴﻴاﺣﺔ ﻛﻤحرك لﻠﺘنﻤﻴﺔ إﱃ إﺑقاء
ا ﺘﻤع العاﳌﻲ عﻠﻰ اﳌﺴار الﺼحﻴﺢ لﺘحقﻴﻖ خﻄﺔ الﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ لعام  ،2030وهﻲ خﻄﺔ طﻤوﺣﺔ لﻠناس ولﻜوﻛﺐ اﻷرض
).16(unwto and UNDP, 2017
لقد ﻛاﻧﺖ الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن اﺷد القﻄاعات ثرا ۲ﳉائحﺔ ،إﻧه "الو۲ء الﻜﺒﲑ" القادر عﻠﻰ ﺗرك ا ﺘﻤعات واﻻقﺘﺼادات جاثﻴﺔ عﻠﻰ
رﻛﺒﺘﻴﻬا .وﱂ ﻳﺴﻠم أي ﺑﻠد ،ﻣع قﻴود الﺴفر واﻻﳔفاض اﳌفاجئ ﰲ طﻠﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳑا أدى إﱃ اﳔفاض ﻏﲑ ﻣﺴﺒوق ﰲ عدد الﺴﻴاح
الدولﻴﲔ .إن ﻣا ﺗعﻠﻤناه ﻣن اﳉائحﺔ وﺗداعﻴا ا ،هو أﻧه ﻻ عودة لﻠحﻴاة الﻄﺒﻴعﻴﺔ ﻛﻤا ﻛاﻧﺖ قﺒﻞ ﻇﻬور و۲ء ﻛوفﻴد ،19-وأن اﳊﻞ
الوﺣﻴد لﻠﻤواجﻬﺔ ،هو ﺗعزﻳز اﳌؤسﺴات ﻹدارة الﺘحد۶ت اﳌعقدة الﱵ سﺘواجﻬﻬا ﰲ اﳌﺴﺘقﺒﻞ.
ﻛﻴزا عﻠﻰ اﻻسﺘداﻣﺔ .ﰲ ﺗقرﻳر أعدﺗه
هﻞ سﺘعود الﺴﻴاﺣﺔ؟ ﺑﻼ ﺷﻚ ،لﻜنﻬا سﺘﻜون قﻄاعا ً
ﲤاﻣا ،أﻛثر ﻣﺴؤولﻴﺔ ،وأﻛثر ﺗر ً
ﳐﺘﻠفا ً
ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ وﻧﺸرﺗه اﻷﻣم اﳌﺘحدة ،ﰎ الدعوة ﻹعادة الﺘفﻜﲑ ﰲ الﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ۲ .ﻹضافﺔ إﱃ الدعوة إﱃ دعم قوي
لﻠقﻄاع لﻠﺘﺨفﻴﻒ ﻣن هﺬه اﻵ۴ر اﳍائﻠﺔ ،ﻳﺸدد ﻣوجز الﺴﻴاسات ﳌنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ الﺼادر ﺷﻬر اوت  2020ﲢﺖ عنوان "
جائحﺔ ﻛوفﻴد  19وﲢوﻳﻞ الﺴﻴاﺣﺔ"عﻠﻰ أن هﺬه اﻷزﻣﺔ ﲤثﻞ فرﺻﺔ ﻹعادة الﺘفﻜﲑ ﰲ الﺴﻴاﺣﺔ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ ﻛﻴفﻴﺔ ﻣﺴاﳘﺘﻬا ﰲ
أهداف الﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ ).17(UN, 2020
وﲢقﻴقا ﳍﺬه الغاﻳﺔ ،ﻳوفر ﻣوجز الﺴﻴاسات ﲬﺲ أولو۶ت ﻻسﺘئناف الﺴﻴاﺣﺔ ،وﻛﻠﻬا دف إﱃ ضﻤان قﻄاع أﻛثر ﻣروﻧﺔ وﴰولﻴﺔ
وﺣﻴادﻳﺔ ﺑﻴئﻴﺔ .ﺑدوره ﻳردد اﻷﻣﲔ العام لﻸﻣم اﳌﺘحدة ا اﻻت اﳋﻤﺴﺔ ذات اﻷولوﻳﺔ الرئﻴﺴﻴﺔ الﱵ ﺣدد ا ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ
لعودة الﺴﻴاﺣﺔ ودفع عجﻠﺔ اﻻﻧﺘعاش عﻠﻰ ﻧﻄاق أوسع ،وﻳؤﻛد اﻧه ﻣن واجﺐ اﳊﻜوﻣات والقﻄاع اﳋاص اﻵن وضع هﺬه اﳋﻄﺔ
ﻣوضع الﺘنفﻴﺬ.
ﰲ ﺑداﻳﺔ ﻣواجﻬﺔ ازﻣﺔ ﻛورو ۵ﺷﻜﻠﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ﳉﻨة أزمة السياحة العاﳌية ،وﻣن ﺑﲔ ﻣا اعﺘﻤدت عﻠﻴه الﻠجنﺔ وثﻴقﺔ
ﺗوجﻴﻬﻴﺔ اسﱰاﺗﻴجﻴﺔ :ﺗوﺻﻴات ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ لﻠعﻤﻞ -دعم الوﻇائﻒ واﻻقﺘﺼادات ﻣن خﻼل الﺴفر والﺴﻴاﺣﺔ )م.س.ع،
 .18(2020دف دعم اﳊﻜوﻣات ﰲ وضع سﻴاسات لﻠﺘﺨفﻴﻒ ﻣن وطأة ﻛوفﻴد 19-عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ وﺗﺴرﻳع اﻻﻧﺘعاش ،ﺗوفر
ﺗوﺻﻴات ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ لﻠعﻤﻞ أﻛثر ﻣن  100إجراء عﻤﻠﻲ ﰲ  23ﳎاﻻ ﳌراﺣﻞ اﻷزﻣات الرئﻴﺴﻴﺔ الثﻼث :ﲣفﻴﻒ الوطأة،
واﻹﻧعاش ،والﺒناء لﻠﻤﺴﺘقﺒﻞ )م.س.ع.19(2020 ،
اوﻻ-ادارة اﻷزﻣﺔ وﲣفﻴﻒ وطأ ا :ﲢفﻴز اﻻﺣﺘفاظ ۲لوﻇائﻒ ،وﺗقدﱘ الدعم لﻠعاﻣﻠﲔ ﳊﺴا م اﳋاص ،وﲪاﻳﺔ الفئات اﻷﻛثر ﺗعرضا
لﻠﻤﺨاطر ،دعم سﻴولﺔ الﺸرﻛات ،إعادة النﻈر ﰲ الﻀرائﺐ والرسوم والنﻈم الﱵ ﺗؤثر عﻠﻰ النقﻞ والﺴﻴاﺣﺔ ،ضﻤان ﲪاﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
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وثقﺘه ،ﺗعزﻳز ﺗنﻤﻴﺔ اﳌﻬارات ،ﻻسﻴﻤا اﳌﻬارات الرقﻤﻴﺔ ،إدراج الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ ﺣزم اﳌﺴاعدات خﻼل الﻄوارئ اﻻقﺘﺼادﻳﺔ الوطنﻴﺔ واﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ
والعاﳌﻴﺔ ،اسﺘحداث آلﻴات واسﱰاﺗﻴجﻴات ﻹدارة اﻷزﻣات.
۴ﻧﻴا -ﺗوفﲑ اﳊوافز وﺗﺴرﻳع اﻻﻧﺘعاش :ﺗوفﲑ اﳊوافز اﳌالﻴﺔ لﻼسﺘثﻤار والعﻤﻠﻴات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ،إعادة النﻈر ﰲ الﻀرائﺐ والنﻈم الﱵ ﺗؤثر
عﻠﻰ الﺴفر والﺴﻴاﺣﺔ ،الﺘقدم ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ الﺴفر ،ﺗعزﻳز إﳚاد فرص العﻤﻞ اﳉدﻳدة وﺗنﻤﻴﺔ اﳌﻬارات ،ﻻسﻴﻤا اﳌﻬارات الرقﻤﻴﺔ ،إدراج
اﻻسﺘداﻣﺔ الﺒﻴئﻴﺔ ﰲ ﺣزم الﺘحفﻴز واﻹﻧعاش ،فﻬم الﺴوق والﺘﺼرف ﺑﺴرعﺔ ﻻسﺘعادة الثقﺔ وﲢفﻴز الﻄﻠﺐ ،ﺗعزﻳز الﺘﺴوﻳﻖ والفعالﻴات
واﻻجﺘﻤاعات ،اﻻسﺘثﻤار ﰲ الﺸراﻛات.
۴لثا -اﻻسﺘعداد لﻠغد :ﺗنوﻳع اﻷسواق واﳌنﺘجات واﳋدﻣات ،اﻻسﺘثﻤار ﰲ ﻧﻈم اسﺘﻄﻼع اﻷسواق والﺘحول الرقﻤﻲ ،ﺗعزﻳز إدارة
الﺴﻴاﺣﺔ عﻠﻰ ﲨﻴع اﳌﺴﺘو۶ت ،اﻻسﺘعداد ﳌواجﻬﺔ اﻷزﻣات وﺑناء اﳌروﻧﺔ وضﻤان أن الﺴﻴاﺣﺔ جزء ﻣن آلﻴﺔ وﻧﻈم الﻄوارئ الوطنﻴﺔ،
اﻻسﺘثﻤار ﰲ أرس اﳌال الﺒﺸري وﺗنﻤﻴﺔ اﳌواهﺐ ،وضع الﺴﻴاﺣﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ ﺑثﺒات عﻠﻰ جداول اﻷعﻤال الوطنﻴﺔ ،اﻻﻧﺘقال إﱃ اﻻقﺘﺼاد
الدائري واعﺘﻤاد أهداف الﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ.
اﻧﻄﻼقا ﻣن هﺬه اﻻسﱰاﺗﻴجﻴﺔ ،وضعﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ﰲ الوثﻴقﺔ الﱵ ﻧﺸر ا اﻷﻣم اﳌﺘحدة ) (UN, 2020خارطﺔ طرﻳﻖ
ﳓو قﻄاع سﻴاﺣﺔ أﻛثر اسﺘداﻣﺔ وﴰولﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤن اﻷولو۶ت الﺘالﻴﺔ:
 .1الﺘﺨفﻴﻒ ﻣن اﻵ۴ر اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ واﻻقﺘﺼادﻳﺔ عﻠﻰ سﺒﻞ العﻴﺶ ،وﻻ سﻴﻤا عﻤﻞ اﳌرأة واﻷﻣن اﻻقﺘﺼادي.
 .2ﺗعزﻳز القدرة الﺘنافﺴﻴﺔ وﺑناء اﳌروﻧﺔ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ ﻣن خﻼل الﺘنوﻳع اﻻقﺘﺼادي وﺗﺸجﻴع اﳌﺸارﻳع الﺼغرى والﺼغﲑة واﳌﺘوسﻄﺔ.
 .3دفع اﻻﺑﺘﻜار والﺘحول الرقﻤﻲ لﻠﺴﻴاﺣﺔ
 .4ﺗعزﻳز اﻻسﺘداﻣﺔ والنﻤو اﻷخﻀر
 .5ﺗعزﻳز الﱰﻛﻴز عﻠﻰ الﺘنﺴﻴﻖ والقﻴادة اﳌﺴؤولﺔ
اﱃ جاﻧﺐ هﺬه اﻷولو۶ت ،دعﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ إﱃ تﻄوﻳﺮ السياحة الداﺧﻠية ﰲ إطار ﻣﺸﱰك ،وﻳﺴﺘند اﱃ اﳋﱪة الدولﻴﺔ
ﰲ ذلﻚ .ﻳﺘجه الﺴﻴاق العاﳌﻲ ﻻعﺘﺒار الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﳏرﻛا لﻼﻧﺘعاش ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘوقع ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ عودة الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ
ﻧﻈرا ﳊجم الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،سﻴﺴاعد هﺬا العدﻳد ﻣن الوجﻬات عﻠﻰ الﺘعاﰲ ﻣن اﻵ۴ر
ﺑﺸﻜﻞ أسرع وأقوى ﻣن الﺴفر الدوﱄً .
أﻳﻀا لﻠﻤنافع اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ الﱵ ﺗقدﻣﻬا
اﻻقﺘﺼادﻳﺔ لﻠو۲ء ،وﰲ الوقﺖ ﻧفﺴه ﲪاﻳﺔ الوﻇائﻒ وﲪاﻳﺔ سﺒﻞ العﻴﺶ والﺴﻤاح ۲لعودة ً
الﺴﻴاﺣﺔ.
وإدرا ًﻛا ﻣنﻬا ﻷﳘﻴﺔ الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ،أﺻدرت ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ﻣﺬﻛرة إﺣاطﺔ عن الﺴﻴاﺣﺔ وفﲑوس ﻛوفﻴد  - ، 19-فﻬم

الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻏﺘنام فرﺻﻬا ) .20(WTO, 2020ﺗُﻈﻬر ﺑﻴا۵ت ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ أﻧه ﰲ عام  ،2018ﰎ ﺗنفﻴﺬ ﺣواﱄ

 9ﻣﻠﻴارات رﺣﻠﺔ سﻴاﺣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى العاﱂ  -سﺘﺔ أضعاف عدد الﺴائحﲔ الدولﻴﲔ الوافدﻳن ) 1.4ﻣﻠﻴار ﰲ  .(2018ﳛدد
اﳌنﺸور الﻄرق الﱵ ﺗﺘﺨﺬ ا الوجﻬات ﺣول العاﱂ خﻄوات اسﺘﺒاقﻴﺔ لﺘنﻤﻴﺔ الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﻣن ﺗقدﱘ عﻄﻼت إضافﻴﺔ لﻠعﻤال إﱃ
ﺗقدﱘ قﺴائم وﺣوافز أخرى لﻸﺷﺨاص الﺬﻳن ﻳﺴافرون ﰲ ﺑﻠدا م.
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ﻛﻤا ﺗﻈﻬر ﻣﺬﻛرة اﻹﺣاطﺔ أن الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﰲ ﻣعﻈم الوجﻬات ،ﺗدر عائدات أعﻠﻰ ﻣن الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ .ﰲ دول ﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون
اﻻقﺘﺼادي والﺘنﻤﻴﺔ ،ﲤثﻞ الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ  ٪75ﻣن إﲨاﱄ اﻹﻧفاق الﺴﻴاﺣﻲ ،ﺑﻴنﻤا ﰲ اﻻﲢاد اﻷوروﰊ ،ﻳﺒﻠﻎ اﻹﻧفاق الﺴﻴاﺣﻲ اﶈﻠﻲ
 1.8ﻣرة أعﻠﻰ ﻣن إﻧفاق الﺴﻴاﺣﺔ الوافدة .عﻠﻰ الﺼعﻴد العاﳌﻲ ،أﻛﱪ أسواق الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣن ﺣﻴﺚ اﻹﻧفاق هﻲ الوﻻ۶ت اﳌﺘحدة
ﲝواﱄ  1ﺗرﻳﻠﻴون دوﻻر ،وأﳌاﻧﻴا ﺑـ  249ﻣﻠﻴار دوﻻر ،والﻴا۲ن  201ﻣﻠﻴار دوﻻر ،واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘحدة  154ﻣﻠﻴار دوﻻر ،واﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺑـ  139ﻣﻠﻴار دوﻻر.
وﺗنﺺ الوثﻴقﺔ أن الﱰوﻳج لﻠﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﻳعﺘﱪ ،ﰲ ﻛثﲑ ﻣن اﳊاﻻت ،اﳋﻄوة اﻷوﱃ ﻻسﺘئناف الﺴﻴاﺣﺔ؛ وﻣن اﳌﺘوقع أن ﻳﺘﺒع ذلﻚ
ﰲ ﻣعﻈم الﺒﻠدان ﻣﺒادرات دف إﱃ جﺬب الﺴﻴاح الدولﻴﲔ ،ﰲ اﳌرﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ،ﻣن ﻧفﺲ اﳌنﻄقﺔ .وﻳﱪز ﻣن ﲢﻠﻴﻞ اﻻسﺘجا۲ت
عﺘﻤادا عﱪ الﺒﻠدان :اﳊوافز اﳌالﻴﺔ والﺘﺴوﻳﻖ والﱰوﻳج .ﳝﻜن أن ﺗﺘﺨﺬ اﳊوافز ﺷﻜﻞ
الدولﻴﺔ ﻧوعان ﳐﺘﻠفان ﻣن اﳌﺒادرات وﳘا اﻷﻛثر ا ً
قﺴائم أو ﺣوافز ﻣالﻴﺔ أو عﻄﻼت اﻳﺔ أسﺒوع طوﻳﻠﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أن إطﻼق ﲪﻼت اﺗﺼال جدﻳدة وجﻬود ﺗروﻳج رقﻤﻲ ﻣع اسﺘﺨدام

قوي لقنوات الﺘواﺻﻞ اﻻجﺘﻤاعﻲ هﻲ اسﱰاﺗﻴجﻴات ﺷائعﺔ لﻠﺘﺴوﻳﻖ والﱰوﻳج ﺗﺘﺨﺬها ﻣعﻈم الوجﻬات.
النوع الﺸائع اﻵخر ﻣن اﳌﺒادرات الﱵ ﺗنفﺬها الﺒﻠدان هو الﺸراﻛات ﺑﲔ القﻄاعﲔ العام واﳋاص عﻠﻰ ﻣﺴﺘو۶ت ﳐﺘﻠفﺔ ،فﻀﻼً عن
الﺘعاون ﺑﲔ القﻄاعﲔ العام واﳋاص ﰲ جﻬود الﺘﺴوﻳﻖ والﱰوﻳج ﻣثﻞ ﲪﻼت اﻻﺗﺼال واﳌنﺼات عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ واﳌعارض الﺴﻴاﺣﻴﺔ
واﳋﺼوﻣات .ﻛﻤا ﻳﺘم ﺗنفﻴﺬ ﺑراﻣج ﺗﻄوﻳر اﳌنﺘجات وجﻬود ﻣعﻠوﻣات الﺴوق ،فﻀﻼً عن ﺗداﺑﲑ ﺑناء القدرات والﺘدرﻳﺐ ﰲ ﺑعض
الﺒﻠدان.

ﰲ ﳎال الﺸراﻛات ﺑﲔ القﻄاع العام والقﻄاع اﳋاص ،ﺗﱪز الوثﻴقﺔ وجود ﻣﺒادرات سﻴاﺣﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ عﻠﻰ ﻧﻄاق واسع ﰲ الﺘداﺑﲑ
اﳌعﻤول ا لﺘعزﻳز الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ .ﰲ العدﻳد ﻣن الﺒﻠدان ،دخﻠﺖ الﺴﻠﻄات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ ﺷراﻛﺔ ﻣع الﺴﻠﻄات الوطنﻴﺔ اﳌعنﻴﺔ
اﻷخرى )وزارة النقﻞ ،وزارة اﳌالﻴﺔ ،وزارة الثقافﺔ ،إﱁ( لﺘقدﱘ قﺴائم العﻄﻼت وﻏﲑها ﻣن اﳊوافز ،عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال .ﻛﻤا دخﻠﺖ
إدارات الﺴﻴاﺣﺔ الوطنﻴﺔ وﻣنﻈﻤات الﺴﻴاﺣﺔ الوطنﻴﺔ ﰲ ﺷراﻛﺔ ﻣع الﺒﻠد۶ت وﻣنﻈﻤات إدارة الوجﻬات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﻣن أجﻞ ﺗﻄوﻳر
ﻣنﺘجات سﻴاﺣﻴﺔ جدﻳدة عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى الوجﻬﺔ ،وﲢﺴﲔ وﺗﻜﻴﻴﻒ عروض اﳌنﺘجات عﻠﻰ اﳌﺴﺘوى اﶈﻠﻲ؛ وﲢﺴﲔ الﺒنﻴﺔ الﺘحﺘﻴﺔ ﰲ
وجﻬات ﻣعﻴنﺔ ،وﺗﺸجﻴع الﺘﺴوﻳﻖ اﶈﻠﻲ واﳌﺒادرات.
و۲ﳌثﻞ ،ﰲ عدد ﻣن الﺘجارب ،ﻳﺘم ﺗعزﻳز الﺸراﻛات ﺑﲔ القﻄاعﲔ العام واﳋاص ﰲ ﲪﻼت الﺘﺴوﻳﻖ والﱰوﻳج ۲لﺘعاون ﻣع الﺸرﻛات
الﺴﻴاﺣﻴﺔ )أي ﻣؤسﺴات اﻹقاﻣﺔ واﳌﻄاعم ،ﻣوفرو النقﻞ ،ووﻛاﻻت الﺴفر( ،والﺸرﻛاء اﳊﻜوﻣﻴﲔ والوجﻬات؛ و ﺗﻄوﻳر ﻣﺒادرات
الﺘﺴوﻳﻖ لﺘوفﲑ الرؤﻳﺔ والوﺻول إﱃ اﻷسواق لﻠﺸرﻛات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﻣن خﻼل اﳌعارض أو اﳌنﺼات اﳋاﺻﺔ عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ؛ وعقد ﲢالفات
اسﱰاﺗﻴجﻴﺔ ﻣع القﻄاع اﳋاص لﻠﱰوﻳج لﻠعروض اﳋاﺻﺔ.
أﻳﻀا ﺑﺘقﻴﻴم اﳊﺼﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ لﻠﺴﻴاﺣﺔ
أﻣا عن الﺬﻛاء الﺘﺴوﻳقﻲ ،ولﺘحدﻳد اسﱰاﺗﻴجﻴا ا الﺘﺴوﻳقﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أفﻀﻞ ،ﺗقوم ﺑعض الﺒﻠدان ً

اﶈﻠﻴﺔ ﻣن خﻼل الﺘنﺒؤ وﲢﻠﻴﻞ الﺴوق ﺣول سﻠوك وﺗفﻀﻴﻼت اﳌﺴافر اﶈﻠﻲ وﻛﻴفﻴﺔ ﺗﻄوﻳر الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ وﺗعزﻳزها ﺑﺸﻜﻞ أفﻀﻞ.
ﻳﺘم إجراء الدراسات اﻻسﺘقﺼائﻴﺔ ﺣول الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ عام ﻣع اسﺘﻤرار إجراءات اﳊجز لﺘوجﻴه ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ﲟجرد
ﲣفﻴﻒ القﻴود وﰲ ﻧفﺲ الوقﺖ لفﻬم ﻣا هﻲ اﻻسﱰاﺗﻴجﻴات اﻷﻛثر ﻣﻼءﻣﺔ وفعالﻴﺔ ﻻسﺘﺨداﻣﻬا ﰲ اسﺘئناف الﺴﻴاﺣﺔ ،ﻻ سﻴﻤا ﻣن
ﺣﻴﺚ الﱰوﻳج وﺗﻄوﻳر اﳌنﺘجات .ﻛﻤثال ،ﻳﺘﻀﻤن النﻬج اﻷﻛثر ﴰولﻴﺔ إﻧﺸاء ﻣرﺻد لرﺻد وقﻴاس الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﰲ اﻷرجنﺘﲔ.
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ﰲ جاﻧﺐ اخر ،ﺗرﻛز ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ أﻳﻀا عﻠﻰ تعﺰﻳﺰ اﳊﻠول الﺮﻗﻤية .قﺒﻞ ﻣﺒاﻏﺘﺔ الو۲ء العاﱂ ،ﻛاﻧﺖ اﳌنﻈﻤﺔ ) unwto,
 21(2018ﺗؤﻛد أن الﺘقنﻴات ﺗﺘﻄور وﺗرﺑﻚ وﺗؤثر عﻠﻰ ﺣﻴاة الﺒﺸر ،وأن الرقﻤنﺔ ﺗﺒﲏ ا ﺘﻤعات وﺗؤثر عﻠﻴﻬا ﺑﻄرق جدﻳدة وﻏﲑ
ﻣﺘوقعﺔ ﰲ ﻛثﲑ ﻣن اﻷﺣﻴان .ﻛاﻧﺖ الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن أوائﻞ القﻄاعات الﱵ قاﻣﺖ ﺑرقﻤنﺔ العﻤﻠﻴات الﺘجارﻳﺔ عﻠﻰ ﻧﻄاق عاﳌﻲ ،ﳑا جعﻞ
ائدا رقﻤﻴًا .وﻣن ﰒ ،ﳚﺐ أن ﻳﺒﺘﻜر قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ الرقﻤﻲ وﳜﻠﻖ فرص عﻤﻞ جدﻳدة
ﺣجز الرﺣﻼت اﳉوﻳﺔ والفنادق عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ر ً
لﻀﻤان اسﺘﻤرار اﳌنافﺴﺔ والنﻤو والﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ لﻠقﻄاع .اﳍدف النﻬائﻲ هو ﺗقدﱘ ﻣﺴاﳘﺔ قوﻳﺔ ﰲ ﲢقﻴﻖ أهداف الﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﺔ

لﻸﻣم اﳌﺘحدة وﳎﺘﻤع الﺘنﻤﻴﺔ العاﳌﻲ.
وﺗﺴﺘند اﳌنﻈﻤﺔ اﱃ ﺗقرﻳر لﻠﻤنﺘدى اﻻقﺘﺼادي العاﳌﻲ الﺬي ﻳؤﻛد" ،خﻼل العقد اﳌقﺒﻞ ) 2016إﱃ  ،(2025ﻣن اﳌﺘوقع أن ﲣﻠﻖ
الرقﻤنﺔ ﰲ الﻄﲑان والﺴفر والﺴﻴاﺣﺔ ﻣا ﻳﺼﻞ إﱃ  305ﻣﻠﻴار دوﻻر ﻣن القﻴﻤﺔ ﳍﺬه الﺼناعﺔ ،وﺗرﺣﻴﻞ  100ﻣﻠﻴار دوﻻر ﻣن الﻼعﺒﲔ
الﺘقﻠﻴدﻳﲔ إﱃ اﳌنافﺴﲔ اﳉدد ،وﲢقﻴﻖ فوائد ﺑقﻴﻤﺔ  700ﻣﻠﻴار دوﻻر لﻠعﻤﻼء ولﻠﻤجﺘﻤع ﻛﻜﻞ ﻣن خﻼل ﺗقﻠﻴﻞ الﺒﺼﻤﺔ الﺒﻴئﻴﺔ
وﲢﺴﲔ الﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣن وﺗوفﲑ الﺘﻜﻠفﺔ والوقﺖ لﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
تﺒعا لﺬلﻚ ،تواﺻﻞ مﻨﻈﻤة السياحة العاﳌية ) (UNWTOتﻨﺸيﻂ اسﺘﺌﻨاف السياحة ﻋﻠى أساس اﻻسﺘدامة واﻻبﺘﻜار.
دورا أساسيًا ﰲ إﻋادة تﻨﺸيﻂ السياحة واسﺘعاد ا من ﺧﻼل الﺘعاون واسﺘخدام الﺒيا۵ت واﳊﻠول
وﺗؤﻛد أن اﳊﻜومات تﻠعب ً

الﺮﻗﻤية .ﺗﺸﲑ الﺒﻴا۵ت الﺼادرة عن ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ) (UNWTOإﱃ أن إطﻼق الﺘﻄعﻴم العاﳌﻲ وز۶دة اعﺘﻤاد اﳊﻠول

ﻧﻈرا ﻷن ﻣعﻈم الوجﻬات ذات
الرقﻤﻴﺔ لﻠﺴفر اﻵﻣن ﳚﺐ أن ﻳؤدي إﱃ ز۶دة ﰲ الﺘنقﻞ الدوﱄ خﻼل اﻷساﺑﻴع واﻷﺷﻬر اﳌقﺒﻠﺔً .

أﻳﻀا إﱃ وجود ﺻﻠﺔ ﺑﲔ سرعﺔ الﺘﻄعﻴم وﲣفﻴﻒ القﻴود .أﻣا
اﻹجراءات اﻷﻛثر ﺻراﻣﺔ لدﻳﻬا أقﻞ ﻣعدﻻت الﺘﻄعﻴم ،ﺗﺸﲑ الﺒﻴا۵ت ً
ﻣعا عﻠﻰ قواعد وﺑروﺗوﻛوﻻت ﻣنﺴقﺔ ،هﻲ ﰲ
الوجﻬات الﱵ لدﻳﻬا ﻣعدﻻت ﺗﻄعﻴم أعﻠﻰ وﺣﻴﺚ ﺗﻜون الﺒﻠدان قادرة عﻠﻰ العﻤﻞ ً

وضع أفﻀﻞ لﻠﺴﻤاح ﺑعودة الﺴﻴاﺣﺔ ﺑﺒطء.

ﻣﺼدرا لﻠﺘوﻇﻴﻒ والفرص اﻻقﺘﺼادﻳﺔ ،وقد ﳕا القﻄاع لدعم ﻣﻼﻳﲔ
ﻳؤﻛد ) 22(Pololikashvili, 2020أن الﺴﻴاﺣﺔ ﻛاﻧﺖ
ً

عدﻳدة ﻣن سﺒﻞ العﻴﺶ ﰲ ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ ولﻴﺼﺒﺢ دعاﻣﺔ لﻼقﺘﺼادات اﶈﻠﻴﺔ والوطنﻴﺔ عﻠﻰ ﺣد سواء .وﻣع ذلﻚ ،فقط ﻣع ﺗﺒﲏ
الرقﻤنﺔ ﳝﻜننا ضﻤان أن الفوائد اﻻقﺘﺼادﻳﺔ واﻻجﺘﻤاعﻴﺔ الﱵ ﲡﻠﺒﻬا الﺴﻴاﺣﺔ ﳏﺴوسﺔ عﻠﻰ أوسع ﻧﻄاق ﳑﻜن ،والوﺻول إﱃ أولئﻚ
ﲣﻠفا عن الرﻛﺐ أوﻻً" ،ﲟا ﰲ ذلﻚ النﺴاء والﺸﺒاب وأولئﻚ الﺬﻳن ﻳعﻴﺸون ﰲ ا ﺘﻤعات الرﻳفﻴﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ .ﻳرﺑﻚ الﺘحول
"اﻷﻛثر ً

الرقﻤﻲ لﻠﺴﻴاﺣﺔ القﻄاع وﻳﻀفﻲ الﻄاﺑع الدﳝقراطﻲ عﻠﻰ الفرص الﱵ ﺗﺘﻴحﻬا .ﺗوفر الرقﻤنﺔ ،عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال ،طر ًﻳقا إﱃ القوى العاﻣﻠﺔ
لﻠنﺴاء الﻼئﻲ ﻳعﺸن خارج اﳌدن الﻜﱪى ،ﳑا ﻳوفر لﻠﻜثﲑات اﻻسﺘقﻼل اﻻقﺘﺼادي والﺘﻤﻜﲔ ﻷول ﻣرة.

ﻣن خﻼل ﻣﺴاﺑقات اﳌؤسﺴات الناﺷئﺔ ﰲ الﺴﻴاﺣﺔ ،ﻻﺣﻈﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ اﻻهﺘﻤام القوي ۲ﻹر۲ك الﺬي ﺗعرض له
القﻄاع وجعﻠه أﻛثر عدﻻً وأقوى وأﻛثر اسﺘداﻣﺔ ،وعﻠﻰ اﻷخﺺ ﺑﲔ رواد اﻷعﻤال واﳌﺒﺘﻜرﻳن ﻣن دول العاﱂ الناﻣﻲ .و۲ﳌثﻞ ﻣن خﻼل

أﻛادﳝﻴﺔ  UNTWOلﻠﺴﻴاﺣﺔ عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،فقد ﰎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ،أن ﺗوفﲑ الﺘدرﻳﺐ عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﳝ ّﻜن الﻜثﲑﻳن إﻣا ﻣن العثور
فرﺻا ﻷولئﻚ اﳌﺘﺨﻠفﲔ عن الرﻛﺐ ﻣع اسﺘﻤرار ﺗﻄور
عﻠﻰ وﻇائﻒ ﰲ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ أو ﺗعزﻳز ﺣﻴا م اﳌﻬنﻴﺔ ،ﳑا ﻳوفر ﻣرة أخرى ً
ﻣﻜان العﻤﻞ.
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أﻳﻀا عﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺑناء اﳌروﻧﺔ ﺑﲔ ا ﺘﻤعات ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌناطﻖ الرﻳفﻴﺔ الﱵ ﺗعﺘﻤد عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ ،وﳝﻜن لﻠﺴﻴاﺣﺔ ﰲ
أﻛدت اﻷزﻣﺔ اﳊالﻴﺔ ً

ﺗقﻠﻴد ۶ﻣثﻞ النﺴاء .ولﺬلﻚ أطﻠقﺖ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ) UNTWO,
اﳌناطﻖ الرﻳفﻴﺔ أن ﺗفﻴد وﺑﺸﻜﻞ خاص الفئات اﶈروﻣﺔ
ً
 23(2020ﻣﺴاﺑقﺔ لﻠﻤؤسﺴات الناﺷئﺔ ﰲ ﳎال الﺴﻴاﺣﺔ الرﻳفﻴﺔ سعﻴا إﱃ إﳚاد ﺷرﻛات ۵ﺷئﺔ ورجال أعﻤال جدد ﻳعززون ﻣﺴاﳘﺔ

الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ الﺘنﻤﻴﺔ الرﻳفﻴﺔ وﻳدعﻤون اﻻﻧﺘعاش .وﺗعﺘﱪ أن خﻠﻖ الفرص ﰲ الوجﻬات الرﻳفﻴﺔ ﻣن خﻼل اﻻﺑﺘﻜار والﺘحول الرقﻤﻲ ﰲ
الﺴﻴاﺣﺔ سﻴﺴاهم ﰲ ﳏارﺑﺔ الفقر ،ﺣﻴﺚ ﻳعﻴﺶ  ٪80ﻣن ﲨﻴع اﻷﺷﺨاص ﰲ وضعﻴﺔ الفقر اﳌدقع ﰲ ا ﺘﻤعات الرﻳفﻴﺔ.
وقﺴم اﳌﺸارﻛون ﰲ هﺬه اﳌﺴاﺑقﺔ إﱃ أرﺑع فئات:
اﺑﺘﻜارا
 الناس  -عدم ﺗرك أﺣد خﻠﻒ الرﻛﺐ :اﻷﺷﺨاص اﻻعﺘﺒارﻳون الﺬﻳن ﻳﻄورون وﻳعززون
ﻣﺸروعا ﻳﺘﻀﻤن ً
ً
ﻣﻜو ۵ﲢوﻳﻠﻴًا و ً
ﻛﺒﲑا ﻣع إﻣﻜاﻧﻴﺔ ﺗعزﻳز اﻻﻧدﻣاج اﻻجﺘﻤاعﻲ واﳌﺴاواة ﻣن خﻼل ﺗوجﻴه وﺗوسﻴع فوائد الﺴﻴاﺣﺔ ﺑﲔ اﻻقﺘﺼاد وا ﺘﻤعات،
اجﺘﻤاعﻴًا ً
وﲤﻜﲔ وﲢﺴﲔ الﻈروف اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ واﻻقﺘﺼادﻳﺔ ،فﻀﻼً عن اﳌﺸارﻳع ذات اﻹﻣﻜا۵ت لﺘحﺴﲔ اﳊوﻛﻤﺔ واﻹدارة اﳌﺴﺘداﻣﺔ
لﻠﺴﻴاﺣﺔ الرﻳفﻴﺔ.

ﻣﺸروعا ﺑه عنﺼر ﲢوﱄ ﻛﺒﲑ واﺑﺘﻜار
 الﻜوﻛﺐ  -إعادة الﺒناء ﺑﺸﻜﻞ أفﻀﻞ :اﻷﺷﺨاص اﻻعﺘﺒارﻳون الﺬﻳن ﻳﻄورون وﻳعززون
ً
ﺑﻴئﻲ :إﻣﻜاﻧﻴﺔ اﳌﺴاعدة ﰲ ﺗقﻠﻴﻞ اﻵ۴ر الﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬا اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘعﻠقﺔ ۲لﺘنﻤﻴﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ وﲪاﻳﺔ اﳌوارد الﻄﺒﻴعﻴﺔ واﳌﺴاﳘﺔ ﰲ

ﻣﻜافحﺔ ﺗغﲑ اﳌناخ.
ﻣﺸروعا ﺑه ﻣﻜون اﺑﺘﻜار ﲢوﻳﻠﻲ واقﺘﺼادي ﻛﺒﲑ
 اﻻزدهار  -خﻠﻖ فرص لﻠنﻤو :اﻷﺷﺨاص اﻻعﺘﺒارﻳون الﺬﻳن ﻳﻄورون وﻳعززون
ً

لﺘﻄوﻳر سﻠﺴﻠﺔ القﻴﻤﺔ والقدرة الﺘنافﺴﻴﺔ وﺗعزﻳز وجﻬات الﺴﻴاﺣﺔ الرﻳفﻴﺔ ﰲ الﺴوق وفﺘحﻬا ﻷسواق جدﻳدة وﲢﺴﲔ ﻣواقعﻬا

والﱰوﻳج ﳍا
 الدفع – الﺘﻜنولوجﻲ لﻠﺘنﻤﻴﺔ الرﻳفﻴﺔ :اﻷﺷﺨاص اﻻعﺘﺒارﻳون الﺬﻳن ﻳقوﻣون ﺑﺘﻄوﻳر وﺗعزﻳز ﻣﺸروع ﻳﺘﻤحور ﺣول اسﺘﺨدام
الﺘقنﻴات أو اﻻﺑﺘﻜارات اﳉدﻳدة لﻠقدرة الﺘنافﺴﻴﺔ وﺗعزﻳز وجﻬات الﺴﻴاﺣﺔ الرﻳفﻴﺔ ﻣن خﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ الﺘﻜنولوجﻴا اﳉدﻳدة.

وﺗرى اﳌنﻈﻤﺔ أﳘﻴﺔ تﺸﺠيﻊ اﳌﺆسسات الﻨاﺷﺌة عﻠﻰ ﺗﻄوﻳر خدﻣات سﻴاﺣﻴﺔ .ﻣع ﺷرﻛاء ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ سﻴﺘم العﻤﻞ عﻠﻰ ﲢدﻳد
الﺸرﻛات الناﺷئﺔ اﳉدﻳدة الﱵ سﺘقود ﲢول القﻄاع .اﳍدف والقاسم اﳌﺸﱰك هو ﲢقﻴﻖ ﻣﺴﺘقﺒﻞ ﻣﺴﺘدام وﻣرﺑﺢ ﻣن خﻼل الﺘﻜنولوجﻴا
واﻻﺑﺘﻜار.
ﻣن ا اﻻت الﱵ ﳝﻜن لﻠﺸرﻛات الناﺷئﺔ العﻤﻞ عﻠﻴﻬا إعادة الﺘفﻜﲑ ﰲ اﳌوقع وﲢدﻳد اﳌوقع اﳉغراﰲ ) rethinking location
 :(and geolocationاﳍدف ﰲ هﺬه الفئﺔ هو اخﺘﻴار أفﻀﻞ ﻣؤسﺴات ۵ﺷئﺔ الﱵ ﺗﺒﺴط الرﺣﻼت لﻠعﻤﻼء أو اﳌوردﻳن
۲سﺘﺨدام أﻧﻈﻤﺔ اﳌوقع .ﳝﻜن اسﺘﺨدام اﳊﻠول الﱵ ﲡﻤع ﺑﲔ ﺑﻴا۵ت اﳌوقع والﺬﻛاء اﻻﺻﻄناعﻲ لﺘحدﻳد اﳌناطﻖ الﺴﻴاﺣﻴﺔ ،ورﺑﻄﻬا
۲ﳌﻄارات القرﻳﺒﺔ ،وعرض ﻣعﻠوﻣات عن آراء ﺗقﻴﻴم الوجﻬات ،ﻣن ﺑﲔ أﻣور أخرى.
ﻣؤسﺴات ۵ﺷئﺔ لﻠﺘنقﻞ الﺬﻛﻲ :ﺗﺘﻤﻴز هﺬه الفئﺔ ﲟﺸارﻳع ﺗعﻤﻞ عﻠﻰ ﲢﺴﲔ جودة الﺴفر وﺗﺴﻬﻞ ﺗنقﻞ الﺴﻴاح ۲سﺘﺨدام أي ﻧﻈام
ﻧقﻞ .اﳍدف هو ﺗقﻠﻴﻞ الﺘﻜالﻴﻒ اﻻقﺘﺼادﻳﺔ والﺒﻴئﻴﺔ والوقﺖ.
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ﻣؤسﺴات ۵ﺷئﺔ لﻠوجﻬات الﺬﻛﻴﺔ :ﺗعﻤﻞ اﳌؤسﺴات الناﺷئﺔ ﰲ هﺬا اﳌﻀﻤار عﻠﻰ ﲢدﻳد اﳊﻠول لﺘحﺴﲔ اسﺘداﻣﺔ ورﲝﻴﺔ الوجﻬات
ﻣن اﳌنﻈور اﻻقﺘﺼادي والﺒﻴئﻲ واﻻجﺘﻤاعﻲ والثقاﰲ ﻣن خﻼل اﻻسﺘفادة ﻣن الﺘﻜنولوجﻴا لﻠﻤﺴاعدة ﰲ ﺗعزﻳز اﻻﺑﺘﻜار وإﻣﻜاﻧﻴﺔ
الوﺻول ﰲ عاﱂ ﻳزداد عوﳌﺔ.
ﻣؤسﺴات ۵ﺷئﺔ لﻠﻀﻴافﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺒوقﺔ :الﺸرﻛات الﱵ ﺗﺴاعد عﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﲡرﺑﺔ اﳌﺴافر ﺑﺸﻜﻞ عام ﻣن خﻼل اﳉﻤع ﺑﲔ أفﻀﻞ
فعاﻻ ﻣن خﻼل اﳋدﻣات
اﳊﻠول ﰲ عاﱂ الﺒﻴع ۲لﺘجزئﺔ وﻣراﻛز الﺘﺴوق واﳌﻄاعم والﱰفﻴه والﻀﻴافﺔ ،ﲝﻴﺚ ﳝﻜن أن ﻳﻜون الﺴفر ً
الﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺗﺼال .ﻛفاءة قدر اﻹﻣﻜان.
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄوﻳر الﺴﻴاﺣﺔ ﻧواعﻬا اﻻهﺘﻤام ۲لعﻨﺼﺮ الﺒﺸﺮي وتدرﻳﺒه و هيﻠه .ﺗﺘﻤحور الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ جوهرها ﺣول الﺘجارب ،ﲟا ﰲ
اﻷهم ﻣن الﺴﻴاﺣﺔ ﻳرﺗﺒط ۲ﻷﺷﺨاص
ذلﻚ ﺗﺬ ﱡوق اﻷطعﻤﺔ اﶈﻠّﻴﺔ ،واسﺘﻜﺸاف اﳌناﻇر اﶈﻠّﻴﺔ واﳌعاﱂ ذات اﻷﳘﻴﺔ الﺘارﳜﻴﺔ .ﻏﲑ أ ﱠن اﳉزء ّ
ﰲ ﻏالﺒﻴﺔ اﻷﺣﻴان  -سواء ﻛاﻧوا ﻣ ِ
ﻣقدﻣﻲ اﳋدﻣات الﺬﻳن ﻳُﻀﻴفون ﻧﻜﻬﺔً
رﺷدﻳن ﳏﻠّﻴﲔ أو ﻣﺴؤولﲔ عن أﻣاﻛن اﻹقاﻣﺔ أو ﻏﲑهم ﻣن ّ
ُ
ﳑﻴّزة إﱃ الرﺣﻼت أو ﻳﺴاعدون ﰲ إﳒاز اﻷعﻤال والوﺻول إﱃ اﻷسواق الدولﻴﺔ .اﻧﻄﻼقًا ﻣن ذلﻚ ،ﳚﺐ أن ﻧُرّﻛِز ﰲ اسﺘجاﺑﺘنا

أي أﺣد خﻠﻒ الرﻛﺐ.
اﳌﺸﱰﻛﺔ عﻠﻰ الناس ﰲ اﳌقام ّ
اﻷول وأن ﻧفﻲ ۲لﺘع ﱡﻬد ﺑعدم ﺗرك ّ

وﻣن ﰒ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺗدرﻳﺐ اﳌوارد الﺒﺸرﻳﺔ العاﻣﻠﲔ ﺬه الﺼناعﺔ الﻜﱪى و هﻴﻠﻬم أﺣد اعﻤدة الﺘغﻴﲑ ،خاﺻﺔً ﰲ ﳎال الﺘﻄور الﺘﻜنولوجﻲ

والﺘحول اﻹلﻜﱰوﱐ ،خﺼوﺻا وأن ﲨﻴع الﱪاﻣج الﱰوﳚﻴﺔ والﺘﺴوﻳقﻴﺔ لﻠوجﻬات الﺴﻴاﺣﻴﺔ سﺘﺨﺘﻠﻒ آلﻴﺔ عﻤﻠﻬا والﺘعرﻳﻒ ا ﺑناءً عﻠﻰ
ﺗﻄورها الﺘﻜنولوجﻲ ﺣﻴﺚ سﺘنجﺢ الوجﻬات الﱵ ﲢقﻖ جودة ﰲ اﳋدﻣات اﳌقدﻣﺔ ﺑدوﳍا ﺗﺘناسﺐ ﻣع ﺗﻜنولوجﻴا العﺼر.

وﻣن ﳎاﻻت الﺘدرﻳﺐ الواجﺒﺔ ،تعﺰﻳﺰ ﻗدرة اﻹدارات اﳊﻜومية ﻋﻠى ادارة اﻻزمات وﳎا ة الﺼدمات ﻣثﻞ اﳉائحﺔ اﳊالﻴﺔ لفﲑوس
لﺘغﲑ اﳌناخ.
ﻛورو ،۵وﻛﺬلﻚ اﻷﺷﻜال اﻷخرى لﻠﻜوارث الﻄﺒﻴعﻴﺔ واﻵ۴ر اﳌﺴﺘقﺒﻠﻴﺔ ﱡ
وﻳﺴﺘﻬدف الﺘدرﻳﺐ ﲢدﻳد الﺘداﺑﲑ اﳌؤدﻳﺔ لﻠﺘعاﰲ ورسم اﻹجراءات العاﻣﺔ القوﻳﺔ ﰲ ﺗعزﻳز الﻄﻠﺐ ،وﺗوفﲑ ﻣﺼادر ﺑدﻳﻠﺔ لﻠدخﻞ،
وﺗﺴﻬﻴﻞ إجراء اسﺘثﻤارات جدﻳدة .وﺗعزﻳز قدرات هﺬه اﻻدارات عند وضع ﺣزﻣﻬا الﺘحفﻴزﻳﺔ لﺘحدﻳد اﻻﺣﺘﻴاجات العاجﻠﺔ ،وقدرات
اﳌؤسﺴات اﶈﻠﻴﺔ ،وﻇروف الﺴوق ،واﳊﻴز اﳌﺘاح لﻼقﱰاض .وﺗغﻄﻲ القائﻤﺔ اﳌرجعﻴﺔ ﻧﻄاقﲔ زﻣنﻴﲔ :اﻻﺣﺘﻴاجات قﺼﲑة اﻷجﻞ لز۶دة
الوﻇائﻒ وﻣﺴﺘو۶ت الدخﻞ ،واﻻﺣﺘﻴاجات اﻷطول أجﻼ لﺘحقﻴﻖ النﻤو اﳌﺴﺘدام والرخاء.
ﲢقﻴﻖ هﺬه النقﻠﺔ النوعﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘوى اﳌوارد الﺒﺸرﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌؤسﺴﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗنفﻴﺬ ﺑراﻣج ﺗعاون دوﱄ قﺼد اﺣداث الﺘغﻴﲑ واﻻثر
اﳌﻄﻠوﺑﲔ.
 .3توﺻيات مﻨﻈﻤة الﺘعاون اﻻﻗﺘﺼادي والﺘﻨﻤية )(OECD
ﻳﻈﻬر ﺗقرﻳر ) 24(OECD, 2020اﳌوسوم ﺑـ" الﺘﺨفﻴﻒ ﻣن ثﲑ  COVID-19عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ ودعم اﻻﻧﺘعاش" أن أزﻣﺔ
فﲑوس ﻛورو ۵اﳌﺴﺘجد قد أضرت ﺑﺸدة ۲قﺘﺼاد الﺴﻴاﺣﺔ ،وﻛان ﳍا آ۴ر ﻏﲑ ﻣﺴﺒوقﺔ عﻠﻰ الوﻇائﻒ والﺸرﻛات .ﻛاﻧﺖ الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن
أوائﻞ القﻄاعات الﱵ ثرت ﺑﺸدة ۲لو۲ء ،ﺣﻴﺚ أدت الﺘداﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﻻﺣﺘواء الفﲑوس إﱃ ﺗوقﻒ ﺷﺒه ﻛاﻣﻞ لﻸﻧﺸﻄﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ
ﲨﻴع أﳓاء العاﱂ .وﻣع اسﺘﻤرار قﻴود الﺴفر والرﻛود العاﳌﻲ ،ﻣن اﳌﺘوقع أن ﻳﻜون القﻄاع ﻣن ﺑﲔ آخر القﻄاعات الﱵ ﺗﺘعاﰱ.
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ﻻ ﺗزال هناك ﲢد۶ت اﻣام اقﺘﺼادات ﲨﻴع الدول رﻏم ﻣا ﺗعززه اﻷخﺒار اﻹﳚاﺑﻴﺔ عن الﻠقاﺣات آﻣال ﺷرﻛات الﺴﻴاﺣﺔ واﳌﺴافرﻳن
عﻠﻰ ﺣد سواء ،اذ سﻴﺴﺘغرق طرح الﻠقاﺣات الﻜثﲑ ﻣن الوقﺖ .ﰲ ﺣﲔ ﰎ اسﺘئناف ﻧﺸاط الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ ،إﻻ أن هﺬا ﻻ ﻳزال
ﳏدودا لﻠغاﻳﺔ .لقد عادت الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﻣن جدﻳد ﰲ العدﻳد ﻣن الﺒﻠدان ،ولﻜن ﻻ ﳝﻜن إﻻ أن ﺗعوض جزئﻴا عن فقدان
ً
الﺴﻴاﺣﺔ الوافدة.
ﺗقدر ﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون اﻻقﺘﺼادي والﺘنﻤﻴﺔ ) (OECDاﻵن أن الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ سﺘنﺨفض ﺑنحو  ٪80ﰲ عام  .2020وﻣن ﻏﲑ
اﳌﺘوقع ﺣدوث اﻧﺘعاش ذي ﻣغزى ﰲ ﺗدفقات الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ ﺣﱴ عام  ،2021وﻣن اﳌرجﺢ أن ﺗﺴﺘغرق ﺑعض الﺴنوات .وهﺬا
ﻳﺘﻤاﺷﻰ ﻣع الﺘوقعات اﻷخﲑة لﻠﻤنﻈﻤات اﻷخرى ،ﻣع عدم ﺗوقع الﺘعاﰲ إﱃ ﻣﺴﺘو۶ت ﻣا قﺒﻞ اﻷزﻣﺔ قﺒﻞ عام .2023
ﻏﲑ ان اﳌوجات اﳌﺘعاقﺒﺔ ﻻﻧﺘﺸار الﺴﻼﻻت اﳉدﻳدة لﻠفﲑوس ﲢد ﻣن ﻧﺘائج ذلﻚ .ﺗﺬﻛر الﺘقارﻳر اﳌﻬﺘﻤﺔ ۲لﺴﻴاﺣﺔ ) Demony
 25(and Young, 2021أﻧه عﻠﻰ الرﻏم ﻣن أن ﻣوسم الﺴﻴاﺣﺔ الﺼﻴفﻴﺔ ﺣﻴوي ﻻقﺘﺼادات جنوب أورو ،۲اﻻ اﻧه لن ﻳﻜون
ﲟثاﺑﺔ عﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﻛاﻣﻠﺔ ،إﻻ أﻧه سﻴﻜون أقﻞ ضجﻴجا ﻣع اﻧﺘﺸار سﻼلﺔ دلﺘا لفﲑوس ﻛورو ،۵وإﺑقاء الﱪﻳﻄاﻧﻴﲔ وﻏﲑهم ﻣن الﺒاﺣثﲔ
عن الﺸﻤﺲ ﰲ ﻣنازﳍم ﺑﺴﺒﺐ عقﺒات الﺴفر .ﺑﻴنﻤا ﰲ دول ﴰال أورو ۲الﱵ ﺗوفر الﺒاﺣثﲔ عن الﺸﻤﺲ ،ﺗﻀغط ﺻناعات العﻄﻼت
عﻠﻰ اﳊﻜوﻣات ﻹﳚاد طرق آﻣنﺔ ﻹ۳ﺣﺔ اﳌزﻳد ﻣن الوجﻬات وﺑﺴرعﺔ .وﻣع ﺣﻠول ﺻﻴﻒ  ،2021ﺗﺬﻛر ﺗقارﻳر أخرى
26
قﻴودا جدﻳدة عﻠﻰ الﺴفر ﰲ ﳏاولﺔ لﻠحد ﻣن اﻧﺘﺸار فﲑوس دلﺘا
) (Euronews, 2021أن الﱪﺗغال وإسﺒاﻧﻴا وأﳌاﻧﻴا أﺻدرت ً

ﻧﻈرا ﻻرﺗفاع
الﺘاجﻲ اﻷﻛثر عدوى ،والﺬي ﰎ اﻛﺘﺸافه ﻷول ﻣرة ﰲ اﳍند .وﰲ الوقﺖ ﻧفﺴه ،فﺈن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘحدة ﲢﺖ دائرة الﻀوء ً
أعداد ﺣاﻻت اﻹﺻاﺑﺔ ﺑفﲑوس ﻛورو ۵اﳉدﻳد ﻣع ﻣﺘغﲑ دلﺘا.

وﻧﻈرا لﺸدة وطأة اﻻزﻣﺔ عﻠﻰ القﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ ،ﻳﺸﲑ ﺗقرﻳر ) 27(OECDاﱃ أﳘﻴﺔ إﻋادة الﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻗﺘﺼاد السياحة ﰲ
اﳌسﺘﻘﺒﻞ .لقد ﻛﺸفﺖ الﺼدﻣﺔ عن ﻧقاط ضعﻒ ﺑنﻴوﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﰲ اقﺘﺼاد الﺴﻴاﺣﺔ )ﻣثﻞ القﻄاع ا زأ ،وﻻ سﻴﻤا هﻴﻤنﺔ الﺸرﻛات
الﺼغﲑة واﳌﺘوسﻄﺔ ،واﳌوﲰﻴﺔ ،واﻻعﺘﻤاد اﳌفرط ،واﻹﻧﺘاجﻴﺔ( ،فﻀﻼً عن الثغرات ﰲ اسﺘعداد اﳊﻜوﻣﺔ والﺼناعﺔ والقدرة عﻠﻰ
اﻻسﺘجاﺑﺔ .سﺘﻜون الﺘدخﻼت الﺴﻴاسﻴﺔ ضرورﻳﺔ ﳌعاﳉﺔ هﺬه القﻀا ۶الﱵ أعاقﺖ القﻄاع ﰲ اﳌاضﻲ ،وﲡنﺐ العودة إﱃ إدارة الﺴﻴاﺣﺔ
وقﻀا ۶الﺘنﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺘوازﻧﺔ الﱵ واجﻬﺖ القﻄاع قﺒﻞ اﻷزﻣﺔ )ﻣثﻞ الﺴﻴاﺣﺔ الزائدة( .ﻛﻤا أدى الو۲ء إﱃ ﺗﺴرﻳع الرقﻤنﺔ واﻻﲡاهات
اﻷخرى الﱵ ﺗﺸﻜﻞ الﺴﻴاﺣﺔ .وﻣن النقاط الﱵ ﳚﺐ ان ﻳراعﻴﻬا إعادة الﺘفﻜﲑ أن ﺗﻜون اﻻسﺘداﻣﺔ ﻣﺒدأ ﺗوجﻴﻬﻴًا أساسﻴًا ﰲ الﺘعاﰲ.
قﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ،سﻠط عﻤﻞ ﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون اﻻقﺘﺼادي والﺘنﻤﻴﺔ الﻀوء عﻠﻰ ﺣاجﺔ ﺻاﻧعﻲ الﺴﻴاسات لﻠعﻤﻞ ﻣع الﺼناعﺔ وا ﺘﻤعات
لﺘحقﻴﻖ ﺗوازن أفﻀﻞ ﺑﲔ الفوائد والﺘﻜالﻴﻒ اﻻقﺘﺼادﻳﺔ والﺒﻴئﻴﺔ واﻻجﺘﻤاعﻴﺔ اﳌرﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄوﻳر الﺴﻴاﺣﺔ ،وﺗنفﻴﺬ رؤﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷجﻞ
وﻣﺴﺘداﻣﺔ لﻠﻤﺴﺘقﺒﻞ .ﺗﻈﻞ هﺬه الﻀرورة قائﻤﺔ ،ﻣع إﺑراز اعﺘﺒارات الﺼحﺔ والﺴﻼﻣﺔ ،إﱃ جاﻧﺐ اﳊاجﺔ اﻹضافﻴﺔ لﻠحد ﻣن الﺴﻴاﺣﺔ
۵قﻼ ﳏﺘﻤﻼً لﻠفﲑوس.
۲عﺘﺒارها ً
سﺘﺒقﻰ الﺸرﻛات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ خﻄر دون اسﺘﻤرار الدعم اﳊﻜوﻣﻲ .وعﻠﻰ الرﻏم ﻣن أن اﳊﻜوﻣات قد اﲣﺬت إجراءات ﻣﺴاﻧدة
لﺘﺨفﻴﻒ وطأة اﻻزﻣﺔ الﱵ ﺗﻀرب الﺴﻴاﺣﺔ ،ولﺘقﻠﻴﻞ فقد الوﻇائﻒ وﺑناء الﺘعاﰲ ﰲ عام  2021وﻣا ﺑعده ،ﻻ ﻳزال ﻳﺘعﲔ القﻴام
۲ﳌزﻳد ،وﺑﻄرﻳقﺔ أﻛثر ﺗنﺴﻴقا .ﺗﺸﻤﻞ أولو۶ت الﺴﻴاسﺔ الرئﻴﺴﻴﺔ ﻣا ﻳﻠﻲ:
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 اسﺘعادة ثقﺔ اﳌﺴافر وﲢفﻴز الﻄﻠﺐ .واسﺘعادة ثقﺔ اﳌﺴافرﻳن أولوﻳﺔ رئﻴﺴﻴﺔ ،وسﺘﻜون ﺣاﲰﺔ ۲لنﺴﺒﺔ لﻼﻧﺘعاش .أﻇﻬر اسﺘﻄﻼع
أجراه اﲢاد النقﻞ اﳉوي الدوﱄ ،ﻧُﺸر ﰲ  21أﺑرﻳﻞ  ،2020أن  ٪40ﻣن اﳌﺴﺘجﻴﺒﲔ ﻳعﺘزﻣون اﻻﻧﺘﻈار سﺘﺔ أﺷﻬر أو أﻛثر

قﺒﻞ الﺴفر ،ﺑعد رفع القﻴود .سﺘعاﱐ ثقﺔ اﳌﺴافرﻳن ﻣن ضرﺑﺔ ﻣﻀاعفﺔ ﺣﱴ ﺑعد اﺣﺘواء الو۲ء-ﺣﻴﺚ ثرت ۲ﳌﺨاوف اﻻقﺘﺼادﻳﺔ
الﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣواجﻬﺔ الرﻛود ۲ﻹضافﺔ إﱃ اﳌﺨاوف اﳌﺴﺘﻤرة ﺑﺸأن سﻼﻣﺔ الﺴفر.
ﳚﺐ أن ﺗﻜون اﳊﻜوﻣات والﺼناعﺔ سرﻳعﺔ وﻣنﺴقﺔ ﻣع ﺗداﺑﲑ ﺗعزﻳز الثقﺔ .ﳛﺘاج الﺘعاﰲ الﺒﻄﻲء إﱃ إجراءات لﺘعزﻳز الثقﺔ.
وسﻴحﺘاج اﳌﺴافرون إﱃ طﻤأﻧﺔ ﲞﺼوص سﻼﻣﺔ الﺴفر ،وسﺘحﺘاج اﳊﻜوﻣات إﱃ الﺘعاون ﻣع القﻄاع اﳋاص لوضع ﻣعاﻳﲑ

جدﻳدة ﻣن ﺣﻴﺚ الﺴﻼﻣﺔ والنﻈافﺔ واﻻخﺘﺒارات واﻹجراءات .و۲ﳌثﻞ ،سﺘحﺘاج اﳊﻜوﻣات إﱃ اﲣاذ خﻄوات لﻀﻤان راﺣﺔ
ﳎﺘﻤعات الوجﻬﺔ وأن الفوائد اﳌرﺗﺒﻄﺔ ﺑعودة الزوار ﺗفوق أي ﳐاوف ﺑﺸأن اﳌﺨاطر الﺼحﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ .أدخﻠﺖ ﺑعض الﺒﻠدان
أﻳﻀا اسﺘﻜﺸاف اسﺘﺨدام اﻷدوات الرقﻤﻴﺔ )ﻣثﻞ
عﻼﻣات سﻴاﺣﺔ آﻣنﺔ وﻧﻈﻴفﺔ لﻄﻤأﻧﺔ الزائرﻳن )ﻣثﻞ الﱪﺗغال( ،ﺑﻴنﻤا ﳚري ً
أﻳﻀا إﱃ ز۶دة ﺗﻄوﻳر اﻷسواق اﶈﻠﻴﺔ والﺒدﻳﻠﺔ وﺗعزﻳز ﺻورة إﳚاﺑﻴﺔ عند خروجﻬا
ﺗﻄﺒﻴﻖ الﺸاطئ اﻵﻣن ﰲ الﱪﺗغال( .ﺗﺘﻄﻠع الﺒﻠدان ً
ﻣن جائحﺔ ) COVID-19ﻣثﻞ أسﱰالﻴا والﻴو۵ن وإﻳﻄالﻴا(.

ﰲ فنﻠندا ،ﻳﺘم ﲢفﻴز الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﻣن خﻼل ﲪﻠﺔ " 100سﺒﺐ لﻠﺴفر ﰲ فنﻠندا" ﺣﻴﺚ ﲣرط فﻴﻬا ﳐﺘﻠﻒ اﳌنﻈﻤات
وﺗﺸارك ﰲ ﲤوﻳﻠﻬا .وﰲ الﻴو۵ن ،أطﻠقﺖ وزارة الﺴﻴاﺣﺔ ،وﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ الﻴو۵ﻧﻴﺔ ،وﻣنﻈﻤﺔ الﺘﺴوﻳﻖ ۲لﻴو۵ن ،ﻣنﺼﺔ عﻠﻰ
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ "الﻴو۵ن ﻣن اﳌنزل" ،ﺑدعم ﻣن  ،Googleدف ﺗعزﻳز الﺼورة اﻹﳚاﺑﻴﺔ لﻠﺒﻼد أثناء ﺗفﺸﻲ جائحﺔ
أﻳﻀا ﻣن  ،YouTubeﻣع
أﻳﻀا إﱃ اﳊفاظ عﻠﻰ اهﺘﻤام الزوار اﶈﺘﻤﻠﲔ ،وﺗﺴﺘفﻴد ً
 .COVID-19دف اﳌنﺼﺔ ً
دعﻤا ﻳﺼﻞ إﱃ أﻛثر ﻣن
ساعات ﻣن ﻣقاطع الفﻴدﻳو الﱵ ﺗعرض ﺷﺨﺼﻴات ﺷﻬﲑة .ﰲ الﻴا۲ن ،ﺗﺸﻤﻞ إجراءات ﲢفﻴز الﻄﻠﺐ ً
 10ﻣﻠﻴار دوﻻر أﻣرﻳﻜﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ خﺼوﻣات وقﺴائم لﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ لدعم الﺴﻴاﺣﺔ والنقﻞ واﳋدﻣات الغﺬائﻴﺔ وإقاﻣﺔ الﺘﻈاهرات
لﺘحقﻴﻖ الﺘعاﰲ الفوري ﺑعد اﳉائحﺔ ،والقﻴام ۲لعروض الﱰوﳚﻴﺔ لﻠﺴﻴاح الدولﻴﲔ .ﻛﻤا ﺣولﺖ ادارة الﺴﻴاﺣﺔ ۲لﱪﺗغال ﺷعارها
ﻣن ) Cant Skip Portugalﻻ ﳝﻜن ﲣﻄﻲ الﱪﺗغال إﱃ ) Cant Skip Hopeﻻ ﳝﻜن ﲣﻄﻲ اﻻﻣﻞ ،رسالﺔ أﻣﻞ
لﻠجﻤﻴع وﺗعدﻳﻠﻬا ﻣع ﳊﻈﺔ عدم الﻴقﲔ الﱵ ﺗعﻴﺸﻬا الﺴﻴاﺣﺔ .ﻛﻤا ﰎ إعادة الﱰﻛﻴز ﻣن إدارات الﺘﺴوﻳﻖ :ﲨع اﳌزﻳد ﻣن اﳌعﻠوﻣات
عن اﻷسواق وﺗقدﱘ هﺬه اﳌعﻠوﻣات عﻠﻰ أساس أسﺒوعﻲ لﻠﺸرﻛات ،وﺗﻄوﻳر اﶈﺘو۶ت الرقﻤﻴﺔ لﻠﺘدرﻳﺐ اﻹلﻜﱰوﱐ لﻠﻤﺸغﻠﲔ
الوطنﻴﲔ ﰲ ﻛﻞ سوق.
 ﺗﺸجﻴع الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ودعم العودة اﻵﻣنﺔ لﻠﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ:
ﻳﺴاهم القﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر  ،ﰲ اﳌﺘوسط  ،ﺑـ  ٪4.4ﻣن الناﺗج اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ  ،و  ٪21.5ﻣن ﺻادرات اﳋدﻣات
ﰲ دول ﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون اﻻقﺘﺼادي والﺘنﻤﻴﺔ .هﺬه اﳊﺼﺺ أعﻠﻰ ﺑﻜثﲑ ۲لنﺴﺒﺔ لﻠعدﻳد ﻣن دول ﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون اﻻقﺘﺼادي
والﺘنﻤﻴﺔ .عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال  ،ﺗﺴاهم الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ إسﺒاﻧﻴا ﺑنﺴﺒﺔ  ٪11.8ﻣن الناﺗج اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ ﺑﻴنﻤا ﳝثﻞ الﺴفر ٪52.3
ﻣن إﲨاﱄ ﺻادرات اﳋدﻣات  ،وﰲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺒﻠﻎ هﺬه اﻷرقام  ٪8.7و  ٪78.3وﰲ آﻳﺴﻠندا  ٪8.6و  ٪47.7وﰲ
الﱪﺗغال  ٪8.0و  ٪51.1وﰲ فرﻧﺴا  ٪7.4و .6 ٪22.2
ﲤثﻞ الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﺣواﱄ  ٪75ﻣن اقﺘﺼاد الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ دول ﻣنﻈﻤﺔ الﺘعاون اﻻقﺘﺼادي والﺘنﻤﻴﺔ .وﻣن ﰒ ﺗرى اﳌنﻈﻤﺔ
) (OECDأن الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ﺗوفر دفعﺔ ﻣا اﺣوج القﻄاع الﻴﻬا لﻠﻤﺴاعدة ﰲ اﳊفاظ عﻠﻰ العدﻳد ﻣن الوجﻬات والﺸرﻛات
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الﺴﻴاﺣﻴﺔ ،وسﺘﻈﻞ ﳏرًﻛا رئﻴﺴﻴًا لﻼﻧﺘعاش عﻠﻰ اﳌدى القﺼﲑ إﱃ اﳌﺘوسط .ﻛان هناك ﺑعض اﻻﻧﺘعاش ﰲ أﻧﺸﻄﺔ الﺴﻴاﺣﺔ
الداخﻠﻴﺔ ﻣنﺬ ﻣنﺘﺼﻒ العام  ،2020وﻳرجع ذلﻚ جزئﻴًا إﱃ آ۴ر النزوح ﻣن قﻴود الﺴفر الدولﻴﺔ.

هﺬه ﺑعض اﻹجراءات لﺘعزﻳز الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ .قدﻣﺖ وﻛالﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ا رﻳﺔ  85ﻣﻠﻴار فورﻧﺖ لدعم ﺑناء وﲡدﻳد الفنادق ﻣع
أﻛثر ﻣن  100ﻏرفﺔ ﰲ اﳌناطﻖ الرﻳفﻴﺔ  ،لﺘعزﻳز ﺗنﻤﻴﺔ الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ .ﻛﻤا ﰎ ﲣﺼﻴﺺ ﺑر۵ﻣج دعم ﺑقﻴﻤﺔ  60ﻣﻠﻴار فورﻧﺖ
ﻷﺻحاب ﲨﻴع ﻣنﺸﺂت اﻹقاﻣﺔ ﰲ اﳌناطﻖ الرﻳفﻴﺔ ﲝد أقﺼﻰ  8ﻏرف  ،وﰎ اﻹعﻼن عن ﻣناقﺼﺔ لﺘﻄوﻳر ﻣواقع اﳌعﺴﻜرات
عﻠﻰ ضفاف ﲝﲑة ۲ﻻﺗون ﰲ ﻣاﻳو  ، 2020ﲟﻴزاﻧﻴﺔ قدرها  5ﻣﻠﻴارات فورﻧﺖ.
وﰲ ﺗﺸﻴﻠﻲ ،ﲪﻠﺔ وطنﻴﺔ لﺘنﺸﻴط الﺴﻴاﺣﺔ ﺗرﻛز عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ۲سﺘثﻤارات  800ﻣﻠﻴون ﺑﻴزو ﺗﺸﻴﻠﻲ  ،وﺑر۵ﻣج Taste
 Chileلﻠﺘﺴوﻳﻖ  ،ﲟﻴزاﻧﻴﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ  83ﻣﻠﻴون ﺑﻴزو ﺗﺸﻴﻠﻲ.
وﰲ الدﳕارك ،ﰎ إطﻼق ﺣزﻣﺔ ﺻﻴفﻴﺔ ﺑقﻴﻤﺔ  700ﻣﻠﻴون ﻛروﻧﺔ داﳕرﻛﻴﺔ ﰲ ﻳوﻧﻴو  ، 2020دف ﻣنﺢ اﳌواطنﲔ الدﳕارﻛﻴﲔ
فرﺻا أفﻀﻞ لﺘجرﺑﺔ الثقافﺔ والﻄﺒﻴعﺔ ﰲ ﺑﻠدهم خﻼل فﺼﻞ الﺼﻴﻒ .ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺒادرات  50000ﺑﻄاقﺔ سفر ﳎاﻧﻴﺔ لوسائﻞ النقﻞ
ً

العام ﳌدة  8أ۶م ) 37.5ﻣﻠﻴون ﻛروﻧﺔ داﳕرﻛﻴﺔ( وﺗﺬاﻛر سفر ﺑنﺼﻒ الﺴعر لﻠﺘجارب الثقافﻴﺔ ) 186.5ﻣﻠﻴون ﻛروﻧﺔ داﳕرﻛﻴﺔ(.
عاﻣا اﳊﺼول ﺑﺸﻜﻞ ﲨاعﻲ عﻠﻰ  1.5ﻣﻠﻴار ﻛرو ۵آﻳﺴﻠندﻳﺔ
أﻣا ﰲ أﻳﺴﻠندا ،فﻴﻤﻜن لﻠﻤقﻴﻤﲔ الﺬﻳن ﺗزﻳد أعﻤارهم عن ً 18

ﻣن قﺴائم الﺴفر ﻣن اﳊﻜوﻣﺔ ،ﻹﻧفاقﻬا ﳏﻠﻴًا .ﺗﺒﻠﻎ قﻴﻤﺔ ﻛﻞ قﺴﻴﻤﺔ  5000ﻛرو ۵آﻳﺴﻠندﻳﺔ ،وﻳﺘم إﺻدارها لﻸﺷﺨاص اﳌولودﻳن
ﰲ عام  2002أو قﺒﻠه ،والﺬﻳن لدﻳﻬم رقم ضﻤان اجﺘﻤاعﻲ وﻳقﻴﻤون ﰲ أﻳﺴﻠندا .ﲝﻠول  25أﻛﺘوﺑر  ،2020ﺗقدم ﺣواﱄ

 170000فرد لﻠحﺼول عﻠﻰ قﺴائم سفر ،وﰎ ﺗﺴجﻴﻞ ﺣواﱄ ﻧﺼﻒ ﺷرﻛات الﺴﻴاﺣﺔ اﳌﺴجﻠﺔ ) (974لﻠﻤﺸارﻛﺔ .وﻣن ﺑﲔ
أﻳﻀا
هﺬه القﺴائم ،ﰎ اسﺘﺨدام ﺣواﱄ  120000ﰲ  817ﺷرﻛﺔ ﺑقﻴﻤﺔ  580ﻣﻠﻴون ﻛرو ۵آﻳﺴﻠندﻳﺔ .ﻳﺘم ﲣﺼﻴﺺ الﺘﻤوﻳﻞ ً
لﻠحﻤﻼت الﱰوﳚﻴﺔ لﺘﺸجﻴع اﻵﻳﺴﻠندﻳﲔ عﻠﻰ الﺴفر داخﻞ الﺒﻠد ) 40ﻣﻠﻴون ﻛرو ۵آﻳﺴﻠندﻳﺔ(.

ﻛﻤا ﺗﻀم اﻹجراءات اﳌﺘﺨﺬة ﺗداﺑﲑ إضافﻴﺔ ﺗﺘعﻠﻖ:
 دعم ﺷرﻛات الﺴﻴاﺣﺔ لﻠﺘﻜﻴﻒ والﺒقاء،
 ﺗوفﲑ ﻣعﻠوﻣات واضحﺔ لﻠﻤﺴافرﻳن والﺸرﻛات ،واﳊد ﻣن عدم الﻴقﲔ )إﱃ أقﺼﻰ ﺣد ﳑﻜن(،
 إجراءات اسﺘجاﺑﺔ ﻣﺘﻄورة لﻠحفاظ عﻠﻰ القدرات ﰲ القﻄاع وﻣعاﳉﺔ الثغرات ﰲ الدعم،
 ﺗعزﻳز الﺘعاون داخﻞ الﺒﻠدان وفﻴﻤا ﺑﻴنﻬا،
 ﺑناء سﻴاﺣﺔ أﻛثر ﻣروﻧﺔ واسﺘداﻣﺔ.
وﻳﱪز ﺗقرﻳر اﳌنﻈﻤﺔ أن العودة إﱃ "العﻤﻞ ﻛاﳌعﺘاد" ﺗعﺘﱪ أﻣرا ﻏﲑ ﻣرجﺢ وﻏﲑ هﲔ .سﻴحﺘاج ﺻاﻧعو الﺴﻴاسات إﱃ الﺘعﻠم ﻣن اﻷزﻣﺔ
لﺒناء اقﺘﺼاد سﻴاﺣﻲ أقوى وأﻛثر ﻣروﻧﺔ ﻣن أجﻞ اﳌﺴﺘقﺒﻞ .ﲢدد اﳌنﻈﻤﺔ ) (OECDعددا ﻣن الدروس اﻷولﻴﺔ الﱵ ﳚﺐ عﻠﻰ
اﳊﻜوﻣات القﻴام ا:
 ﻛاﻧﺖ اﻷزﻣﺔ ﲟثاﺑﺔ دعوة إﱃ اﳊﻜوﻣات ،عﻠﻰ ﲨﻴع اﳌﺴﺘو۶ت ،لﻼسﺘجاﺑﺔ ﺑﻄرﻳقﺔ ﻣنﺴقﺔ ،وسﻠﻄﺖ الﻀوء عﻠﻰ أﳘﻴﺔ ج
سﻴاسﺔ الﺴﻴاﺣﺔ اﳌﺘﻜاﻣﻠﺔ لدعم الﺘعاﰲ .إن ﺗقدﱘ دعم جﻴد الﺘوجﻴه وﳝﻜن الوﺻول إلﻴه سرع ﻣا ﳝﻜن وﻛفاءة لﺸرﻛات الﺴﻴاﺣﺔ
أﻣرا ۲لﻎ اﻷﳘﻴﺔ .ﲢﺘاج اﳊﻜوﻣﺔ عﻠﻰ ﲨﻴع اﳌﺴﺘو۶ت ،والقﻄاع اﳋاص ،إﱃ
والعاﻣﻠﲔ والﺴﻴاح اﳌعرضﲔ لﻠﺨﻄر ﻛان وسﻴﻈﻞ ً
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ﺗقﻴﻴﻤا أقوى لﻠﻤﺨاطر وآلﻴات اﻻسﺘجاﺑﺔ
اﻻسﺘعداد ﺑﺸﻜﻞ أفﻀﻞ ولدﻳﻬا القدرة عﻠﻰ اﻻسﺘجاﺑﺔ والﺘﻜﻴﻒ ﺑﺴرعﺔ .وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ً
لﻸزﻣات ،وﺗنﺴﻴ ًقا أوثﻖ عﻠﻰ اﳌﺴﺘوى اﶈﻠﻲ والوطﲏ والدوﱄ.

 ﺗعزﻳز العﻤﻞ اﳌنﺴﻖ والقائم عﻠﻰ اﻷدلﺔ ﺑﲔ اﳊﻜوﻣﺔ والقﻄاع اﳋاص :ﻳعد ﻣن الﻀروري ﺗنﺴﻴﻖ إجراءات الﺴﻴاسات عﻠﻰ ﲨﻴع
ﻣﺴﺘو۶ت اﳊﻜوﻣﺔ لدعم قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ خﻼل هﺬه اﻷزﻣﺔ .وﻳﺸﻤﻞ ذلﻚ الﺘعاﻣﻞ ﻣع الوزارات اﳌﺴؤولﺔ عن الﺼحﺔ والﺘوﻇﻴﻒ
دورا رئﻴﺴﻴًا ﰲ العﻤﻞ ﻣع ﺻاﻧعﻲ الﺴﻴاسات لﻀﻤان
واﳌﺸارﻳع والنقﻞ وﺣرﻛﺔ اﻷﺷﺨاص عﱪ اﳊدود .ﻳﻠعﺐ القﻄاع اﳋاص ً
أﻳﻀا ﻣﺸارﻛﺔ اﳌعرفﺔ واﲣاذ
اسﺘﻬداف ﺗداﺑﲑ اﻻسﺘجاﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ جﻴد ،وﺗعدﻳﻠﻬا ﺑﺸﻜﻞ ﻣناسﺐ ﻣع ﺗﻄور الوضع .وﻣن اﳌﻬم ً

اﳋﻄوات ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜن ﲨﻴع اﳉﻬات الفاعﻠﺔ ﻣن الوﺻول إﱃ اﳌعﻠوﻣات اﳊدﻳثﺔ .ﻻ ﺗزال ﻣراقﺒﺔ قﻴود الﺴفر اﳌﺘغﲑة ﺑﺴرعﺔ
ﻣﺴﺘﻤرا ،ﻛﻤا هو اﳊال ﻣع ﲨع اﳌعﻠوﻣات والﺒﻴا۵ت لﺘوجﻴه عﻤﻠﻴﺔ ﺻنع القرار .الﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻬم
ﲢد۶
والﺘﻄورات اﻷخرى ﲤثﻞ ً
ً
أﻳﻀا لﻀﻤان دﻣج اعﺘﺒارات الﺼحﺔ والﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﺗﻄوﻳر سﻴاسﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ﺑعد اﻷزﻣﺔ ،لﺒناء القدرة عﻠﻰ الﺼﻤود.
ً

ﰎ إﻧﺸاء الﻠجان ) (Committeesوفرق العﻤﻞ ) (taskforcesوآلﻴات الﺘنﺴﻴﻖ الرﲰﻴﺔ اﻷخرى لرﺻد الﺘأثﲑ عﻠﻰ
الﺴﻴاﺣﺔ ،واﻻسﺘجاﺑﺔ لﻠوضع سرﻳع الﺘﻄور .و خﺬ هﺬه ﺷﻜﻞ ﳉان إدارة اﻷزﻣات الﺴﻴاﺣﻴﺔ )ﻣثﻞ ﲨﻬورﻳﺔ الﺘﺸﻴﻚ والﻴو۵ن(،

وفرق عﻤﻞ اﻹﻧعاش وا ﻤوعات اﻻسﺘﺸارﻳﺔ )ﻣثﻞ ﺑﻠجﻴﻜا والوﻧﻴا وﻛرواﺗﻴا وأﻳرلندا وسﻠوفﻴنﻴا( ،وﻛﺬلﻚ ا ﻤوعات الوزارﻳﺔ
واﻻجﺘﻤاعات اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ الوﻛاﻻت )ﻣثﻞ ﻛندا ،ﻧﻴوزﻳﻠندا ،ﲨﻬورﻳﺔ سﻠوفاﻛﻴا ،الوﻻ۶ت اﳌﺘحدة(.
ضرور ۶ﻹعادة ﺗنﺸﻴط الﺴﻴاﺣﺔ .ﲢﺘاج الﺒﻠدان
أﻣرا
ً
 ﰲ ﳎال الﺘعاون الدوﱄ ،ﻳعد الﺘعاون اﳌعزز ﻣﺘعدد اﻷطراف والدعم القوي ً

ﻣعا ،ﻷن اﻹجراءات الﱵ ﺗﺘﺨﺬها إﺣدى اﳊﻜوﻣات ﳍا آ۴ر عﻠﻰ اﳌﺴافرﻳن والﺸرﻛات ﰲ الﺒﻠدان اﻷخرى ،وعﻠﻰ
إﱃ العﻤﻞ ً

ﻧﻈام الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻲ .ﲢﺘاج الﺒﻠدان إﱃ ﺗﻄوﻳر أﻧﻈﻤﺔ ﺗعاوﻧﻴﺔ عﱪ اﳊدود ﻻسﺘئناف الﺴفر ﻣان واسﺘعادة ثقﺔ اﳌﺴافرﻳن
أﻳﻀا إﱃ أﻧﻈﻤﺔ ﺗنﺴﻴﻖ دولﻴﺔ أﻛثر ﻛفاءة لﻼسﺘجاﺑﺔ لﻠﺼدﻣات
واﻷعﻤال وﲢفﻴز الﻄﻠﺐ وﺗﺴرﻳع اﻧﺘعاش الﺴﻴاﺣﺔ .هناك ﺣاجﺔ ً
اﳌﺴﺘقﺒﻠﻴﺔ

 هناك ﺣاجﺔ إﱃ دعم خاص ﺑقﻄاع ﻣعﲔ لﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴاجات اﳋاﺻﺔ لﻠعاﻣﻠﲔ ﰲ ﳎال الﺴﻴاﺣﺔ والﺸرﻛات والوجﻬات ،ودعم
اﻻﻧﺘعاش اﻻقﺘﺼادي عﻠﻰ ﻧﻄاق أوسع .اسﺘفادت الﺴﻴاﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣن ﺗداﺑﲑ الﺘحفﻴز اﻻقﺘﺼادي العاﻣﺔ .وﻣع ذلﻚ ،فﻬو
أﺣد أﻛثر القﻄاعات ثراً ،وسﻴﻜون له ثﲑ عﻠﻰ ﺗعاﰲ اﻻقﺘﺼاد الﻜﻠﻲ اﻷوسع ﻧﻄاقاً ﰲ العدﻳد ﻣن الﺒﻠدان .ﺗﻠﻚ اﻷجزاء ﻣن

النﻈام اﻹﻳﻜولوجﻲ الﺴﻴاﺣﻲ الﱵ ﱂ ﻳﺘم فﺘحﻬا ﺑعد لﻸعﻤال الﺘجارﻳﺔ والﱵ ﻣن اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳنﺨفض فﻴﻬا الﻄﻠﺐ أو ﻳﺘم ﺗقﻴﻴدها
خاﺻا ،وﻛﺬلﻚ الوجﻬات والﺸرﻛات الﺼغﲑة الﱵ ﺗﻀررت ﺑﺸدة واﻷﻛثر ضع ًفا.
لﺒعض الوقﺖ سوف ﺗﺘﻄﻠﺐ
اهﺘﻤاﻣا ً
ً

 ﳚﺐ أن ﻳﺒدأ الدعم اﳊﻜوﻣﻲ اﳌﺴﺘﻤر ۲لفعﻞ ﰲ ﺑناء اقﺘﺼاد سﻴاﺣﻲ أﻛثر اسﺘداﻣﺔ وﻣروﻧﺔ .ﲢﺘاج الوجﻬات والﺸرﻛات الﺴﻴاﺣﻴﺔ
إﱃ اﳌﺴاعدة لﻼسﺘعداد لﺘقدﱘ خدﻣات الﺴﻴاﺣﺔ لﺘﻠﺒﻴﺔ الﻄﻠﺐ عندﻣا ﰐ اﻻﻧﺘعاش .سﻴﻜون ﻣن اﳌﻬم العﻤﻞ ﻣع ﺷرﻛات
الﺴﻴاﺣﺔ ﺣﱴ ﺗﻜون ﻣﺴﺘداﻣﺔ ﺑعد اﻧﺘﻬاء الدعم ،وﺗﺒدأ ۲لفعﻞ ﰲ ﻣعاﳉﺔ اﻵ۴ر طوﻳﻠﺔ اﳌدى لﻸزﻣﺔ .ﳚﺐ أن ﺗﻜون الﺘداﺑﲑ
ﻣﺸروطﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘزاﻳد هداف ﺑﻴئﻴﺔ واقﺘﺼادﻳﺔ واجﺘﻤاعﻴﺔ أوسع.
أﻣرا ۲لﻎ اﻷﳘﻴﺔ لدعم اﻧﺘعاش
 سﻴﻜون ﺗوفﲑ وضوح الﺴﻴاسات واﲣاذ خﻄوات لﻠحد ﻣن عدم الﻴقﲔ )إﱃ أقﺼﻰ ﺣد ﳑﻜن( ً

الﺴﻴاﺣﺔ .ﻻ ﺗزال اﻵفاق اﳌﺴﺘقﺒﻠﻴﺔ ﻻقﺘﺼاد الﺴﻴاﺣﺔ ﻏﲑ ﻣؤﻛدة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ عادي ،وقد ﺗعرضﺖ ثقﺔ اﻷعﻤال والﺴفر لﻀرﺑﺔ

ﻣﻬﻤا ﺑﺸﻜﻞ خاص
ﻛﺒﲑة .سﻴﻜون الﺘواﺻﻞ الواضﺢ وسﻴاسﺔ اﳌعﻠوﻣات اﳌﺼﻤﻤﺔ ً
أﻣرا ً
جﻴدا والوضوح ﺑﺸأن اﳌعاﻳﲑ الو۲ئﻴﺔ ً
عندﻣا ﺗﻜون هناك ﺣاجﺔ لﺘغﻴﲑ قﻴود الﺴفر وﺗداﺑﲑ اﻻﺣﺘواء اسﺘجاﺑﺔ لﺘفﺸﻲ الفﲑوسات والوضع الﺼحﻲ اﳌﺘغﲑ.
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 .4ﲡﺮبة السياحة اﻻسﺒاﻧية ﰲ مواجﻬة تداﻋيات اﳉائحة:
ﻳوفر ﲢﻠﻴﻞ العﻼقﺔ ﺑﲔ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ وﺗفﺸﻲ الو۲ء ﰲ إسﺒاﻧﻴا دراسﺔ ﺣالﺔ ﻣفﻴدة ﳌﺴاعدة الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ عﻤﻠﻴﺔ الﺘعاﰲ .ﰲ إسﺒاﻧﻴا،
ﳛﻈﻰ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ﳘﻴﺔ اقﺘﺼادﻳﺔ ﻛﺒﲑة ،ﺣﻴﺚ جعﻠﻬا أﺣد أﻛثر الﺒﻠدان ضعفاً عندﻣا ﺗؤثر اﻷزﻣﺔ عﻠﻰ هﺬه الﺼناعﺔ.
أدى ﺗفﺸﻲ  COVID-19إﱃ أزﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒوقﺔ ﰲ إسﺒاﻧﻴا .ﰲ ارو ۲ﻛان اﻧﺘﺸار الفﲑوس ﰲ إﻳﻄالﻴا سر ًﻳعا ،ﰒ ﺗﻠﺘﻬا إسﺒاﻧﻴا الﱵ
أﺻﺒحﺖ ۴ﱐ ﺑؤرة ﰲ أورو ۲ﻣن ﺣﻴﺚ عدد اﳊاﻻت ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﱃ أﺣد أعﻠﻰ ﻣعدﻻت الوفﻴات ﰲ العاﱂ] .

ﻳﺴﺘند ﲢﻠﻴﻞ الﺘجرﺑﺔ اﻻسﺒاﻧﻴﺔ ﰲ ﲢقﻴﻖ ﺗعاﰲ الﺴﻴاﺣﺔ اﱃ ) .28(Binggeli et All, 2021سجﻞ العقد اﻷول ﻣن القرن
اﳊادي والعﺸرﻳن ۳رﳜا ﺣافﻼ لﻠﺴﻴاﺣﺔ اﻹسﺒاﻧﻴﺔ .ﰲ عام  ،2019ﻛاﻧﺖ ثﻼث ﻣن أفﻀﻞ ﲬﺲ وجﻬات سﻴاﺣﻴﺔ ﰲ أورو ۲إسﺒاﻧﻴﺔ،
وﺑﻠﻎ ﺣﻴنﻬا رقم اعﻤال قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ الﺒﻼد  200ﻣﻠﻴار دوﻻر ،أو  14.3ﰲ اﳌائﺔ ﻣن الناﺗج اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ الوطﲏ.
ﻣع جائحﺔ  ،COVID-19ﺗوﻏﻠﺖ ﻏﻴوم اﻻزﻣﺔ ﲰاء الﺴﻴاﺣﺔ اﻻسﺒاﻧﻴﺔ ،وﳝﻜن أن ﺗﻈﻞ ﻣوجودة عﻠﻰ اﻷقﻞ خﻼل الﺴنوات
القﻠﻴﻠﺔ اﳌقﺒﻠﺔ .ﺗﺸﲑ الﺘوقعات إﱃ أﻧه ﲝﻠول الوقﺖ الﺬي ﻳﺘعاﰱ فﻴه القﻄاع ،قد ﺗﻜون إسﺒاﻧﻴا قد ﺗﻜﺒدت خﺴائر ﺗراﻛﻤﻴﺔ ﰲ الناﺗج
اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ  300ﻣﻠﻴار دوﻻر ،وقد ﻳﺘم القﻀاء عﻠﻰ ﻣا ﻳﺼﻞ إﱃ  4.4ﻣﻠﻴون وﻇﻴفﺔ.
ﲤاﻣا ،والدﻣار اﻻقﺘﺼادي الﺬي أﺻاب
إذا اسﺘﻤرت اﻻﲡاهات اﳊالﻴﺔ ،فﺴوف ﻳﺴﺘغرق قﻄاع الﺴفر ﰲ إسﺒاﻧﻴا سنوات ﺣﱴ ﻳﺘعاﰱ ً
هﺬا القﻄاع ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ سﻴنﺘقﻞ إﱃ ﺑقﻴﺔ اﻻقﺘﺼاد.

عندﻣا ﺗعود الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜون ﺻورة ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ اﻹسﺒاﻧﻴﺔ قد ﺗغﲑت هﻴﻜﻠﻴًا .قد ﻳﺴﺘغرق اﻻﻧﺘعاش الﻜاﻣﻞ سنوات،

فﻼ ﺗعود الﺴﻴاﺣﺔ إﱃ ﻣﺴﺘو۶ت ﻣا قﺒﻞ اﳉائحﺔ ﺣﱴ عام  ،2024والﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ الوافدة ﲝﻠول عام  ،2025أﻣا إذا ﰎ إﺑﻄاء
الﺘعاﰲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧو۲ت الفﲑوس اﳌﺘﻜررة الﱵ ﺗعﻴﻖ النﻤو اﻻقﺘﺼادي فاﳌدة قد ﺗﻜون اطول.
سﺘحدد عدة عواﻣﻞ ﻣدى سرعﺔ ﺗعاﰲ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ اﻹسﺒاﱐ:
جاذﺑﻴﺔ الوجﻬات اﶈﻠﻴﺔ :ﻛﻠﻤا ﻛاﻧﺖ الوجﻬﺔ أﻛثر جاذﺑﻴﺔ ۲لفﻄرة ،زادت اﺣﺘﻤالﻴﺔ جﺬب اﳌﺴافرﻳن اﶈﻠﻴﲔ ﻣن أجزاء أخرى ﻣن
الﺒﻼد ﲟعدل ﳝﻜن أن ﻳعوض اﳋﺴارة ﰲ الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ .ﺗُﺼنﻒ إسﺒاﻧﻴا ضﻤن أفﻀﻞ ثﻼث دول ﰲ العاﱂ ﻣن ﺣﻴﺚ اﳌوارد الﻄﺒﻴعﻴﺔ

والثقافﻴﺔ.

ﺗوفر النقﻞ اﳉوي :الﺘأثﲑ اﻻقﺘﺼادي لﻠو۲ء سﻴﻜون أﻛثر ﺣدة ﻧﺘﻴجﺔ ﳐاوف ﺗﺘعﻠﻖ ۲لﺴﻼﻣﺔ الﺼحﻴﺔ وقﻴود الﺴفر اﳉوي .ﻳﺸﻜﻞ
الﺴفر اﳉوي ۲ 82ﳌائﺔ ﻣن ﲨﻴع الرﺣﻼت الداخﻠﻴﺔ ﻹسﺒاﻧﻴا ﰲ عام .2019
أﻳﻀا خﻠﻖ
الﺼحﺔ والنﻈافﺔ :لقد أوضحﺖ عقود ﻣن النقاش ﺣول اﻻسﺘداﻣﺔ أ ا ﻻ ﺗﺘعﻠﻖ فقط ۲لقﻀا ۶الﺒﻴئﻴﺔ ،ولﻜن ﻣن الﻀروري ً

ﻧوعﻴﺔ ﺣﻴاة لﻸجﻴال اﳊالﻴﺔ واﳌﺴﺘقﺒﻠﻴﺔ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ ا ال اﻻجﺘﻤاعﻲ واﻻقﺘﺼادي .ﺗؤثر ﻣعاﻳﲑ الﺼحﺔ والنﻈافﺔ ،جنﺒًا إﱃ جنﺐ ﻣع
سﻴاسات الﺘأﻣﲔ الﺼحﻲ والﺘأﻣﲔ عﻠﻰ الﺴفر لﻠفرد ،عﻠﻰ اﳌﻜان الﺬي ﳜﺘار اﳌﺴافرون ز۶رﺗه .ﰲ هﺬا الﺼدد ،ﺗﺘﺨﻠﻒ إسﺒاﻧﻴا عن

الﺒﻠدان اﻷخرى .ﻳوجد ﰲ إسﺒاﻧﻴا  30سر ًﻳرا لﻜﻞ  10000ﻣقﻴم ،وهو عدد أقﻞ ﺑﻜثﲑ ﻣن دول أخرى ﻣثﻞ فرﻧﺴا ) 65سر ًﻳرا( أو
أﳌاﻧﻴا ) 83سر ًﻳرا( أو الﻴا۲ن ) 134سر ًﻳرا(.
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ﻧﻈرا ﻷن سفر العﻤﻞ سﻴﺴﺘغرق وقﺘًا أطول لﻠﺘعاﰲ ،فﺈن اﳌدن والوجﻬات اﻹسﺒاﻧﻴﺔ الﱵ ﺗعﺘﻤد ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ
أﳘﻴﺔ الﺴفر الﺘجاريً :

عﻠﻰ سفر۶ت اﻻعﻤال سوف ﺗﺘأثر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ عﻠﻰ اﳌدى اﳌﺘوسط .ﰲ إسﺒاﻧﻴا ،ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺴافرون ﻣن رجال اﻷعﻤال  17ﰲ اﳌائﺔ
ﻣن ﻧفقات الﺴفر اﶈﻠﻲ ،وهﻲ ﻧﺴﺒﺔ أعﻠﻰ ﺑﻜثﲑ ﳑا هﻲ عﻠﻴه ﰲ العدﻳد ﻣن الﺒﻠدان اﻷخرى؛ ﰲ ﺣالﺔ الﱪﺗغال ا اورة ﻹسﺒاﻧﻴا ،عﻠﻰ
سﺒﻴﻞ اﳌثال ،ﰐ ۲ 7ﳌائﺔ فقط ﻣن ﻧفقات الﺴفر اﶈﻠﻲ ﻣن اﳌﺴافرﻳن ﺑغرض اﻷعﻤال.
سﺘنﺘﺸر اﻷضرار الﱵ ﳊقﺖ ﺑﺼناعﺔ الﺴفر ﰲ إسﺒاﻧﻴا عﱪ قﻄاعات أخرى ﰲ اﻻقﺘﺼاد :ﺗﺘأثر اﳌناطﻖ الفردﻳﺔ الﱵ ﺗعﺘﻤد عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ سﻠﱯ أﻛثر .ﰲ أﻣاﻛن ﻣثﻞ اﻷﻧدلﺲ وجزر الﺒﻠﻴار وجزر الﻜناري  ،...ﲤثﻞ الﺴﻴاﺣﺔ أﻛثر ﻣن  20ﰲ اﳌائﺔ ﻣن الناﺗج اﶈﻠﻲ
اﻹﲨاﱄ اﶈﻠﻲ وأﻛثر ﻣن  20ﰲ اﳌائﺔ ﻣن الوﻇائﻒ .الﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﳎزأة لﻠغاﻳﺔ وﺗﺘﻜون ﻣن العدﻳد ﻣن الﺸرﻛات الﺼغﲑة.
ﻳﺴاهم رواد اﻷعﻤال والﺸرﻛات الناﺷئﺔ ﰲ ﳎال الﺴفر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄوﻳر واسﺘداﻣﺔ اﳌناطﻖ واﳌدن خارج اﳌناطﻖ الﺼناعﻴﺔ واﳌدن

الﻜﱪى .ﰲ عام  ،2019ﺷﻜﻠﺖ ﺷرﻛات الﺴﻴاﺣﺔ الﱵ ﺗقﻞ إﻳرادا ا عن ﻣﻠﻴون ﻳورو ) 1.2ﻣﻠﻴون دوﻻر(  ٪15ﻣن إﲨاﱄ إﻳرادات
القﻄاع .ﺑدون ﻣزﻳد ﻣن الدعم اﳊﻜوﻣﻲ أو الﺘدخﻞ اﳋارجﻲ ،قد ﻻ ﺗنجو هﺬه الﺸرﻛات الﺼغﲑة ﻣن الو۲ء.
عدد ﻻ ﳛﺼﻰ ﻣن الﺸرﻛات الﺼغﲑة اﻷخرى الﱵ ﺗعﺘﻤد عﻠﻰ ﺣرﻛﺔ الﺴﲑ ،ﻣثﻞ ﻣراﻛز الﺘﺴوق واﳌﻄاعم وﲡار الﺘجزئﺔ ،ﺗﺸعر ﺑﺬلﻚ
أﻳﻀا .ﻣع ﻧﻀوب ﺗدفقات إﻳرادا م ،قد ﻻ ﻳﺘﻤﻜن العدﻳد ﻣن أﺻحاب اﻷعﻤال الﺼغﲑة ﻣن الوفاء ۲لﺘزاﻣا م اﳌالﻴﺔ وﳝﻜن أن
ً
ﻳﺘﺨﻠفوا عن سداد القروض .و۲ﳌثﻞ ،فﺈن اﻷﺷﺨاص الﺬﻳن ﺣﺼﻠوا عﻠﻰ قروض عقارﻳﺔ لﺸراء ﻣنزل ۴ن لﺘأجﲑه ﻣن أجﻞ إﳚارات
أﻳﻀا .إذا ﺣدث هﺬا عﻠﻰ ﻧﻄاق واسع ﲟا فﻴه الﻜفاﻳﺔ ،فﺈن الﺘداعﻴات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ الناﲡﺔ
قﺼﲑة اﻷجﻞ قد ﻳﺘﺨﻠفون عن الﺴداد ً

ﳝﻜن أن ﺗوجه ضرﺑﺔ خﻄﲑة لﻠقﻄاع اﳌاﱄ.
تسﺮﻳﻊ اﻧﺘعاش ﻗﻄاع السﻔﺮ ﰲ إسﺒاﻧيا

ﺑﻴنﻤا ﻳﻠقﻲ ﻻعﺒو الﺴفر أعﻴنﻬم أﻛثر ﰲ اﻷفﻖ  ،سﻴﺘعﲔ عﻠﻴﻬم الﺘعاﻣﻞ ﻣع اﻻﲡاهات اﳌوضحﺔ ﰲ هﺬه اﳌقالﺔ  ،ﻣع ﻣراعاة القوى
اﻷخرى الﱵ ﺗﺴارعﺖ ﺑﺴﺒﺐ الو۲ء  ،ﻣثﻞ اﻷﲤﺘﺔ .ﻳﺸﲑ ﺗقرﻳر ۵اﻷخﲑ  ،ﻣﺴﺘقﺒﻞ العﻤﻞ ﺑعد  ، COVID-19إﱃ أن قﻄاع
ﲢوﻻ أﻛﱪ أثناء وﺑعد الو۲ء.
الﺴفر ﰲ إسﺒاﻧﻴا سﻴﺸﻬد عﻠﻰ اﻷرجﺢ ً
ﳝﻜن لﻠﻤﺘدخﻠﲔ اﳊﻜوﻣﻴﲔ وﺷرﻛات الﺴفر العﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ اسﺘﺒاقﻲ ﰲ ثﻼثﺔ ﳎاﻻت ذات أولوﻳﺔ عالﻴﺔ لﺘغﻴﲑ اﳌد واﻹسراع ﰲ ﺗعاﰲ
القﻄاع .ﳚﺐ ﺗقﻴﻴم الﺘداﺑﲑ لعائدها عﻠﻰ اﻻسﺘثﻤار ،ﻣع اﻷخﺬ ﰲ اﻻعﺘﺒار العائد اﻻقﺘﺼادي اﳌﺒاﺷر ،واﻵ۴ر ﻏﲑ اﳌﺒاﺷرة ،واسﺘداﻣﺔ
الوﻇائﻒ الﱵ ﰎ إﻧﺸاؤها.
 .1مﻀاﻋﻔة الﻘدرة الﺘﻨاﻓسية
دفع  COVID-19العدﻳد ﻣن اﳌﺴافرﻳن ﻻسﺘﻜﺸاف وجﻬات ﺑدﻳﻠﺔ ،وسﺘزداد اﳌنافﺴﺔ ﻧﺘﻴجﺔ لﺬلﻚ .سﺘحﺘاج ﺷرﻛات الﺴفر
أﻳﻀا ﻣن خﻼل ز۶دة
إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ أﻛثر ﻛفاءة ﰲ عﻤﻠﻴا ا ،لﻴﺲ فقط ﻣن خﻼل إطﻼق اﳌزﻳد ﻣن الﺘحوﻻت "الﺘقﻠﻴدﻳﺔ" ولﻜن ً

ﺗرﻛﻴزها عﻠﻰ اﻹﻧﺘاجﻴﺔ والقدرة الﺘنافﺴﻴﺔ ،وإﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ أﻛثر ﻣروﻧﺔ لﺘﻜون قادرة عﻠﻰ اﻻسﺘجاﺑﺔ ﺑﺴرعﺔ أﻛﱪ لﻠﺘغﲑات ﰲ الﻄﻠﺐ
واﺑﺘﻜار ﻛﻴفﻴﺔ ﺗفاعﻠﻬا ﻣع العﻤﻼء.
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ﳚﱪ الو۲ء العدﻳد ﻣن ﺷرﻛات الﺴفر عﻠﻰ ﺗﻜثﻴﻒ جﻬودها ﰲ ﳎال الرقﻤنﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣقارﻧﺔ ۲لﺴنوات اﳋﻤﺲ الﺴاﺑقﺔ .ﳝﻜن
لﻠﺸرﻛات ﺑناء وز۶دة الزخم ﲟﺴاعدة اﳊﻜوﻣات اﶈﻠﻴﺔ ،الﱵ ﺗﺴعﻰ لﺘحفﻴز اﳌزﻳد ﻣن الرقﻤنﺔ .ﺗﺘعﻬد اﳊﻜوﻣﺔ اﻹسﺒاﻧﻴﺔ ﺑﺘقدﱘ ﲤوﻳﻞ
رقﻤﻲ ﺑقﻴﻤﺔ  5ﻣﻠﻴارات ﻳورو لﻠﻤؤسﺴات الﺼغﲑة واﳌﺘوسﻄﺔ اﳊجم ﻣن خﻼل " Plan de Digitalización de Pymes
ﻣؤخرا أن ﺗﻜون اﳌﺸارﻳع ﻣؤهﻠﺔ
 ."2021-2025وﰲ الوقﺖ ﻧفﺴه  ،ﻳﺘﻄﻠﺐ  NextGenerationEUالﺬي ﰎ إطﻼقه ً

لﺘﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒات الرقﻤﻴﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒات اﳌﺴﺘداﻣﺔ سﻴﻜون ﻣن اﳊﻜﻤﺔ لﺸرﻛات الﺴفر اﻻسﺘفادة ﻣن عدد ﻛﺒﲑ ﻣن اﳊوافز ،ﻣثﻞ اﳌزا۶
الﻀرﻳﺒﻴﺔ لﻠﻤﺒادرات الرقﻤﻴﺔ.

ﳝﻜن أن ﺗرﻛز الرقﻤنﺔ ﰲ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ اﻹسﺒاﱐ عﻠﻰ أولوﻳﺘﲔ رئﻴﺴﻴﺘﲔ :النﻈافﺔ والعﻤﻠﻴات .ﳝﻜن اسﺘﺨدام ﺗﻄﺒﻴقات اﳍاﺗﻒ اﶈﻤول
وجوازات سفر الﻠقاﺣات الرقﻤﻴﺔ لﺘﺘﺒع جﻬات اﻻﺗﺼال لﻠﻤﺴاعدة ﰲ ﺗعزﻳز ثقﺔ اﳌﺴافر وﺗﺴﻬﻴﻞ اﺣﺘواء ﺗفﺸﻲ اﻷﻣراض اﳉدﻳدة
اﶈﺘﻤﻠﺔ .ﳝﻜن لﻠﺸرﻛات ﲡﻬﻴز ﻧفﺴﻬا ۲لﺒنﻴﺔ الﺘحﺘﻴﺔ لﺘﻜنولوجﻴا اﳌعﻠوﻣات لﻼسﺘفادة ﻣن الﺘحﻠﻴﻼت اﳌﺘقدﻣﺔ ورقﻤنﺔ العﻤﻠﻴات اﳋﻠفﻴﺔ
لﺘﺘﺒع وﺗوقع سﻠوك اﳌﺴافرﻳن وﺗفﻀﻴﻼ م عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى أﻛثر دقﺔ  ،واﻛﺘﺸاف الفقاعات الﺼغﲑة لﻠﻄﻠﺐ واﻻﲡاهات الناﺷئﺔ والﺘنﺒؤ
ا.
 .2اﻻبﺘﻜار بﺸﻜﻞ تعاوﱐ ﻋﱪ اﳌﻨﻈﻤات والﻘﻄاﻋات
ﳝﻜن لﺸرﻛات الﺴفر الﱵ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ اﳌزﻳد ﻣن أوجه الﺘعاون عﱪ القﻄاعات ﰲ اﳌوضوعات الﺘالﻴﺔ أن ﺗفﺘﺢ ﻣﺼادر جدﻳدة لﻺﻳرادات
وﲢول قﻄاعات الﺴﻴاﺣﺔ الﻀعﻴفﺔ ﻣثﻞ فعالﻴات اﳌؤﲤرات واﻻجﺘﻤاعات وسفر اﻷعﻤال.
ﲢدﻳد وﺗﻠﺒﻴﺔ جﻴوب الﻄﻠﺐ اﳉدﻳدة :ﳝﻜن لﺸرﻛات الﺴفر العﻤﻞ ﻣع الﺸرﻛات ﰲ القﻄاعات اﻷخرى لﺘحدﻳد قﻄاعات سﻴاﺣﻴﺔ
جدﻳدة ذات ﻣﻄالﺐ فرﻳدة وإﻧﺸاء ﻣنﺘجات ﺗﻠﺒﻴﻬا .عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال ،ﳝﻜن لﻠفنادق الدخول ﰲ ﺷراﻛﺔ ﻣع اﳌﺴﺘﺸفﻴات لﺘقدﱘ ﺣزم
الراﺣﺔ واﻻسﱰخاء لﻠعاﻣﻠﲔ ﰲ ﳎال الرعاﻳﺔ الﺼحﻴﺔ ،وﳝﻜن ﲢوﻳﻞ أﻣاﻛن اﻻجﺘﻤاعات واﳌؤﲤرات واﳌعارض إﱃ ﻣرافﻖ الﺘعﻠﻴم عن
أﻳﻀا  ،ﳝﻜن أن ﺗوفر ﻣواقﻒ الﺴﻴارات ۲لفنادق ﳏﻄات ﺷحن لﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴاجات العدد اﳌﺘزاﻳد
ﺑُعد ﻻسﺘﻀافﺔ "اﳌناسﺒات اﳌدرسﻴﺔ"ً .

ﻣن ﻣالﻜﻲ الﺴﻴارات الﻜﻬر۲ئﻴﺔ  -سواء الﻀﻴوف أو الﺴائقﲔ اﳊﻀرﻳﲔ اﻵخرﻳن .أعادت ﺑعض الفنادق النﻈر ﰲ هﻴاﻛﻞ الﺘﺴعﲑ
اﳋاﺻﺔ ا لﻠﺴﻤاح ﲟزﻳد ﻣن اﳌروﻧﺔ  -عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال  ،ﻣن خﻼل ﺗقدﱘ ﺗﺼارﻳﺢ ﻳوﻣﻴﺔ  ،أو ﺣزم اﳌﻜاﺗﺐ اﳌنزلﻴﺔ  ،أو ﺣﱴ

اﻹقاﻣات طوﻳﻠﺔ اﻷجﻞ ﻻسﺘﻴعاب عدد ﻣﺘزاﻳد ﻣن العﻤال عن ﺑعد .قد ﺗﺒدأ هﺬه اﳌﺒادرات ﻛﺘجارب ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣنﺨفﻀﺔ اﳌﺨاطر
وﻣنﺨفﻀﺔ اﻻسﺘثﻤار ،ولﻜنﻬا ﳝﻜن أن ﺗﻜون ﲟثاﺑﺔ فﺘحات ﳏﺘﻤﻠﺔ لﻠﺸرﻛات ﰲ القﻄاعات الﻀعﻴفﺔ ﻻقﺘحام أسواق جدﻳدة وإعادة
ﺗﺼور ﳕاذج أعﻤاﳍا.
 .3تﻜوﻳن "ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻹﻋادة ﲣيﻞ السياحة" لﻠعب دور أكﺜﺮ ﻧﺸاﻃًا ﰲ إدارة السياحة
دورا أﻛثر ﻧﺸاطًا ﰲ إدارة الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن خﻼل
ﺑﺼرف النﻈر عن ﺗقدﱘ اﳌﺴاعدة اﳌالﻴﺔ لﻠقﻄاع ،ﳝﻜن لﻠوﻛاﻻت اﳊﻜوﻣﻴﺔ أن ﺗﻠعﺐ ً

الﺸراﻛﺔ ﻣع الﺸرﻛات لز۶دة جاذﺑﻴﺔ الوجﻬات الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﻣع اﳊفاظ عﻠﻰ ﻣعاﻳﲑ عالﻴﺔ ﻣن النﻈافﺔ والﺴﻼﻣﺔ .هناك العدﻳد ﻣن اﻷﻣثﻠﺔ

عﻠﻰ ذلﻚ ﰲ أجزاء أخرى ﻣن العاﱂ .عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال  ،دعم ﺻاﻧعو الﺴﻴاسﺔ الﺼﻴنﻴون ﲡار الﺘجزئﺔ اﶈﻠﻴﲔ ﻣن خﻼل إﻧﺸاء ﻣناطﻖ
ﺗﺴوق ﻣعفاة ﻣن الرسوم اﳉﻤرﻛﻴﺔ لﺘحفﻴز الﺴﻴاح اﶈﻠﻴﲔ عﻠﻰ الﺘﺴوق .ﰲ إسﺒاﻧﻴا  ،أﺻﺒحﺖ العدﻳد ﻣن الوجﻬات الﺼغﲑة أو الرﻳفﻴﺔ
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أﻛثر ﺷﻬرة  ،لﻜن ﻣنﻈﻤات إدارة الوجﻬات اﶈﻠﻴﺔ ) (DMOsﺗفﺘقر إﱃ اﳌﻴزاﻧﻴات الﻜافﻴﺔ والقدرة عﻠﻰ اﻻسﺘفادة ﻣن هﺬا اﻻﲡاه
وإﻳﺼال الﺴﻤات الفرﻳدة ﳌناطقﻬا اﳋاﺻﺔ ﳉﺬب الﺘدفقات الﺴﻴاﺣﻴﺔ الﻜﺒﲑة.
ﻛﻤا ﳝﻜن العثور عﻠﻰ ﺣالﺔ ۵جحﺔ ﰲ ﻣنﻄقﺔ ﺷﻠﻴﺴفﻴﻎ هولﺸﺘاﻳن اﻷﳌاﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺴﺘو۶ت ﻣﺘعددة ﻣن الوﻛاﻻت اﳊﻜوﻣﻴﺔ
وﺷرﻛات الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ "ﻛﺘﻠﺔ" لﺘعزﻳز الﺘعاون اﳌرﻛزي الوثﻴﻖ وإطﻼق ﻣﺒادرات ﻣﺸﱰﻛﺔ )عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال ،ﺑﺸأن ﳑارسات اﻻسﺘداﻣﺔ(
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴع أي ﻻعﺐ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﻠفﺘﻬا ﺑﺸﻜﻞ فردي .هناك ﺣالﺔ أخرى هﻲ  ،Wellness Cluster Tirolﰲ النﻤﺴا ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺴاهم أﻛثر ﻣن  120ﺷرﻛﺔ ﻣن اﻷعﻤال الﺘجارﻳﺔ اﳌرﺗﺒﻄﺔ ۲لﺴﻴاﺣﺔ والﺼحﺔ ﰲ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺘﻤثﻠﺔ ﰲ ز۶دة عرض القﻴﻤﺔ ﰲ
اﳌنﻄقﺔ ﰲ ﳎال الﺴﻴاﺣﺔ الﺼحﻴﺔ واﻻسﺘجﻤام.
 .5ﺧﻄة تعاﰲ ﻗﻄاع السياحة ﰲ جﻨوب اﻓﺮﻳﻘيا
ﲤﺘﻠﻚ جنوب افرﻳقﻴا ﻣؤهﻼت سﻴاﺣﻴﺔ ﻛﺒﲑة ،وﺗدرج ضﻤن الوجﻬات الﺒعﻴدة وﺗﺴعﻰ اﱃ ﺗﺴرﻳع ﺗعاﰲ القﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ ﳌا ﺑعد ﻛورو.۵
ﺗﺴﺘند الفقرات الﺘالﻴﺔ اساسا اﱃ ﺗقرﻳرﻳن ﻳﺘﻀﻤنان خﻄﺔ ﺗعاﰲ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ جنوب افرﻳقﻴا ) 29(SA , 2020و) SA,
.30(2021
ﺗﺘﻤﺘع جنوب إفرﻳقﻴا ﲟﻴزان ﲡاري سﻴاﺣﻲ إﳚاﰊ ﻣع ﺑقﻴﺔ العاﱂ .وهﺬا ﻳعﲏ أن الزائرﻳن ﻏﲑ اﳌقﻴﻤﲔ ﰲ جنوب إفرﻳقﻴا ﻳنفقون أﻣو ًاﻻ
ﰲ جنوب إفرﻳقﻴا أﻛثر ﻣن ﺗﻠﻚ الﱵ ﻳنفقﻬا الزائرون ﻣن جنوب إفرﻳقﻴا إﱃ اﳋارج .وﻣع ذلﻚ ،ﻣنﺬ عام  ،2016ﻇﻞ اﳌﻴزان الﺘجاري
الﺴﻴاﺣﻲ ﳉنوب إفرﻳقﻴا إﳚاﺑﻴًا ،إﻻ أﻧه ﻛان ﻳﱰاجع .وﻳعزى ذلﻚ إﱃ ثﺒات أعداد الوافدﻳن ﻧﺴﺒﻴًا .ﰲ عام  ،2015وﺻﻞ 13.9

ﻣﻠﻴون زائر أجنﱯ إﱃ ﻣواﻧئ الدخول ﰲ جنوب إفرﻳقﻴا .ارﺗفع هﺬا الرقم ﺑنﺴﺒﺔ  ٪8.4إﱃ  15.1ﻣﻠﻴون ﰲ عام  .2016ﰲ عام
ﻣﻠﻴو ۵ﰲ عام  .2018وفﻴﻤا ﻳﺘعﻠﻖ ۲لﺴفر اﶈﻠﻲ ،ﺑﻠﻎ اﻹﻧفاق
 ،2017زار  14.9ﻣﻠﻴون زائر أجنﱯ جنوب إفرﻳقﻴا ،ﺑﻴنﻤا زار ً 15
الﺴﻴاﺣﻲ اﶈﻠﻲ  143.8ﻣﻠﻴون راﻧد ﰲ عام  .2016ووﺻﻠﺖ إﱃ  153.1ﻣﻠﻴون راﻧد ﰲ .2018

ﺗﻀررا ﰲ إفرﻳقﻴا ﺣﻴﺚ ﲤثﻞ ﻧﺼﻒ ﲨﻴع اﻹﺻا۲ت اﳌﺒﻠﻎ عنﻬا ﰲ القارة .ﰲ ﺣﲔ
جنوب إفرﻳقﻴا ﻛاﻧﺖ إﱃ ﺣد ﺑعﻴد الدولﺔ اﻷﻛثر ً

أن الﺘأثﲑ الﻜاﻣﻞ ﻷزﻣﺔ  COVID-19عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ ﱂ ﻳﺘحدد ﺑعد ،فﻤن الواضﺢ أن الندوب سﺘﻜون طوﻳﻠﺔ اﳌدى ﺣﻴﺚ ﻣن

أﻳﻀا الﺘحدي اﳌﺘﻤثﻞ ﰲ إعادة ﺗنﺸﻴط اقﺘﺼادا ا
اﳌﺘوقع أن ﻳﺘعاﰱ ﺗدرﳚﻴا ﺑعد عام  .2023ﺑﻴنﻤا ﺗواجه الوجﻬات عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى العاﱂ ً

قﻴودا عﻠﻰ الﺴفر ﻣن وإﱃ جنوب إفرﻳقﻴا وﻻ ﺗزال العﻼﻣﺔ الﺘجارﻳﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ
الﺴﻴاﺣﻴﺔ ،فقد فرضﺖ أسواق اﳌﺼادر الرئﻴﺴﻴﺔ ً
أﻳﻀا ً

جنوب إفرﻳقﻴا ﺗﺘعرض لﻀغوط ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒاطﻬا ﺣد ﻣﺘحورات الفﲑوس )سﻼلﺔ جنوب افرﻳقﻴا( .ﻛﻤا أن اﻻقﺘﺼادات العاﳌﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ
الﻀعﻴفﺔ ﻻ ﺗﺒﺸر ۲ﳋﲑ ۲لنﺴﺒﺔ ﻵفاق الﺴﻴاﺣﺔ.
ﱂ ﺗﺴﻠم جنوب إفرﻳقﻴا ﻣن اﻻ ﻴار الوﺷﻴﻚ ﰲ عدد الﺴﻴاح الوافدﻳن الدولﻴﲔ .اﳔفﻀﺖ ﻣعدﻻت إﺷغال الفنادق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ،ﳑا
أدى إﱃ إجﺒار ﺑعض أﺻحاب الفنادق الﺼغﲑة والﻜﺒﲑة عﻠﻰ اﻹﻏﻼق .قﻠﺼﺖ اﳋﻄوط اﳉوﻳﺔ عﻤﻠﻴا ا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وأﻏﻠقﺖ العدﻳد
ﻣن ﻣناطﻖ اﳉﺬب الﺴﻴاﺣﻲ أو ﺗعﻤﻞ قﻞ ﻣن طاقﺘﻬا .ﻣن ۵ﺣﻴﺔ أخرى ،ﺗؤثر اﳊالﺔ الﻀعﻴفﺔ لﻼقﺘﺼاد اﶈﻠﻲ وفقدان الوﻇائﻒ
الﺬي ﺗﺴﺒﺐ فﻴه فﲑوس ﻛورو ۵ﺑﺸﻜﻞ سﻠﱯ عﻠﻰ الدخﻞ اﳌﺘاح لﻸسر ،ﳑا ﳛد ﻣن القدرة عﻠﻰ الﺴفر والقدرة عﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺗﻜالﻴفه.
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ﰎ إﻏﻼق ﺣواﱄ  50.000ﺷرﻛﺔ ﻣؤقﺘًا ﻣع ﺗعرض العدﻳد ﻣنﻬا ﳋﻄر اﻹﻏﻼق ﺑﺸﻜﻞ دائم ،ﳑا ﻳعرض ﻣا ﻳقرب ﻣن 600.000
وﻇﻴفﺔ لﻠﺨﻄر .أفادت  ٪58ﻣن الﺸرﻛات الﱵ ﴰﻠﺘﻬا الدراسﺔ

ا ﻏﲑ قادرة عﻠﻰ خدﻣﺔ دﻳو ا و ٪54ﻛاﻧﺖ ﺗﻜافﺢ لﺘغﻄﻴﺔ

الﺘﻜالﻴﻒ الثاﺑﺘﺔ ﰲ اﻳﺔ ﻣارس .ﺗﻀﻤنﺖ اﻹجراءات اﻷولﻴﺔ ﺗقﻠﻴﺺ اﳊجم و جﻴﻞ اﳊجز ،ﻣع ﺗفﻀﻴﻞ ﲣفﻴض اﻷجور ﰲ الﺒداﻳﺔ
عﻠﻰ اﻹجازة والﺘﺴرﻳﺢ.
ﻳﺘأثر الﺘنﺒؤ ۴ر الو۲ء عﻠﻰ اقﺘﺼاد الﺴﻴاﺣﺔ ۲لﺒﻴئﺔ ﻏﲑ اﳌؤﻛدة ،وﻏالﺒًا ﻣا ﻳﺘم ﲡاوزه ۲لﺘغﻴﲑات والﺘعدﻳﻼت ﰲ ﺗداﺑﲑ اﻻﺣﺘواء .وﺑناءً
عﻠﻰ ذلﻚ ،فﺈن العواقﺐ الﻜاﻣﻠﺔ لﻠو۲ء عﻠﻰ القﻄاع ﱂ ﺗﺘﻀﺢ ﺑعد .وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ اسﺘجا۲ت سﻴاسﻴﺔ ﻣرﻧﺔ وﳝﻜن أن ﲤﻜن ﻣن الﺘﻜﻴﻒ
اﳌﺴﺘﻤر ﻣع الﻈروف اﳌﺘغﲑة.
خﻄﺔ إﻧعاش قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ ) (Tourism Sector Recovery Planهﻲ اسﺘجاﺑﺔ ﻣن قﺒﻞ القﻄاع وﺷرﻛائه لﻠﺘحد۶ت
اﳌﺘعددة الﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬا الو۲ء .ﻣن ﺑﲔ أﻣور أخرى ،ﺗﺴﺒﺐ الو۲ء ﰲ الﺘأثﲑات الﺘاﱄ عﻠﻰ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ:
• إﻏﻼق ﻣؤسﺴات سﻴاﺣﻴﺔ.
 ﻣؤسﺴات سﻴاﺣﻴﺔ ﺗعﻤﻞ ﺑﻄاقﺔ ﻣنﺨفﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ.
• فقدان عدد هائﻞ ﻣن الوﻇائﻒ.
• ا ﻴار العرض والﻄﻠﺐ ﰲ اﻷسواق اﶈﻠﻴﺔ والدولﻴﺔ.
 الﻀغط اﳌﺴﺘﻤر عﻠﻰ العﻼﻣﺔ الﺘجارﻳﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ ﰲ جنوب إفرﻳقﻴا ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒاط الدولﺔ سﻼلﺔ ﻣﺘحورة ﻣن فﲑوس ﻛورو.۵
• ﺗراجع الﺘحول ﰲ قﻄاع الﺴﻴاﺣﺔ.
ﺗقر اﳋﻄﺔ ۲ﳊاجﺔ إﱃ عﻤﻞ ﻣﺴﺘﻬدف وﻣنﺴﻖ لﻠﺘﺨفﻴﻒ ﻣن آ۴ر اﻷزﻣﺔ وﺗﻀع القﻄاع عﻠﻰ الﻄرﻳﻖ اﻷﻣثﻞ لﻠﺘعاﰲ والﺘحول واﻻسﺘداﻣﺔ
طوﻳﻠﺔ اﻷجﻞ.

اﳌﺮحﻠة اﻻوﱃ ،ﲪاﻳة العﺮض ) 3-0أﺷﻬﺮ(
ﲤﺘد اﳌرﺣﻠﺔ اﻷولﻴﺔ ﻣن اﻧﺘعاش الﺴﻴاﺣﺔ ﳌدة ثﻼثﺔ أﺷﻬر ﻣن ﻣاﻳو ﺣﱴ ﻳولﻴو  .2020وﻳنﺼﺐ الﱰﻛﻴز خﻼل هﺬه الفﱰة عﻠﻰ اﲣاذ
اﻹجراءات اﳊاﲰﺔ الﻼزﻣﺔ لﻠحفاظ عﻠﻰ اﳌعروض الﺴﻴاﺣﻲ وإعداد القﻄاع ﻹعادة اﻻﻧفﺘاح الﺘدرﳚﻲ واﳊﺬر.
ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺴار الو۲ء قد ﳝنع ﰲ اﻳﺔ اﳌﻄاف هﺬا اﻹطار الزﻣﲏ اﻻفﺘﺘاﺣﻲ ،فﺈن ﺗرﻛﻴز اﳌرﺣﻠﺔ اﻻوﱃ ﻳنﺼﺐ عﻠﻰ الﺘنفﻴﺬ اﳌﺴؤول
ﳉﻤﻴع الﺘداﺑﲑ اﳌﻤﻜنﺔ داخﻞ القﻄاع لﻠﺴﻤاح عادة فﺘﺢ ۵فﺬة ﰲ أقرب وقﺖ ﳑﻜن ،ﻣع اﲣاذ ﺗداﺑﲑ لدعم اﻷعﻤال الﺘجارﻳﺔ اﳌﺘعثرة.
ولﺬلﻚ ،فﺈن أرﺑع ﺗوﺻﻴات اسﱰاﺗﻴجﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ الﺘنفﻴﺬ الفوري خﻼل هﺬه اﳌرﺣﻠﺔ؛ إﺑرام ﺷراﻛﺔ ﺷاﻣﻠﺔ لﻠﺘعاﰲ ﺑﲔ الﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ
واﳊﻜوﻣﺔ ،واعداد ﺣزﻣﺔ ﻣعززة لدعم العرض الﺴﻴاﺣﻲ ،وﺗنفﻴﺬ ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻷﻣن الﺒﻴولوجﻲ اﳌعﱰف ا عاﳌﻴًا  ،وإﻧﺸاء فرﻳﻖ وطﲏ

ﳐﺼﺺ لﻠوﺻول اﳉوي.
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۲ﻹضافﺔ إﱃ ذلﻚ ،ﳚﺐ أن ﻳﺒدأ الﺘﺨﻄﻴط ۲لﺘوازي ﻣع أولو۶ت اﳌرﺣﻠﺘﲔ  2و 3لﻀﻤان الوفاء ۲ﳌﻬﻞ الزﻣنﻴﺔ الﻼزﻣﺔ لﻠﺘنفﻴﺬ اﻷﻣثﻞ.
ﺗﺸﻤﻞ ﺗداﺑﲑ الﺘﺨﻄﻴط :ﲢﺴﲔ ﻧﻈام الﺘأﺷﲑات ،وﺗعزﻳز الﺸراﻛات ﻣع أجﻬزة إﻧفاذ القاﻧون ،وﺗﺼﻤﻴم ﲪﻠﺔ ﺗﺴوﻳﻖ ﳏﻠﻴﺔ لﺘحفﻴز
الﺴفر اﶈﻠﻲ وﺗﺼﻤﻴم ﺑر۵ﻣج ﺗﺴوﻳﻖ عاﳌﻲ ﻻسﺘﻬداف ۵فﺬة اﳊجز ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ) (bookingﰲ الرﺑع الثالﺚ .ﻛﻤا ﻳنﺒغﻲ إﺣراز
ﻣزﻳد ﻣن الﺘقدم ﰲ اﻷولو۶ت اﻷطول أجﻼً ،ﻣثﻞ ﻧﺸر ﺑر۵ﻣج ﺗﻴﺴﲑ اﻻسﺘثﻤار ودخول اﻷسواق ،والﺘعاون اﻹقﻠﻴﻤﻲ ،وﲢوﻳﻞ اﳍﻴﻜﻞ

اﳌؤسﺴﻲ لﻠﺴﻴاﺣﺔ إﱃ أقﺼﻰ ﺣد ﳑﻜن.

اﳌﺮحﻠة  :2تﻜييﻒ العﺮض والﻄﻠب ) 9-3أﺷﻬﺮ(
ﻣن خﻼل ﻣرﺣﻠﺔ الﺘعاﰲ ،ﳝﻜن أن ﺗﺴﺘفﻴد الﺴﻴاﺣﺔ ﻣن الرسائﻞ اﻹﳚاﺑﻴﺔ الﱵ ﲢﻤﻠﻬا سﻴاسﺔ اﻻﻏﻼق ﻹدارة جنوب إفرﻳقﻴا ﻷزﻣﺔ
 ،COVID-19والﺘحول اﳌوجه ﳓو الﺼحﺔ ﻻﺣﱰام ﳐاوف الﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣن ،و ﻣوائﻤﺔ ساسﺔ الﺴعر ﻣقاﺑﻞ القﻴﻤﺔ ﻹﻳﺼال
وضعﻴﺔ ﻣقنعﺔ لﻠﻤﺴافرﻳن اﶈﺘﻤﻠﲔ  .وﻣع ذلﻚ ،سﻴﺘم ﲡاهﻞ هﺬه الرسائﻞ إذا ﱂ ﻳﺘم ﺗقﻠﻴﻞ أو ﺣﻞ العوائﻖ الﺘقﻠﻴدﻳﺔ أﻣام الﺴفر.
أﻳﻀا الﺘعجﻴﻞ ۲لقﻀا ۶اﻷخرى ﻣثﻞ
واﻷﻛثر أﳘﻴﺔ ﰲ هﺬا الﺼدد هو الﺘأﺷﲑات واﳍجرة واﳉرﳝﺔ والﺴﻼﻣﺔ الﺴﻴاﺣﻴﺔ .ﰲ ﺣﲔ ﳚﺐ ً

الﺘحد۶ت اﳋﻄﲑة ﰲ اﳊﺼول عﻠﻰ ﺗراخﻴﺺ ﺗﺸغﻴﻞ اﳌرﻛﺒات ﻣن ﻣنﻈم النقﻞ العام الوطﲏ.

ﰲ ﳎال الﺘأﺷﲑات واﳍجرة ،ﺗﺴعﻰ لوائﺢ الﺘأﺷﲑات واﳍجرة إﱃ إدارة الوﺻول إﱃ أراضﻲ جنوب إفرﻳقﻴا ﻣن خﻼل ﲢقﻴﻖ الﺘوازن ﺑﲔ
اﳊاجﺔ اﻻقﺘﺼادﻳﺔ لﺴﻬولﺔ اﳌرور واﳊاجﺔ إﱃ ﲪاﻳﺔ الﺒﻼد ﻣع اﻻﺣﺘﻴاطات اﻷﻣنﻴﺔ اﳌناسﺒﺔ .لقد دعﻤﺖ اﳋﻄوات اﻷخﲑة الﱵ اﲣﺬ ا
وزارة الداخﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ سﻬولﺔ الوﺻول لﻠﻤﺴافرﻳن الدولﻴﲔ ،إﻻ أن سﻴاسﺔ وعﻤﻠﻴﺔ الﺘأﺷﲑات اﻷخﲑة ﻛاﻧﺖ ﲟثاﺑﺔ عائﻖ ﻣﻠحوظ
ﰲ أداء الﺴﻴاﺣﺔ الوافدة .عﻠﻰ الرﻏم ﻣن أ ا لﻴﺴﺖ ﻣرﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒاﺷرة ۲لو۲ء ،إﻻ أن عﻤﻠﻴات وسﻴاسات الﺘأﺷﲑات واﳍجرة اﳋالﻴﺔ ﻣن
اﶈﺴن ﺑعد اﻷزﻣﺔ .ﺗﺸﻤﻞ فئات الﺘأﺷﲑات الﺴﻴاﺣﻴﺔ الﺘأﺷﲑة الﺘقﻠﻴدﻳﺔ )قﺒﻞ
اﻻﺣﺘﻜاك ﳚﺐ أن ﺗﺸﻜﻞ جزءًا ﻣن عرض قﻴﻤﺔ الوجﻬﺔ ّ

ﺷﲑة اﳌغادرة الورقﻴﺔ ﰲ جواز الﺴفر( والﺘأﺷﲑات اﻹلﻜﱰوﻧﻴﺔ )ﲨﻴع أﻧواع ﺗﺼارﻳﺢ الﺴفر اﻹلﻜﱰوﻧﻴﺔ الﱵ ﰎ اﳊﺼول عﻠﻴﻬا قﺒﻞ

اﳌغادرة( والﺘأﺷﲑة عند الوﺻول والدخول ﺑدون ﺷﲑة.
دائﻤا أﻛﱪ عائﻖ أﻣام ﺗنقﻞ الزائرﻳن .وﻣثﻞ الﺘأﺷﲑة واﳍجرة أعﻼه ،لﻴﺲ اﻻﻣن والﺴﻼﻣﺔ ﻣن
اﻣا فﻴﻤا ﳜﺺ الﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣن ،فﺘعدان ً

أﻳﻀا إعادة ﺗوجﻴه ﺑعض عﻤﻠﻴات اﻻسﺘجاﺑﺔ لﻸزﻣات
وﻇائﻒ ادارة الو۲ء ،ولﻜنﻬﻤا جزء ﻣﻬم ﻣن عرض قﻴﻤﺔ الوجﻬﺔ .ﻣن اﳌﻤﻜن ً

ﺣول الﺸرطﺔ اﳌرئﻴﺔ واﻹﻧفاذ اﳌﺴﺘﻬدف وﻣراقﺒﺔ النقاط الﺴاخنﺔ لﻠﺴﻴاﺣﺔ لﻀﻤان ﳑراﺗنا الﺴﻴاﺣﻴﺔ عالﻴﺔ الﻜثافﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر.

ﺑﺸﻜﻞ إﲨاﱄ ،هناك ﺣاجﺔ إﱃ ﺗنﺴﻴﻖ أفﻀﻞ ﺑﲔ الﺴﻠﻄات لﺘأﻣﲔ اﳌواقع الﺴﻴاﺣﻴﺔ وإعﻄاء اﻷولوﻳﺔ لﺸؤون الزوار لﻠحد ﻣن ﺣوادث
اﳉرﳝﺔ وإضفاء اﳌﺼداقﻴﺔ عﻠﻰ اﳉﻬود اﳌﺒﺬولﺔ لﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺼورات الﺴوق الدولﻴﺔ لﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣن .ﳚﺐ أن ﻳﺸعر الﺴائحون ۲لثقﺔ ﰲ
أ م ﻣان .ﻳرﻛز ﺗﺒﲏ أفﻀﻞ اﳌﻤارسات ﻣن ﻣﺒادرات ﻣنع جرائم الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ اﳌﻤاثﻠﺔ عﻠﻰ ضﺒاط سﻼﻣﺔ الﺴﻴاﺣﺔ اﳌدرﺑﲔ ﺑﺸﻜﻞ
هادف والقادرﻳن عﻠﻰ الﺘعاﻣﻞ ﺑﺴرعﺔ وﻛفاءة وﺑﺸﻜﻞ ﻣناسﺐ ﻣع أي ﺣادث ﻣﺘعﻠﻖ ﲜرائم الﺴﻴاﺣﺔ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ ﺗﺴرﻳع عﻤﻠﻴﺔ
اﳌقاضاة.
ﻛﻤا ﳚﺐ ﺗﺸجﻴع الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ وﺗعزﻳز قدرة اﶈﻠﻴﲔ عﻠﻰ الﺘنقﻞ.
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ﻳﺼا ﰲ
سﺘعﺘﻤد ﻛﻴفﻴﺔ اﻧفﺘاح اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈﻠﻴﲔ عﻠﻰ الﺴفر اﶈﻠﻲ عﻠﻰ ﻛﻴفﻴﺔ ثﲑ  COVID-19عﻠﻴﻬم .سﻴﻜون الﺴوق ﺣر ً

الﺒداﻳﺔ عﻠﻰ اسﺘﻜﺸاف الﺘجارب اﶈﻠﻴﺔ ﲟجرد أن ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺴﺘو۶ت اﻹﻏﻼق ،والﺘوسع أﻛثر ﰲ الرﺣﻼت الﻴوﻣﻴﺔ والرﺣﻼت الﻠﻴﻠﻴﺔ

والرﺣﻼت اﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣع ﲣفﻴﻒ قﻴود اﻹﻏﻼق ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ .سﺘعﺘﻤد الﺴﻼﻣﺔ اﳌﺘﺼورة عﻠﻰ العقد اﻻجﺘﻤاعﻲ اﳌعﻤول ﺑه ﰲ اﻷﻣاﻛن
العاﻣﺔ وفﻬم أن اﳌﻤارسات اﻻجﺘﻤاعﻴﺔ لﻠﺼحﺔ والﺴﻼﻣﺔ اﳌقﺒولﺔ ،ﻣثﻞ ﺗداﺑﲑ الﺘﺒاعد اﳉﺴدي ،وﻣعاﻳﲑ النﻈافﺔ .ﲢﺘاج ﳑارسات
الﺼحﺔ والﺴﻼﻣﺔ إﱃ "دعم اﳌﺘعﺔ ،ولﻴﺲ إفﺴادها" وأن ﻳﺘم ﺗعزﻳزها ﻣن خﻼل اسﱰاﺗﻴجﻴﺔ اﺗﺼال عﻠﻰ ﻣﺴﺘوى الدولﺔ ﺗﺴﻠط الﻀوء
عﻠﻰ الﺴﻠوك اﳌﺘوقع ﰲ اﻷﻣاﻛن العاﻣﺔ وﺗﻀع ﻣعاﻳﲑ الﺴﻼﻣﺔ اﳌعﻤول ا ﰲ ﻣواقع الﱰفﻴه.
ﻛﻤا سﺘحدد الﻈروف اﳌالﻴﺔ الﺸﺨﺼﻴﺔ قرارات الﺴفر .و۲لﺘاﱄ سﻴﻜون ﻣن الﻀروري فﻬم الﺘأثﲑ اﳌاﱄ لﻠو۲ء واﻹﻏﻼق عﻠﻰ ﻛﻞ
ﺷرﳛﺔ ﻣن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
ﻧقﺼا ﰲ أ۶م اﻹجازة اﳌﺴﺘحقﺔ )ﺣﻴﺚ اضﻄر الﻜثﲑ ﻣنﻬم إﱃ أخﺬ إجازة أثناء اﻹﻏﻼق( ،ولدﻳﻬم ۵فﺬة
سﻴواجه اﳌﺴﺘﻬﻠﻜون اﶈﻠﻴون ً

إجازة ﻣدرسﻴﺔ ﳐفﻀﺔ وخفض اﻹﻧفاق الﺘقدﻳري .ﻣن اﳌرجﺢ أن ﻳرﺗفع سعر الﺴفر اﳉوي اﶈﻠﻲ وﻳﻜون ﻣقﻴدا لﻠغاﻳﺔ .ﰲ ﺣﲔ ﻛان
هناك طﻠﺐ ﻣﺘزاﻳد عﻠﻰ عﻤﻠﻴات الﺸراء الﺘجرﻳﺒﻴﺔ عﻠﻰ اﳋدﻣات والﺴﻠع ،هناك ﻧقﺺ ﰲ الﺒﻴا۵ت اﳌﺘعﻠقﺔ ﺑﻜﻴفﻴﺔ ﺗﺒﲏ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ازدﺣاﻣا لﻠﺴفر اﶈﻠﻲ .سﻴؤدي
ﺗقﻠﻴد ۶أﻛثر أوقات الﺴنﺔ
ﰲ جنوب إفرﻳقﻴا ﳍﺬا اﻻﲡاه العاﳌﻲ .ﺗعﺘﱪ العﻄﻼت اﳌدرسﻴﺔ الﺼﻴفﻴﺔ
ً
ً

ازدﺣاﻣا ﰲ
ﺗنﻈﻴم العﻄﻼت اﳌدرسﻴﺔ الﺼﻴفﻴﺔ الداخﻠﻴﺔ والﺴاﺣﻠﻴﺔ )دون اﳌﺴاوﻣﺔ عﻠﻰ عدد أ۶م الدراسﺔ( إﱃ ﻧﺸر فﱰة العﻄﻠﺔ اﻷﻛثر
ً

العام عﱪ فﱰة زﻣنﻴﺔ أوسع وقد ﰎ ﺗﺒنﻴﻬا ﺑنجاح دولﻴًا لﺘحفﻴز الﻄﻠﺐ عﻠﻰ الﺴفر اﶈﻠﻲ ﻣن خﻼل ﲤدﻳد ﻣوسم الﺬروة.

هناك فرﺻﺔ ساﳓﺔ ﻻسﺘغﻼل الﺴﻴاﺣﺔ الﺒدﻳﻠﺔ قﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴع الﺴفر الدوﱄ لﻠﺨارج .فاﳌﺴافرون اﶈﻠﻴون ﻏﲑ القادرﻳن عﻠﻰ الﺬهاب ﰲ
عﻄﻼت خارجﻴﺔ ،سﻴﺴعون إﱃ اﻻسﺘعاضﺔ ۲لﺴفر اﶈﻠﻲ ﻻﻛﺘﺸاف جنوب إفرﻳقﻴا .ﳛﺘوي هﺬا اﳉزء عﻠﻰ إﻧفاق ﺗقدﻳري ﻣﺘاح ﳝﻜن
اسﺘﺨداﻣه لدعم عروض الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ الراقﻴﺔ .لقد اسﺘﻤر الﻜثﲑ ﰲ العﻤﻞ أثناء اﻹﻏﻼق ،ورﲟا ﻳعاﻧون ﻣن إرهاق اﻹﻏﻼق .قد
ﻳﻜون لﻺﻏﻼق ثﲑ ﻣاﱄ ﳏدود ،أو أ م ﻳﺘوقعون اﻻﻧﺘعاش اﳌاﱄ ﲟجرد اسﺘئناف النﺸاط اﻻقﺘﺼادي إﱃ الوضع "الﻄﺒﻴعﻲ" .سﻴعﺘﻤد
الﺴفر عﻠﻰ سﻴاسات اﻹلغاء اﳌرﻧﺔ وﺻفقات القﻴﻤﺔ اﳌﻀافﺔ ﻣثﻞ ٍ 3
لﻴال ﺑﺴعر  2و۲قات الﺴفر الﺘجرﻳﺒﻴﺔ .سﻴﺒحﺚ هﺬا اﳌﺴافر
اﻹلﻜﱰوﱐ اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎال الﺘﻜنولوجﻴا عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ عن اﻷفﻜار والﺼفقات.
اﳌﺮحﻠة الﺜالﺜة :تعﺰﻳﺰ الﻨﻤو )(growth interventions
ﺗرﻛز ﺗدخﻼت اﳌرﺣﻠﺔ الثالثﺔ عﻠﻰ ضﻤان النﻤو والﺘنﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘداﻣﲔ عﻠﻰ اﳌدى الﻄوﻳﻞ .ﻳﺘحقﻖ هﺬا ﺑواسﻄﺔ ﺗقدﱘ ﺑر۵ﻣج اﻻسﺘثﻤار
ودخول الﺴوق لﺘعزﻳز العرض اﳍﻴﻜﻠﻲ ،وﲢﺴﲔ الﺘعاون اﻹقﻠﻴﻤﻲ لﺘعزﻳز الﻄﻠﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ وﲢقﻴﻖ الفوائد الﻼﺣقﺔ لﱪاﻣج الﺘﺴوﻳﻖ اﶈﻠﻴﺔ
والداخﻠﻴﺔ اﳌوضحﺔ ﰲ اﳌرﺣﻠﺔ الثاﻧﻴﺔ .لن ﻳؤدي ﲢﺴﲔ اﳍﻴﻜﻞ اﳌؤسﺴﻲ الﺴﻴاﺣﻲ ﻣﺒاﺷرة إﱃ ﲢﺴن العرض أو الﻄﻠﺐ ولﻜنه سﻴﻀﻤن
الﺘنفﻴﺬ الناجﺢ لﺘوﺻﻴات هﺬه اﳋﻄﺔ .ﺗﺘﻀﻤن اﳌرﺣﻠﺔ الثالثﺔ ثﻼثﺔ أﻧواع ﻣن الﺘدخﻼت:

24

 إﻃﻼق بﺮ۵مج تيسﲑ اﻻسﺘﺜﻤار ودﺧول السوق لﺘحﻔيﺰ اﻻسﺘﺜﻤار الﺮأﲰاﱄ وﲢوﻳﻞ الﻘﻄاع وتﻨوﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠات
ﻣن اﳌﺨاطر الرئﻴﺴﻴﺔ لﻸزﻣﺔ الﺼحﻴﺔ  COVID-19أ ا ﳝﻜن أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺴرعﺔ أزﻣﺔ ﺑنﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ إذا ﻛان النﺸاط الﺴﻴاﺣﻲ ﻣقﻴدا
لفﱰة طوﻳﻠﺔ جدا .وﺗﺸﲑ ﻣعاﻳﲑ اﻻﻧﺘعاش العاﳌﻴﺔ إﱃ أن الﺴﻴاﺣﺔ عادة ﻣا ﺗﻜون ﻣرﻧﺔ ﰲ ﻣواجﻬﺔ اﻷوﺑئﺔ وقادرة عﻠﻰ اﻻﻧﺘعاش ﺑقوة.
وﻣع ذلﻚ ،فﺈن الﺘعاﰲ ﻣن أزﻣات الﺒنﻴﺔ الﺘحﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀرر العرض الﺴﻴاﺣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ،ﻳﺴﺘغرق وقﺘًا أطول ﺑﻜثﲑ.
أﻳﻀا لدعم ﺗنوﻳع
ﳚﺐ أن ﻳعﻤﻞ القﻄاع عﻠﻰ جﺬب اﻻسﺘثﻤار ﻣن خﻼل دورة الﺘعاﰲ ﻣن أجﻞ خﻠﻖ قدرة إﻣداد ﻛافﻴﺔ ،ولﻜن ً
اﳌنﺘجات واﺣﺘﻴاجات الﺴوق ﻏﲑ اﳌﺨدوﻣﺔ الﱵ ﻣن اﳌرجﺢ أن ﺗﺼاﺣﺐ النﻤو اﳌﺘجدد .هﺬا ﳜﻠﻖ اثنﲔ ﻣن الﻀرورات ذات الﺼﻠﺔ؛
اﳊاجﺔ إﱃ جﺬب اﻻسﺘثﻤار الرأﲰاﱄ إﱃ القﻄاع ،واﳊاجﺔ إﱃ ﻣزﻳد ﻣن أهداف الﺘحول والﺸﻤول ﰲ القﻴام ﺑﺬلﻚ .ﳝﻜن أن ﺗؤدي
ﺻدﻣﺔ العرض ﻣن هﺬا النوع إﱃ ﺗرﻛﻴز الﺴوق ،ﺣﻴﺚ ﺗقﻞ اﳌنافﺴﺔ ﰲ ﳎاﻻت ﻣعﻴنﺔ ،وﺗدهور الﺴوق ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜن لﻠعرض اﳊاﱄ
ﲤاﻣا ،وفﺸﻞ الﺴوق ،ﺣﻴﺚ ﻳؤدي إﻏﻼق اﻷعﻤال إﱃ عدم ﺗورﻳد اﳌنﺘجات واﳋدﻣات .سﻴؤدي ﺗغﻴﲑ ﺗفﻀﻴﻼت اﳌﺴافر
أن ﻳﺘعاﰱ ً

أﻳﻀا إﱃ إﻧﺸاء فرص جدﻳدة رﲟا ﱂ ﺗﻜن ﻣوجودة ﻣن قﺒﻞ.
وسﻠوﻛﻴاﺗه ً

ﳚﺐ أن ﺗقﻴِّم اﻻسﱰاﺗﻴجﻴات ﻧقاط ضعﻒ سﻠﺴﻠﺔ القﻴﻤﺔ وأن ﺗﺴعﻰ إﱃ إعادة إدخال اﳌنافﺴﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ الﺘنﺸﻴط وﺗﺸجﻴع اﻻسﺘثﻤار

داعﻤا لﻠغاﻳﺔ ﻷهداف الﺘحول والﺸﻤول والﺘنوﻳع إذا
ﰲ ا اﻻت ﻏﲑ اﳌﻠﺒاة .إذا ﰎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻحﻴﺢ ،ﳝﻜن أن ﻳﻜون هﺬا النﻬج العام ً

ﻣدعوﻣا ۲لﱰﻛﻴز عﻠﻰ ﺗعزﻳز رؤﻳﺔ الﺸرﻛات الﺼغﲑة واﳌﺘوسﻄﺔ اﳊجم ،وﺣﺸد الﺘعاون ﺑﲔ أﺻحاب اﳌﺼﻠحﺔ اﳌﺘعددﻳن ،وﺗﻄوﻳر
ﻛان
ً

أﺻول ا ﺘﻤع وﲢوﻳﻞ اﻷﳕاط اﳌﻜاﻧﻴﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ.

ﳚﺐ الﱰﻛﻴز ﺑﺸﻜﻞ خاص عﻠﻰ جﺬب الﺘجﻤعات الﻜﺒﲑة ﻣن الﺘﻤوﻳﻞ اﳋاص اﻷجنﱯ اﳌوجه ﳓو اﳊفاظ عﻠﻰ أهداف الﺘنﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘداﻣﺔ و ثﲑها ،وﻛﺬلﻚ ﳓو دعم أدوات اﻻسﺘثﻤار ﻣنﺨفﻀﺔ العوائﻖ ﳌﺴﺘثﻤري الﺘجزئﺔ اﶈﻠﻴﲔ .ﳚﺐ دراسﺔ جدوى ﻣناطﻖ الﺘنﻤﻴﺔ
الﺴﻴاﺣﻴﺔ ) (TDZ Tourism Development Zonesوﺣزم ﺣوافز اﻻسﺘثﻤار لﻼسﺘثﻤارات الﺴﻴاﺣﻴﺔ الﻜﺒﲑة لدعم
عﻤوﻣا عﻠﻰ أ ا عالﻴﺔ اﳌﺨاطر
ﺗنوﻳع العرض .ﳚﺐ أن ﺗعاﰿ هﺬه الﺘداﺑﲑ عواﻣﻞ اﳋﻄر ﰲ ﺗنﻤﻴﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ،والﱵ ﻳنﻈر إلﻴﻬا اﳌﺴﺘثﻤرون ً

وﺗﺼﺒﺢ أﻛثر أﳘﻴﺔ عند وجود وجﻬﺔ جدﻳدة وأسواق جدﻳدة أﺣادﻳﺔ الﺒعد )ﻣثﻞ الﺴﻴاﺣﺔ الﱰفﻴﻬﻴﺔ( .ﺻن سﻴﱵ وﻛاﻧﻜون ۲ﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻣثاﻻن عن اﻻسﺘثﻤار الﺴﻴاﺣﻲ الناجﺢ القائم عﻠﻰ اﳊوافز .ﰎ إﻧﺸاء اﻷول ﺑناءً عﻠﻰ اعفاءات ضرﻳﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﺗرخﻴﺺ ﻛازﻳنو ،ﺑﻴنﻤا

أﻳﻀا
دعﻤﺖ اﳊﻜوﻣﺔ ﺑناء الفنادق الﺘﺴعﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﳌدﻳنﺔ الثاﻧﻴﺔ .ﳚﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻄاق ﺗروﻳج اﻻسﺘثﻤار وﺗﺴﻬﻴﻞ دخول الﺴوق ً

اﻷﺻول الﺴﻴاﺣﻴﺔ اﳌﻤﻠوﻛﺔ لﻠحﻜوﻣﺔ وﳚﺐ أن ﻳقدم ﺣﻼً لﻼسﺘداﻣﺔ الﺘﺸغﻴﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤرة ﳍﺬه اﶈفﻈﺔ.

 إﻋﻄاء اﻷولوﻳة لﻠﺘعاون مﻊ الوجﻬات ا اورة من أجﻞ ﻋﺮض ﻗيﻤة إﻗﻠيﻤية وﲡﺮبة زائﺮ ﻓﺮﻳدة
ﻳُنﻈر إﱃ جنوب إفرﻳقﻴا وجﲑا ا عﻠﻰ أ م وجﻬﺔ ﻣرﻏوﺑﺔ لﻠغاﻳﺔ "ﻛﺴﻠﺔ لﻼخﺘﻴار" ﰲ عدد ﻣن أسواق اﳌﺼدر۲ .لنﺴﺒﺔ لﻠعدﻳد ﻣن

اﳌﺴافرﻳن الدولﻴﲔ ،ﻳﺘم ﺗعزﻳز رﺣﻠﺔ اﳌرة الواﺣدة ﰲ العﻤر إﱃ اﳌنﻄقﺔ ﻣن خﻼل ﲡارب سﻴاﺣﻴﺔ ﻣقدﻣﺔ ﰲ ۵ﻣﻴﺒﻴا وﺑوﺗﺴوا ۵وﺷﻼﻻت
فﻴﻜﺘور .۶وﻳنﻄﺒﻖ هﺬا ﺑﺸﻜﻞ خاص عﻠﻰ سوق الﱰفﻴه الراقﻲ الﺬي ﻳﺴﺘفﻴد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣن اﻷﺻول الﻄﺒﻴعﻴﺔ اﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ .ﴰﻞ جزء
ﻛﺒﲑ ﻣن الوافدﻳن إﱃ اﳋارج ﰲ جنوب إفرﻳقﻴا ز۶رات ﻻﺣقﺔ إﱃ ﺑﻠدان أخرى .ﰲ عام  ،2018ﻣثﻞ هﺬا 608،422) ٪22.8
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ﺑﻠدا۵
ﺷﺨﺼا( ﻣن الوافدﻳن إﱃ اﳋارج وﺑﻠﻎ  ٪25،9ﰲ عام  .2015ﰲ عام  ،2019سافر  ٪52ﻣن أولئﻚ الﺬﻳن ﻳزورون ً
ً
أخرى إﱃ الدول ا اورة ﳉنوب إفرﻳقﻴا؛ ۵ﻣﻴﺒﻴا وﺑوﺗﺴوا ۵وزﳝﺒاﺑوي وﻣوزﻣﺒﻴﻖ.
ﻣن اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜان الﺴعﻲ إﱃ ﺗوﺣﻴد ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻷﻣن الﺒﻴولوجﻲ لﺘﻤﻜﲔ إدارة ﺗوقعات اﳌﺴافرﻳن وﲢقﻴقﻬا ﺑﺴﻬولﺔ عﱪ عدد ﻣن
أﻣرا ۲لﻎ اﻷﳘﻴﺔ لدعم الﺘنقﻞ اﻹقﻠﻴﻤﻲ .ﺑعد ذلﻚ ،ﳚﺐ إعﻄاء
الوجﻬات .سﻴﻜون الوﺻول اﳉوي ورواﺑط النقﻞ اﳌعززة ﺑﺸﻜﻞ عام ً

اﻷولوﻳﺔ لﻠقﻴود اﳌوجودة ﻣﺴﺒ ًقا عﻠﻰ ﲡرﺑﺔ الزائر اﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋالﻴﺔ ﻣن اﻻﺣﺘﻜاك ،ﻣثﻞ سﻴاسﺔ الﺘأﺷﲑة اﳌﺘﺴقﺔ ﻣن خﻼل univisas

أخﲑا ،ﳝﻜن أن ﻳؤدي ﺗﻄوﻳر عروض القﻴﻤﺔ الﺘﺸارﻛﻴﺔ ) collaborative value
وﺑروﺗوﻛوﻻت اﻷﻣان الﺒﻴو ﻣﱰﻳﺔ اﳌوﺣدةً .
 (propositionوﺷراﻛات الﺘﺴوﻳﻖ الﺘعاوﱐ إﱃ ز۶دة الﻜفاءة والفعالﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ أداء اﳌوارد اﳌالﻴﺔ اﳉﻤاعﻴﺔ.
 مﺮاجعة وﲢوﻳﻞ اﳍيﻜﻞ اﳌﺆسسﻲ لﻠسياحة لﺘﻘدﱘ دﻋﻢ ﻳﺘسﻢ ۲لﻜﻔاءة والﻔعالية وﻳﻘوده الغﺮض لﻨﻤو الﻘﻄاع وتﻨﻤيﺘه
ﺗﺸﲑ ﺗوﺻﻴات خﻄﺔ إﻧعاش الﺴﻴاﺣﺔ هﺬه إﱃ اﳊاجﺔ إﱃ ﲢول واسع وﺑعﻴد اﳌدى لﻠﻬﻴاﻛﻞ اﳌؤسﺴﻴﺔ اﳌوجودة لدعم القﻄاع .عﻠﻰ
اﳌﺴﺘوى الوطﲏ ،ﻻ ﺗزال  NDTهﻲ الﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜوﻣﻴﺔ العﻠﻴا لﻠقﻄاع ﻣع الﱰﻛﻴز اﳌﺘجدد عﻠﻰ ﺗنﻤﻴﺔ واسﺘداﻣﺔ ﺷراﻛﺔ عﻤﻴقﺔ وﺷاﻣﻠﺔ
ﻣع القﻄاع اﳋاص لﺘحقﻴﻖ أهداف خﻄﺔ اﻹﻧعاش.
أﻳﻀا اﻹﺷراف عﻠﻰ ﺣزﻣﺔ دعم الﺘورﻳد الﺴﻴاﺣﻲ اﳌعزز ،والﺴعﻲ اﳌﺴﺘﻤر ﻹﳚاد ﺑﻴئﺔ ﻣواﺗﻴﺔ )ﻣثﻞ الﺘأﺷﲑات
سﺘﺸﻤﻞ اﻷولو۶ت اﶈددة ً

واﳍجرة ،والﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣن( ،واﻻسﺘثﻤار ﰲ القﻄاع وﺗﺴﻬﻴﻞ دخول الﺴوق ،والﺘعاون اﻹقﻠﻴﻤﻲ لﻠوجﻬﺔ ،وﻣراجعﺔ سﻴاسﺔ القﻄاع
والﺘﺸرﻳعات )ﻣثﻞ قاﻧون الﺴﻴاﺣﺔ رقم  3لﺴنﺔ .(2014
أﻳﻀا ﰲ عﻤﻠﻴﺔ إعادة ﲣﺼﻴﺺ وﺗرﺷﻴد ﻛﻴا۵ت العﻼﻣﺔ الﺘجارﻳﺔ لﻠﺒﻠد .وﻣع ذلﻚ ،وﺑغض النﻈر عن الﺘﻜوﻳن اﳉدﻳد،
ﺑدأت اﳊﻜوﻣﺔ ً

فﺴﻴﻜون هﺬا اﳌوقﻒ لﺘعزﻳز ﻛﻞ ﻣن العﻼﻣﺔ الﺘجارﻳﺔ العاﻣﺔ لﻠﺒﻠد وقدر ا عﻠﻰ ز۶دة ﺣﺼﺔ جنوب افرﻳقﻴا ﰲ سوق الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ
وضﻤان ﺗعزﻳز قاعدة الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ .عﻼوة عﻠﻰ ذلﻚ ،ﳚﺐ اسﺘﻜﺸاف طرائﻖ العﻤﻞ ﺑﲔ ﻣنﻈﻤات الﺘﺴوﻳﻖ لﻠوجﻬات
الﺴﻴاﺣﻴﺔ الوطنﻴﺔ واﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ الوﺗﲑة الﺴرﻳعﺔ لﻼﺑﺘﻜار القدرة عﻠﻰ اﻻسﺘفادة ﻣن ﳎﻤوعﺔ ﻣﺘغﲑة ۲سﺘﻤرار ﻣن الﺘقنﻴات الناﺷئﺔ .ﰲ هﺬا الﺴﻴاق ،سﺘؤدي
اﻻسﺘثﻤارات اﳉارﻳﺔ ﰲ الﺒﻴا۵ت والﺘﻜنولوجﻴا إﱃ إﻧﺸاء ﻣرﻛز ﺑﻴا۵ت سﻴاﺣﻲ ﳝﻜنه الﺘﻜﻴﻒ ﻣع ﻣﺘﻄﻠﺒات اﻷعﻤال اﳌﺘﻄورة ﻣن خﻼل
ﻣﺴﺘﻤرا وﻣوثوقًا ﻷدوات وﺣﻠول ﲢﺴﲔ اﻷعﻤال الﱵ سﺘﻤﻜن سﻴاﺣﺔ جنوب
اﳊﻠول الﱵ ﺗعﺘﻤد عﻠﻰ الﺘﻜنولوجﻴا .ﻳﺘﻴﺢ ذلﻚ ﺗدف ًقا
ً
إفرﻳقﻴا ﻣن ﺗﻄوﻳر اﳌزﻳد ﻣن ﻧقاط الﺘﻤاﻳز ).(points of differentiation

ﺗوجد ﳎﻤوعﺔ ﻣن الفرص ﰲ هﺬا الﺼدد ،ولﻜن عﻤﻠﻴات الﺘوسع القادﻣﺔ ﰲ ﲤﻜﲔ اﳌؤثرﻳن عﻠﻰ ﻧﻄاق ﺻغﲑ )( ،واﳋﱪات الﱵ
ﺗقودها الﺘﻜنولوجﻴا الرقﻤﻴﺔ ،وﺗولﻴد خط سﲑ الرﺣﻠﺔ الدﻳناﻣﻴﻜﻲ ،واسﺘﻄﻼعات الزائرﻳن ﰲ الوقﺖ الفعﻠﻲ ،والﺘﺴوﻳﻖ الﺘاﺑع ﳍا،
والﺘدرﻳﺐ عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻛﻠﻬا ﺗﺒﺸر ۲ﳋﲑ .عاﻣﻞ النجاح الرئﻴﺴﻲ هو الﺸراﻛات اﻻسﱰاﺗﻴجﻴﺔ ﰲ ﺗنفﻴﺬ خﻄﺔ الﺘعاﰲ.
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اﳋاﲤة:
اﻛدت هﺬه الورقﺔ عﻠﻰ هﺸاﺷﺔ ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ ﻣواجﻬﺔ الﻜوارث وﺻعو۲ت ﺗنﻈﻴم جﻬود اﻹﻧعاش .واسﺘنادا لﻠﺒﻴا۵ت اﳌﺘوفرة،
فقد اعﺘﱪت أن الو۲ء الناجم عن  COVID-19ﻣن أﻛﱪ اﳉوائﺢ الﱵ أﺻاﺑﺖ العاﱂ سره ﰲ اﳌائﺔ عام اﳌاضﻴﺔ ،ﳑا أﺣدث
ﻛﺒﲑا عﻠﻰ اﻻقﺘﺼاد العاﳌﻲ وﺣﱴ ﺗدﻣﲑ ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ .وقد ﻧﺘجﺖ هﺬه اﻵ۴ر الﻀارة عن القﻴود اﳌفروضﺔ عﻠﻰ اﳊرﻛﺔ وقواعد
ثﲑا ً
ً

الﺘﺒاعد اﻻجﺘﻤاعﻲ ،واﳌﺨاوف ﻣن اﳌرض ﰲ ﺑﻴئﺔ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ الﱵ ﻳوفرها اﳌنزل ،واﻻﳔفاض اﳌؤقﺖ ﰲ دخﻞ العائﻼت اﳌﺨﺼﺺ
لﻠﺴﻴاﺣﺔ .ﻛاﻧﺖ اسﺘجاﺑﺔ اﳌؤسﺴات الدولﻴﺔ ،وخاﺻﺔ ﻣنﻈﻤﺔ الﺴﻴاﺣﺔ العاﳌﻴﺔ ،سرﻳعﺔ ،وإﱃ ﺣد ﻣا ،ﻹﻳقاف ا ﻴار ﺻناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ.
ﺷارﻛﺖ اﳌنﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ له ﻣثﻴﻞ ﰲ ﺗقاسم اﳌعﻠوﻣات واﳋﱪات وا۳ﺣﺘﻬا ﺑغرض إﻧعاش النﺸاط اﻻقﺘﺼادي ،ووضع خﻄﺔ
لﻠﺼﻤود والﺘعاﰲ ﰲ ا ال الﺴﻴاﺣﻲ.
اثﺒﺘﺖ هﺬه الورقﺔ أن دخول الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ ﻣأزق عاﳌﻲ ،أدى إﱃ سﻠﺴﻠﺔ ﻣن اﳌناقﺸات ﺣول اﳊاجﺔ إﱃ ﺗغﻴﲑ ﳕاذج اﻷعﻤال الﺴﻴاﺣﻴﺔ
لﺘﺼﺒﺢ أﻛثر اسﺘداﻣﺔ ،ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ "إعادة الﺘفﻜﲑ ﰲ الﺴﻴاﺣﺔ" ﻣن أﻛثر اﳌﺼﻄﻠحات ﺗرددا ﰲ اﻷوساط اﳌؤسﺴﻴﺔ
واﻻقﺘﺼادﻳﺔ والﺒحثﻴﺔ.
أﻇﻬرت الورقﺔ ثﻼث خﻄوات واضحﺔ لﺒناء ﺗقدم أفﻀﻞ لﻠقﻄاع الﺴﻴاﺣﻲ .أوﻻً ،ﲢﺴﲔ ثقﺔ اﳌﺴافر؛ ۴ﻧﻴًا ،فﻬم وﺗﺘﺒع اﲡاهات الﺴوق

اﳉدﻳدة وﳏرﻛات الﻄﻠﺐ؛ و۴لثًا ،اﻻلﺘزام ﺑﺒناء قﻄاعات سﻴاﺣﺔ أﻛثر ﻣروﻧﺔ وﴰولﻴﺔ ،واﻻسﺘفادة ﻣن اﻻهﺘﻤام اﳌﺘجدد ۲ﻻسﺘداﻣﺔ -

وهو أﻣر ﻣﻬم عﻠﻰ اﳌدى الﻄوﻳﻞ.

ﻛﻤا أﻇﻬرت أن الﺘﻜنولوجﻴا الرقﻤﻴﺔ هﻲ ﳎال آخر ﻳﺴﺘحﻖ اﻻهﺘﻤام .اذ ﲤﻠﻚ الﺘقنﻴات ﻣثﻞ الواقع اﻻفﱰاضﻲ أﳘﻴﺔ ﰲ جﺬب اهﺘﻤام
الﺴائحﲔ أثناء اﻹﻏﻼق ،وﻛﻤﺼدر لﻠﺒﻴا۵ت ﻹرﺷاد الﺘﺨﻄﻴط واﲣاذ القرار .سﺘﺴﺘﻤر الﺘﻜنولوجﻴا ﰲ لعﺐ دور ﻣﺘزاﻳد ﰲ سﻴاﺣﺔ
اﻹقاﻣﺔ الﻄوﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒحﺚ اﳌزﻳد ﻣن العﻤال عن خﻴارات العﻤﻞ عن ﺑُعد .أدت أزﻣﺔ ﻛوفﻴد  19-إﱃ ز۶دة عدد العاﻣﻠﲔ الرقﻤﻴﲔ
الﺒاﺣثﲔ عن فرﺻﺔ لﻠعﻤﻞ ﻣن الوجﻬات الﺴﻴاﺣﻴﺔ .ﻣع طرح الﻠقاﺣات وإعادة فﺘﺢ اﳌﻜاﺗﺐ ،سﺘحﺘاج الوجﻬات إﱃ ﻣراقﺒﺔ ﻣﺘاﻧﺔ هﺬا

الﺴوق عن ﻛثﺐ.
ﺗعاو۵
وﻣن اﳌﻤارسات اﳉﻴدة اﳌﺴﺘﻤدة ﻣن هﺬا الﺘحﻠﻴﻞ أن اﻻﻧﺘعاش اﳌﺴﺘدام والواسع النﻄاق ﰲ الﺴفر والﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ً
عاﳌﻴًا .ﻣن اﳌرجﺢ أن ﻳﻜون الﺘعاﰲ ﻏﲑ ﻣﺘﺴا ٍو ،وﻳعﺘﻤد عﻠﻰ ﻣا إذا ﻛان الناس ﻻ ﻳزالون خائفﲔ ﻣن الﺴفر إﱃ ﻣناطﻖ ﻣعﻴنﺔ ،أو أن
ﻣناطﻖ ﻣعﻴنﺔ ﲢجم عن إعادة فﺘﺢ ﺣدودها إذا ﱂ ﻳﺘم ﺗﻄعﻴم الﺴﻴاح القادﻣﲔ أو ﻛان الفﲑوس ﻻ ﻳزال ﻣﺘفﺸﻴًا .الﺘعاون العاﳌﻲ واﳌﺒادئ

الﺘوجﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸأن ﺑروﺗوﻛوﻻت الﺼحﺔ والﺴﻼﻣﺔ ،واﳌنﺼات اﻵﻣنﺔ الﱵ ﺗوﺣد اﻷفراد واﳊﻜوﻣات وﺻناعﺔ الﺴفر ﰲ ﺗﺒادل اﳌعﻠوﻣات
ﻣن ﺷأ ا أن ﺗزود الﺴﻴاح دلﺔ اﳌﻤارسات اﳉﻴدة واﳌعﻠوﻣات ﺣول ﻣﺘﻄﻠﺒات الﺴفر -ﻣثﻞ اﻻخﺘﺒار الفﲑوسﻲ الﺴﻠﱯ وﺗغﻄﻴﺔ الﺘأﻣﲔ
الﺼحﻲ .ﻏﲑ ان الﺘوافﻖ ﱂ ﳛدث ﺣول اسﺘﺨدام ﻣا ﻳﺴﻤﻰ ﲜوازات سفر الﻠقاح لﺘﻤﻜﲔ اسﺘئناف الﺴفر اﳉﻤاعﻲ .ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘم
العﻤﻞ لﺘﻄوﻳر ﻧﻈام ﺗﺴجﻴﻞ رقﻤﻲ ﳝﻜن أن ﻳﺴﻤﺢ لﺸرﻛات الﻄﲑان والﻜﻴا۵ت اﻷخرى ﻣثﻞ اﳌدارس ﺑفحﺺ ﻣا إذا ﻛان لدى
اﻷﺷﺨاص دلﻴﻞ عﻠﻰ الﺘﻄعﻴم.
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وﻣن ﺑﲔ النﺘائج ﻏﲑ اﳌﺒاﺷرة لﻠﺘحﻠﻴﻞ الوارد ﰲ هﺬه الورقﺔ الﺒحثﻴﺔ ،أن الﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ الناجحﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ القدرة عﻠﻰ الﺘعرف عﻠﻰ
أﻳﻀا اﻻسﺘجاﺑﺔ الفعالﺔ ﳍﺬا الﺘغﻴﲑ .ﰲ خﻀم ﺣقائﻖ وﺷواﻏﻞ عاﳌﻴﺔ ﻣﺘغﲑة ﻣثﻞ ﺗغﲑ اﳌناخ واﻹرهاب
الﺘغﻴﲑ فحﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ً
والﺘقدم الﺘﻜنولوجﻲ ،ﺗعﺘﱪ اﳉائحﺔ أﺣد اﻷﺣداث اﳌﺘغﲑة ،ﳑا ﻳؤدي إﱃ ﻇﻬور الفرص والﺘحد۶ت لﻠوجﻬات الﺴﻴاﺣﻴﺔ.

ﻏﲑ ان الورقﺔ ا۲ﻧﺖ عن ﺷﺒه ﺗوافﻖ ﰲ اﻵراء عﻠﻰ أن اﻻﻧﺘعاش ﰲ الﺴفر والﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﲔ سوف ﻳﻄول وﳜﻀع لدرجﺔ عالﻴﺔ ﻣن
عدم الﻴقﲔ .اذ ﻻ ﺗزال هناك ﳐاطر سﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ،وسﺘعﺘﻤد الﺴﻴﻄرة عﻠﻰ الو۲ء واسﺘعادة اﻷداء الﻄﺒﻴعﻲ لﻠنﺸاط اﻻقﺘﺼادي عﻠﻰ
اﳉﻬود العاﳌﻴﺔ لﻀﻤان النﺸر الﺴرﻳع لﻠقاﺣات والعﻼجات والﺘدخﻼت الﺴﻴاسﻴﺔ الﱵ ﳝﻜن أن ﺗﺴاعد ﰲ الﺘﺨفﻴﻒ ﻣن خﺴائر
الدخﻞ وﻣعاﳉﺔ آ۴ر الند۲ت ) (scarring effectsطوﻳﻠﺔ اﻷجﻞ.
وأوضحﺖ الورقﺔ أن الﺴﻴاﺣﺔ ﺻناعﺔ ﺣﺴاسﺔ ،خاﺻﺔً لﻠﻜوارث واﻷزﻣات ،وﻣن ﰒ ﻳﱪز ﰲ قائﻤﺔ اﻷولو۶ت الﱰوﻳج لﻠﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ

ﻛاسﱰاﺗﻴجﻴﺔ اﻧﺘعاش .وﻣن الﻀروري فﻬم اسﺘداﻣﺔ الﱰوﻳج لﻠﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺒدﻳﻞ ﺑعد اﳔفاض الﻄﻠﺐ عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ الدولﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ

ثﲑات  .COVID-19ﳚﺐ عﻠﻰ ﲨﻴع أﺻحاب اﳌﺼﻠحﺔ اﳌﺴاﳘﺔ ﰲ إعادة ﺗﺼور الﺴﻴاﺣﺔ وإعادة هﻴﻜﻠﺘﻬا لﺘوجﻴﻬﻬا ﳓو
ﳕوذج ﻣﺴﺘدام وﻣرن ،وهو اﻷﻣثﻞ ﰲ ﻣﺴﺘقﺒﻞ ﻣﺘغﲑ ۲سﺘﻤرار وﻳﺘﻤﻴز ۲لﺘحد۶ت.
سﺘﺨﺘﻠﻒ اﳊﻠول ﻣن ﺑﻠد إﱃ آخر ،وسﺘعﺘﻤد وﺗﲑة الﺘعاﰲ وﻧﻄاقه ۲لﻄﺒع عﻠﻰ الﺘﻄورات العاﳌﻴﺔ .لﻜن هناك فرﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳝﻜن
ﺗﺴﺨﲑها .إﱃ جاﻧﺐ اﻷولوﻳﺔ العاجﻠﺔ لﻠﺘﺨفﻴﻒ ﻣن ثﲑ الو۲ء ،سﺘحﺘاج الﺒﻠدان إﱃ خﻠﻖ "وضع طﺒﻴعﻲ جدﻳد" لﺼناعﺔ الﺴﻴاﺣﺔ.
ﳝﻜن أن ﻳﺴاعد الﺘنوﻳع والﺘحول إﱃ ﳕاذج الﺴﻴاﺣﺔ اﻷﻛثر اسﺘداﻣﺔ واﻻسﺘثﻤار ﰲ الﺘقنﻴات اﳉدﻳدة ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﻧﺘعاش.
ﺗقدم ﺑعض اﳊﻜوﻣات الدعم اﳌاﱄ ،إﻣا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒاﺷر أو ﻣن خﻼل القروض اﳌﻴﺴرة والﻀﻤا۵ت لﻠﺼناعﺔ .خﺼﺼﺖ العدﻳد ﻣن
ﻣنحا لﻠﺸرﻛات الﺼغﲑة واﳌﺘوسﻄﺔ .ﻛﻤا ساعدت الﺒﻠدان
الدول دعﻤا ﻣالﻴا لﺘحفﻴز الﺴﻴاﺣﺔ الداخﻠﻴﺔ ،ﺑﻴنﻤا قدﻣﺖ دول اخرى ً
الﺸرﻛات عﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﳕاذج أعﻤاﳍا وإعادة ﺗدرﻳﺐ اﳌوﻇفﲔ .ﻣنحﺖ ﺑعض اﳊﻜوﻣات فﺼوﻻً ﳎاﻧﻴﺔ لﺸﻬادة الﺘدرﻳﺐ عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
إﱃ العاﻣﻠﲔ الﺴﻴاﺣﻴﲔ لﻠﻤﺴاعدة ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬارا م.
وﻣع ذلﻚ ،فﺈن العدﻳد ﻣن اﻻقﺘﺼادات اﳌعﺘﻤدة عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ ﻳعوقﻬا اﳊﻴز اﳌاﱄ اﶈدود .قد ﺗﺴاعد اﳌﺒادرات اﳉدﻳدة ﻹعادة
الﺸعﻠﺔ ﳍﺬا القﻄاع .ﺑعض الدول ،عﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﳌثال ،ﻧقﻠﺖ العﻄﻼت الوطنﻴﺔ ﻣؤقﺘًا إﱃ أ۶م اﻻثنﲔ لﺘعزﻳز الﺴﻴاﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣن خﻼل

ﲤدﻳد عﻄﻼت اﻳﺔ اﻷسﺒوع .قدﻣﺖ اخرى ﺷﲑة "طاﺑع الﱰﺣﻴﺐ" وهﻲ ﺷﲑة إقاﻣﺔ ﳌدة عام واﺣد ﻳﺴﻤﺢ لﻠﻤوﻇفﲔ عن ﺑعد
۲لعﻴﺶ والعﻤﻞ ﻣن الﺒﻼد .و۲ﳌثﻞ ،أطﻠقﺖ اخرى ﻣﺒادرة  Blue Lanesالﱵ ﺗﺴﻤﺢ لﻠﻴﺨوت ۲لرسو ﰲ ﻣراسﻴﻬا ﺑعد ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒات اﳊجر الﺼحﻲ واﻻخﺘﺒارات الﺼارﻣﺔ.
ﺑعد اﳉائحﺔ ،ﳝﻜن أن ﻳعﻄﻲ الﺘحول اﳌﺴﺘﻤر ﳓو الﺴﻴاﺣﺔ الﺒﻴئﻴﺔ -ﺻناعﺔ سرﻳعﺔ النﻤو ﺗرﻛز عﻠﻰ اﳊفظ وخﻠﻖ فرص العﻤﻞ اﶈﻠﻴﺔ
دفعﺔ إضافﻴﺔ ﳍﺬه الﺼناعﺔ .هﺬا هو ۲لفعﻞ عنﺼر أساسﻲ ﰲ اسﱰاﺗﻴجﻴﺔ الﺴﻴاﺣﺔ ﰲ عدد ﻣن الدول ،ﺣﻴﺚ ﲢاول الﺘحول إﱃاﻷسواق اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ رﺣﻼت اﳌغاﻣرات ) (adventure travelواﳉوﻻت الﺼحﻴﺔ واﻻسﺘجﻤام ) health and
.(wellness tours
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 ﻣع الﺘﺒاعد اﻻجﺘﻤاعﻲ وﺑروﺗوﻛوﻻت الﺼحﺔ والنﻈافﺔ الﱵ ﻣن اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻈﻞ سارﻳﺔ.ﻬﻤا
ً ﳝﻜن أن ﺗﻠعﺐ الﺘﻜنولوجﻴا
ً أﻳﻀا
ً دورا ﻣ
.جﺴرا لﻠﺘعاﰲ
ً  ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﺗقدﱘ اﳋدﻣات ﺑدون ﳌﺲ واﻻسﺘثﻤارات ﰲ الﺘﻜنولوجﻴا الرقﻤﻴﺔ،ﰲ اﳌﺴﺘقﺒﻞ اﳌنﻈور

 ﺑﺴﺒﺐ الﺘغﲑات ﰲ ﺗفﻀﻴﻼت الﺴائحﲔ أو ثﲑات طوﻳﻠﺔ اﻻجﻞ لﻼزﻣﺔ، ﰲ ﺣالﺔ اسﺘﻤرار اﳔفاض الﺴفر لفﱰة أطول،أخﲑا
ً
 ﻳعد اﻻسﺘثﻤار. فقد ﲢﺘاج ﺑعض الﺒﻠدان اﳌعﺘﻤدة عﻠﻰ الﺴﻴاﺣﺔ إﱃ الﺸروع ﰲ رﺣﻠﺔ طوﻳﻠﺔ وﺻعﺒﺔ لﺘﻨوﻳﻊ اﻗﺘﺼادا ا،اﻻقﺘﺼادﻳﺔ
ﰲ القﻄاعات ﻏﲑ الﺴﻴاﺣﻴﺔ هدفًا طوﻳﻞ اﻷجﻞ ولﻜن ﳝﻜن دعﻤه ﻣن خﻼل ﺗعزﻳز الرواﺑط ﺑﲔ الﺴﻴاﺣﺔ والزراعﺔ اﳌنﺘجﺔ ﳏﻠﻴًا والﺘﺼنﻴع

سﺘﺨدام اﻻﺗفاقات اﻹقﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌعاﳉﺔ القﻴود الﱵ ﺗفرضﻬا وفورات اﳊجم۲ ، ﲟا ﰲ ذلﻚ اﳋدﻣات، ﻛﻤا ﳝﻜن ﺗوسﻴع الﺼادرات.والﱰفﻴه
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