السياحة
وفيروس كورونا
()19-COVID
 6آذار 2020

• إن ش
كب�ا
فـروس كورونـا  19-COVIDيطـرح أمـام قطاع السـياحة تحديـا ي
تفـ� ي
ي
ومتطورا.
• منظمـة السـياحة العالميـة عىل اتصـال دائم بمنظمـة الصحـة العالمية حرصا
على وجود صـوت موثـوق يسـتجيب للسـياحة العالمية.
• منظمـة السـياحة العالميـة تناشـد قطـاع السـياحة والمسـافرين مواجهـة هذا
تدابـر متناسـبة.
التحـدي بحكمـة وباتخـاذ
ي
أكـر القطاعـات ض
• تعـد السـياحة حاليـا أحـد ث
تر ًرا ،وتقـوم منظمـة السـياحة
ً
ف
العالميـة بمراجعـة توقعاتهـا لعـام  ،2020مـع العلـم أنـه ال يمكـن ي� الوضـع
فـروس  19-COVIDعلى السـياحة الدوليـة.
لتأثـر ي
الراهـن إجـراء أي تقييـم ي

يعتمـد قطـاع السـياحة ،ث
تأثلر اجتماعي ،على التفاعل
أكلر مـن أي نشـاط اقتصـادي آخـر ذات ي
ين
بل� النـاس .وإن منظمـة السـياحة العالميـة تقـوم بتوجيـه اسـتجابة قطـاع السـياحة عىل عـدة أصعدة:
• بواسـطة التعـاون الوثيـق مـع منظمة الصحـة العالميـة ،الوكالة الرائـدة ف� أ
المـم المتحدة
ي
لمعالجـة هـذا المرض؛
تدابـر صحية تقلـص إىل ن
أد� حد
• مـن خلال التأكـد مع منظمـة الصحة العالميـة من تنفيذ
ي
غلر ض
ال�وري على السـفر والتجـارة الدولية؛
مـن
التأثلر ي
ي

• عن طريق التضامن مع البلدان ض
المت�رة؛

• بالتأكيد عىل مرونة السياحة المعروفة والوقوف عىل استعداد لدعم االنتعاش.
تواصل منظمة السـياحة العالمية التنسـيق عن كثب مع منظمة الصحة العالمية ووكاالت أخرى
للمـم المتحدة .ويقـوم أ
تابعـة أ
ال ي ن
بولوليكاشـفيل،
م� العام لمنظمة السـياحة العالمية ،زراب
ي
باتصـاالت منتظمة مع الحكومات وأقطاب قطاع السـياحة.

الناس أوال

يل�م قطاع السياحة بإعطاء أ
تز
الولوية للناس ورفاهيتهم.
قامـت منظمـة السـياحة العالمية ،بصفتهـا وكالة أ
المم المتحدة الرائدة ف ي� مسـاهمة السـياحة
مشلرك مع منظمة الصحة العالميـة ،الوكالة الرائدة أ
ف� التنميـة المسـتدامة ،بإصـدار بيان ت
للمم المتحدة
ي
ف
لف�وس .19-COVID
ي� المواجهـة العالمية ي
تدعـو المنظمتـان إىل التحل� بالمسـؤولية والتنسـيق ت ز
التداب� الصحية
الم�ايد لضمان تنفيـذ
ي
ي
بطـرق تقلـل مـن التدخـل غلر الرض وري ف
الـدول .علاوة عىل ذلـك ،ينبغـي أن تكون
السـفر
�
ي
ي
ي
تدابلر المواجهـة مضبوطـة ومتناسـقة ،بمـا يتناسـب مع مـا يتهـدد الصحة العامة وعىل أسـاس
ي
تقييـم المخاطـر المحلية.

السفر
المسؤول

وغ�هـم.
المسـؤولية الشـخصية هـي أهـم مـا يمكـن للنـاس أن يتحلـوا بـه لحمايـة أنفسـهم ي
أ
الل� تتطبـق أثنـاء السـفر و�ف
ت
اللمـام
فينبغـي على المسـافرين إ
ي
ي
بتدابـر الوقايـة الساسـية ي
الحيـاة اليوميـة (نصائـح منظمـة الصحـة العالميـة للجمهـور) .وهـي تشـمل:
• غسل اليدين بانتظام،
• آ
الداب المألوفة لدى السعال،
• تأجيل خطط السفر ف ي� حاالت المرض،
• تجنب االتصال مع أ
الشخاص الذين يعانون من التهابات تنفسية حادة.
السـتعالم باسـتمرار عـن تطـورات الوضـع ،خصوصـا أثنـاء السـفر .وينبغـي عىل
وال بـد مـن إ
وغ�هـا مـن المصـادر الموثوقـة
المسـافرين التحقـق بانتظـام لـدى منظمـة الصحـة العالميـة ي
للوقـوف على آخـر التحديثـات والمعلومـات الصـادرة عـن
أخصائل� الصحـة والسـفر.
يي
والمسـافرون مسـؤولون ليـس فقط عن رفاهيتهـم ،بل أيضا عن رفاهية مـن حولهم .وينبغي
عليهـم أن يكونـوا عىل درايـة أ
بالعراض واتخاذ جميع الخطوات الموىص بها للنظافة الشـخصية.

التأث� عىل السياحة
ي

واحدا من أشـد القطاعـات ضت�راً من جراء ش
تفـ� يف�وس كورونا
يعـد قطاع السـياحة حال ًيا ً
ي
 ،19-COVIDإذ حلـت آثـاره على كل مـن العـرض والطلـب على السـفر .ويمثـل ذلـك خطـرا
إضافيـا ف ي� سـياق الضعـف الطارئ على االقتصاد العالمـي والتوترات الجيوسياسـية واالجتماعية
أ
ب� أ
المتـكا� فيما ي ن
فئ
غلر
السـواق الرئيسـية المصدرة للسـفر.
والتجاريـة  ،فضلا ً عـن الداء ي
أ
التأث� الكامل لـ 19-COVID
وبالنظـر إىل الطبيعـة المتطورة للوضع ،من السـابق لوانه تقييـم ي
أول ،تأخـذ منظمة السـياحة العالمية كمعيار سـيناريو
على السـياحة الدوليـة .إ
ولجـراء تقييم ي
المتالزمـة التنفسـية الحـادة الوخيمة ( )SARSلعام  ،2003مع احتسـاب حجم وديناميات السـفر
ف
وتأثلره االقتصادي المحتمل:
العالمـي واالضطرابـات الحالية ،واالنتشـار الجغر يا� لـ  19-COVIDي
ين
الدوليـ� ف ي� العالم قد ينخفض
• تقـدر منظمة السـياحة العالميـة اليوم أن عدد السـياح
ف� عـام  2020بنسـبة ت
تـراوح ي ن
بـ�  ٪1و  ، ٪3بـدال من نمو بنسـبة  ٪3إىل  ،٪4كما كان متوقعا
ي
ف
ن
الثا�/يناير .2020
ي� أوائـل كانـون ي
ين
• يمكـن أن تي�جـم ذلـك إىل خسـارة مـا ي ن
الدوليل�
بل�  30إىل  50مليـار دوالر ف ي� إنفـاق الـزوار
(إيـرادات السـياحة الدوليـة).
وتشـدد منظمـة السـياحة العالميـة على أنه يجـب التعامل بحذر مـع أي توقعات ،بسـبب
ش
وغـر المؤكـدة لهذا
التفـ� الذي قد يـؤدي إىل مراجعـات إضافية.
التطـورات المتقلبـة ي
ي

دعم االنتعاش

حوال
الصغ�ة والمتوسـطة الحجـم أن تتأثر بصورة خاصة (وهي
يتوقـع للمؤسسـات
ي
تشـكل ي
ف
ين
الماليـ� ي� جميع
 ٪ 80مـن قطـاع السـياحة) .ومن شـأن ذلـك أن يحدث اثره عىل سـبل عيش
ف
ت
يز
لتحف�
الل� تعتمد عىل السـياحة كوسـيلة
أنحـاء العالـم ،بمـا ي� ذلـك المجتمعـات الضعيفـة ي
تنميتهـا وتطورها االقتصادي.
والسـياحة ،بسـبب طبيعتهـا االقتصاديـة المتقاطعـة وبصمتهـا االجتماعيـة الراسـخة ،هـي ف ي�
وضـع فريـد لمسـاعدة المجتمعـات المتأثـرة مـن أجـل العـودة إىل النمـو واالسـتقرار .ولقـد
ين
السـن� ،على مرونتـه وقدرتـه ليـس فقـط على النهـوض
برهـن القطـاع باسـتمرار ،على مـر
كقطـاع ،بـل أيضـا على قيـادة االنتعـاش االقتصـادي واالجتماعـي عىل نطـاق أوسـع .وهـذا يعتمد عىل
والقـرار بـدور السـياحة.
الدعـم
السـياس المناسـب إ
ي

ف
ي� ظل ما تقدم،
تدعو منظمة السياحة العالمية إىل:
الل� تسـتهدف قطـاع السـياحة ف� ث
ت
أكلر
والسـياس
المـال
• تقديـم الدعـم
لتدابلر إ
ي
ي
ي
النعـاش ي
ي
البلـدان ترض راً؛
للنعـاش وتنفيذهـا بالتنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة للتنمية
• التخطيـط
لتدابلر وحوافـز إ
ي
والجهـات المانحـة؛
• دعـم السـياحة بغية إدارجهـا ف� خطط النعاش والجراءات أ
الوسـع نطاقا ف ي� االقتصادات
إ
إ
ي
ض
المت�رة.

ف
لتدابـر االنتعـاش
الرشـاد والدعـم
كمـا ي� المـا�ض ي  ،سـتقدم منظمـة السـياحة العالميـة إ
ي
ألعضائهـا ،ولقطـاع السـياحة الخـاص والعـام ،بمـا ف ي� ذلـك منظمـو الفعاليـات والمعـارض
السـياحية.
ومـن خلال موقعها إ ت ن
و� وقنوات التواصل االجتماعـي ( Twitterو  Instagramو LinkedIn
اللك� ي
العالم عـن التحديثات المنتظمة.
و  ، )Facebookسـتواصل منظمة السـياحة العالمية إ
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