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يعتملد قطلاع السلياحة، أكلرث ملن أي نشلاط اقتصلادي آخلر ذات تأثلري اجتماعي، على التفاعل 
ن النلاس. وإن منظمـة السـياحة العالميـة تقـوم بتوجيـه اسـتجابة قطـاع السـياحة عى علدة أصعدة: بل�ي

ي الأملم المتحدة 
بواسلطة التعلاون الوثيلق ملع منظمة الصحـة العالميـة، الوكالة الرائلدة �ن  •

المرض؛ لمعالجلة هلذا 

ملن خلال التأكلد مع منظملة الصحة العالميلة من تنفيذ تدابـري صحية تقللص إىل أد�ن حد   •
وري على السلفر والتجلارة الدولية؛ ملن التأثلري غلري ال�ن

رة؛ عن طريق التضامن مع البلدان المت�ض  •

بالتأكيد عىل مرونة السياحة المعروفة والوقوف عى استعداد لدعم النتعاش.  •

تواصل منظمة السلياحة العالمية التنسليق عن كثب مع منظمة الصحة العالمية ووكالت أخرى 
 ، ن العام لمنظمة السلياحة العالمية، زراب بولوليكاشلفيىي تابعلة لاأملم المتحدة. ويقلوم الأم�ي

باتصلالت منتظمة مع الحكومات وأقطاب قطاع السلياحة.

ا  وس كورونـا COVID-19 يطـرح أمـام قطاع السـياحة تحديـا كبري ي فـري
إن تفـ�ش  •

ومتطورا.

منظمـة السـياحة العالميـة عىل اتصـال دائم بمنظمـة الصحـة العالمية حرصا   •
عـىل وجود صـوت موثـوق يسـتجيب للسـياحة العالمية.

منظمـة السـياحة العالميـة تناشـد قطـاع السـياحة والمسـافرين مواجهـة هذا   •
التحـدي بحكمـة وباتخـاذ تدابـري متناسـبة.

ًرا، وتقـوم منظمـة السـياحة  تعـد السـياحة حالًيـا أحـد أكـرش القطاعـات تـ�ض  •
ي الوضـع 

العالميـة بمراجعـة توقعاتهـا لعـام 2020، مـع العلـم أنـه ال يمكـن �ض
وس COVID-19 عـىل السـياحة الدوليـة. الراهـن إجـراء أي تقييـم لتأثـري فـري

https://www.unwto.org/unwto-statement-on-the-novel-coronavirus-outbreak


نم قطاع السياحة بإعطاء الأولوية للناس ورفاهيتهم. يلرت

ي مسلاهمة السلياحة 
قاملت منظمـة السـياحة العالمية، بصفتهلا وكالة الأمم المتحدة الرائدة �ن

ك مع منظمة الصحة العالميلة، الوكالة الرائدة لاأمم المتحدة  ي التنميلة المسلتدامة، بإصلدار بيان مشلرت
�ن

.19-COVID وس ي المواجهلة العالمية لفري
�ن

ايد لضمان تنفيـذ التدابري الصحية  ض تدعلو المنظمتلان إىل التحلىي بالمسـؤولية والتنسـيق المرت
. علاوة عى ذللك، ينبغلي أن تكون  ي السلفر اللدوىلي

وري �ن بطلرق تقللل ملن التدخلل غلري الل�ن
تدابلري المواجهلة مضبوطلة ومتناسلقة، بملا يتناسلب مع ملا يتهلدد الصحة العامة وعى أسلاس 

تقييلم المخاطلر المحلية.

هلم.  المسلؤولية الشلخصية هلي أهلم ملا يمكلن للنلاس أن يتحللوا بله لحمايلة أنفسلهم وغري
ي 

ي تتطبلق أثنلاء السلفر و�ن
لملام بتدابـري الوقايـة االأساسـية الل�ت فينبغلي على المسلافرين الإ

الحيلاة اليوميلة )نصائلح منظملة الصحلة العالميلة للجمهلور(. وهلي تشلمل:

غسل اليدين بانتظام،  •

الآداب المألوفة لدى السعال،  •

ي حالت المرض،
تأجيل خطط السفر �ن  •

تجنب التصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات تنفسية حادة.  •

سـتعالم باسـتمرار علن تطلورات الوضلع، خصوصلا أثنلاء السلفر. وينبغلي عى  وال بـد مـن االإ
هلا ملن المصلادر الموثوقلة  المسلافرين التحقلق بانتظلام للدى منظملة الصحلة العالميلة وغري

ي الصحلة والسلفر. للوقلوف على آخلر التحديثلات والمعلوملات الصلادرة علن أخصائل�ي

والمسـافرون مسـؤولون ليـس فقط عن رفاهيتهـم، بل أيضا عن رفاهية مـن حولهم. وينبغي 
عليهلم أن يكونلوا عى درايلة بالأعراض واتخاذ جميع الخطوات الموىص بها للنظافة الشلخصية.

الناس أول

السفر 
المسؤول

https://www.unwto.org/news/unwto-who-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


التأثري عى السياحة
وس كورونا  ي فري

راً من جراء تفـ�ش يعـد قطاع السـياحة حالًيا واحًدا من أشـد القطاعـات ت�ض
COVID-19، إذ  حللت آثلاره على كل ملن العلرض والطللب على السلفر. ويمثلل ذللك خطلرا 
ي سلياق الضعلف الطارئ على القتصاد العالملي والتوترات الجيوسياسلية والجتماعية 

إضافيلا �ن
ن الأسلواق الرئيسلية المصدرة للسلفر. أ فيما ب�ي والتجاريلة ، فضلاً علن الأداء غلري المتلكا�ن

 19-COVID وبالنظلر إىل الطبيعلة المتطورة للوضع، من السـابق الأوانه تقييـم التأثري الكامل لـ
، تأخلذ منظمة السلياحة العالمية كمعيار سليناريو  عـىل السـياحة الدوليـة. ولإجلراء تقييم أوىلي
المتازملة التنفسلية الحلادة الوخيمة )SARS( لعام 2003، مع احتسلاب حجم وديناميات السلفر 

ه القتصادي المحتمل: ي لل COVID-19 وتأثلري
العالملي والضطرابلات الحالية، والنتشلار الجغرا�ن

ي العالم قد ينخفض 
ض �ض تقـدر منظمة السـياحة العالميـة اليوم أن عدد السـياح الدوليـ�ي  •

ض 1٪ و 3٪ ، بلدل من نمو بنسلبة 3٪ إىل 4٪، كما كان متوقعا  اوح بـ�ي ي عـام 2020  بنسـبة تـرت
�ض

/يناير 2020. ي
ي أوائلل كانلون الثا�ن

�ن

ن  ي إنفلاق اللزوار الدوليل�ي
ن 30 إىل 50 مليلار دولر �ن جلم ذللك إىل خسلارة ملا بل�ي يمكلن أن يرت  •

الدوليلة(. السلياحة  )إيلرادات 

وتشـدد منظمـة السـياحة العالميـة عـىل أنه يجـب التعامل بحذر مـع أي  توقعات، بسـبب 
ي الذي قد يـؤدي إىل مراجعـات إضافية.

التطـورات المتقلبـة وغـري المؤكـدة لهذا التفـ�ش



دعم النتعاش
ة والمتوسـطة الحجـم أن تتأثر بصورة خاصة )وهي تشلكل حواىلي  يتوقـع للمؤسسـات الصغري
ي جميع 

ض �ض 80 ٪ ملن قطلاع السلياحة(. ومن شـأن ذلـك أن يحدث اثره عى سلبل عيش الماليـ�ي
ن  ي تعتمد عى السلياحة كوسليلة لتحفري

ي ذللك المجتمعلات الضعيفلة الل�ت
أنحـاء العالـم، بملا �ن

تنميتهلا وتطورها القتصادي.

ي 
والسـياحة، بسلبب طبيعتهلا القتصاديلة المتقاطعلة وبصمتهلا الجتماعيلة الراسلخة، هـي �ض

وضـع فريـد لمسـاعدة المجتمعـات المتأثـرة ملن أجلل العلودة إىل النملو والسلتقرار. ولقلد 
، على مرونتـه وقدرتـه ليـس فقـط عـىل النهـوض  ن برهلن القطلاع باسلتمرار، على ملر السلن�ي
كقطـاع، بلل أيضلا على قيـادة االنتعـاش االقتصـادي واالجتماعـي عىل نطـاق أوسـع. وهلذا يعتمد عى 

قلرار بلدور السلياحة. الدعلم السلياسي المناسلب والإ

ي ظل ما تقدم،
�ن

 تدعو منظمة السياحة العالمية إىل:
ي أكلرث 

ي تسلتهدف قطلاع السلياحة �ن
نعلاش الل�ت تقديلم الدعلم الملاىلي والسلياسي لتدابلري الإ  •

راً؛ البللدان تل�ن

نعلاش وتنفيذهلا بالتنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة للتنمية  التخطيلط لتدابلري وحوافلز لاإ  •
المانحـة؛ والجهـات 

ي القتصادات 
جراءات االأوسـع نطاقا �ن نعاش واالإ ي خطط االإ

دعلم السلياحة بغية إدارجهـا �ض  •
رة. المت�ن

رشـاد والدعـم لتدابـري االنتعـاش  ، سـتقدم منظمـة السـياحة العالميـة االإ ي
ي الملاىصن

كملا �ن
ي ذللك منظملو الفعاليلات والمعلارض 

الأعضائهـا، ولقطلاع السلياحة الخلاص والعلام، بملا �ن
السلياحية.

 LinkedIn و Instagram و Twitter( ي وقنوات التواصل االجتماعـي
و�ض لكرت ومـن خـالل موقعها االإ

عالم عـن التحديثات المنتظمة. و Facebook( ، سـتواصل منظمة السـياحة العالمية االإ

https://news.un.org/en/story/2015/01/489462-world-tourism-tops-11-billion-2014-contributing-global-economic-recovery-un
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGJ5TCpkSuwAQAAAXCvFT6QfP6dojJup4V_hbK3b2qIYvlpmPInrBhXBhtRIap0mfdp_p-oyuzWuoUY2rn7otv22HGe_ndJFlWEfDUp1w6egPw6AXDCduSsAQI_XE9z7aUoCGQ=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fes.linkedin.com%2Fcompany%2Funwto-world-tourism-organization
https://www.instagram.com/unwto/?hl=es
https://twitter.com/UNWTO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/WorldTourismOrganization/
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