الحرص عىل فرص العمل ودعم اإلقتصاد
بواسطة السفر والسياحة

دعوة للعمل من أجل تخفيف وطأة كوفيد19-
االجتامعية واالقتصادية وترسيع االنتعاش

#سافرغداً

هـذه الوثيقـة أعدتهـا منظمـة السـياحة العامليـة ،وقـد سـاهم يف وضعهـا أعضـاء اللجنـة العامليـة ألزمات السـياحة التـي تتألف مـن منظمة
السـياحة العامليـة ،وممثلين عـن دولهـا األعضـاء ،ومنظمـة الصحـة العامليـة ،ومنظمـة الطيران املـدين الـدويل ،واملنظمـة البحريـة الدوليـة،
والقطـاع الخـاص – األعضـاء املنتسـبني يف منظمـة السـياحة العامليـة ،ومجلس املطارات الـدويل ،والرابطة الدولية لسـفن الرحالت السـياحية،
واالتحـاد الـدويل للنقـل الجـوي ،واملجلس العاملي للسـفر والسـياحة.
مدريد ،يف  31آذار/مارس 2020

هذه الوثيقة

املقدمة
ملخص التوصيات
التوصيات
 .1إدارة األزمة وتخفيف وطأتها
 .2توفري الحوافز وترسيع االنتعاش
 .3االستعداد للمستقبل

املقدمة

العامل يواجه حالة طوارئ
صحية عاملية غريمسبوقة ،وهي
تحدث وطأة ال مثيل لها عىل
مجتمعاتنا وسبل عيشنا.

 19هو األولوية القصوى.
كوفيد19-
إن احتواء جائحة كوفيد-
فقطاع السفر والسياحة ملتزم بدعم كافة التدابري
املتخذة للحد من تفيش املرض وتخفيف وطأته
عىل حياة الناس .ومنظمة السياحة العاملية تعمل
بشكل وثيق مع دولها األعضاء ،ومع منظمة الصحة
العاملية ،ومنظمة الطريان املدين الدويل ،واملنظمة
البحرية الدولية ،والقطاع الخاص  -األعضاء املنتسبني
يف منظمة السياحة العاملية ،ومع مجلس املطارات
الدويل ،والرابطة الدولية لسفن الرحالت السياحية،
واالتحاد الدويل للنقل الجوي ،واملجلس العاملي
للسفر والسياحة ،وذلك حرصا عىل القيام مبواجهة
وفعالة.
منسقة وفعالة

قطاع السفر والسياحة مجهز
بشكل فريد ليكون جز ًءا من
سائر جهود اإلنعاش العاملية
التي تتجاوز السياحة.

وإننا لنشيد باستعداد القطاع وتضامنه يف مساندة
تدابري مواجهة الطوارئ الصحية الراهنة من خالل
وضع منشآتها يف خدمة الحجر الصحي ،أو الستضافة
العاملني يف مجال الرعاية الصحية أو لجعل هذه
املنشآت وحدات للرعاية الصحية.

قطاع السفر والسياحة هو من
القطاعات األكرث ترضرا باألزمة،
واملطلوب اآلن هو دعم عاجل
ملاليني فرص العمل املعرضة
للخطر.
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عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي ،يلوح يف األفق
انكامش عاملي تتبدد معه ماليني فرص العمل
العمل .ومبا
أن قطاع السفر والسياحة كثيف العاملة ،فهو من
أكرث القطاعات ترضرا حيث تتعرض فرص العمل
للخطر عىل طول سلسلة قيم السفر والسياحة ،مام
يؤثر بشكل خاص عىل أضعف فئات السكان مثل
النساء والشباب واملجتمعات الريفية.
لذلك ،فإن السفر والسياحة بحاجة إىل دعم عاجل
وإىل ُح َزم من اإلجراءات الخاصة لدعم العاملة
وضامن القدرات يف السوق فور إنتهاء حالة الطوارئ.
للسياحة أثر اقتصادي واجتامعي ضخم مقارنة بأي
قطاع اقتصادي آخر .ولنئ كان ذلك يعرض السياحة
للمخاطر ،فإنه يجعلها أيضا يف موضع فريد للمساهمة
أوسع.
يف خطط وإجراءات اإلنعاش عىل نطاق أوسع
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يف جميع أنحاء العامل ،تجسد السياحة الدولية فرصا
للتنمية ،وتعزز التضامن والتفاهم عرب الحدود
الحدود.
أما السياحة الداخلية فتساعد عىل تعزيز التامسك
داخل البلدان .ويؤدي القطاع أيضً ا دو ًرا رئيسيا يف
االستفادة من الجهود املبذولة للحفاظ عىل الرتاث
الطبيعي والثقايف وتعزيزه ،علام أنه سباق منذ زمن
طويل يف حامية البيئة.
بناء عىل كل ما تقدم ،يتحتم أكرث فأكرث دعم
السياحة العاملية خالل هذه الفرتة املتأزمة وكذلك
لدى ولوج املجتمعات مرحلة التعايف.

ولهذا األمر أهمية خاصة ،حيث أنه مل يعد أمام
املجتمع العاملي اآلن سوى  10سنوات لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة السبعة عرش املحددة يف خطة
 - 2030عقد العمل الذي بدأناه .فالسياحة قادرة،
بإدارة مسؤولة ،عىل أن تنبثق من األزمة الحالية
املستدامة،
كمساهم أكرث أهمية يف أهداف التنمية املستدامة
وعىل تقديم الدعم لسبل العيش وإيجاد الفرص ملاليني
الناس يف العامل أجمع ،دون أن تهمل أحدا.

وباء كوفيد 19-رضب السياحة بشدة .ومع ذلك،
فإنه يوفر فرصة نادرة للتفكري وإعادة النظر يف
املعايري قبل استئناف النمو ،بل من أجل تحقيق منو
أفضل لهذا الكوكب ولسكانه.
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عن هذه
التوصيات

ترمي هذه التوصيات إىل تقديم الدعم للحكومات
وللقطاع الخاص وللمجتمع الدويل ليك يتلمس كل
سبيله إىل الخروج من حالة الطوارئ االجتامعية
واالقتصادية التي ال نظري لها ،أال وهي وباء
كوفيد.19-
وهي تستند إىل مساهامت من بلدان من كل أقليم
العامل ،ومن منظامت دولية ومن تنظيامت القطاع
الخاص .ومع ذلك ،ليس املقصود منها أن تكون
الخاص
جازمة.
عالوة عىل ذلك ،مبا أن وطأة كوفيد 19-ستختلف
باختالف البلدن وستأيت بدرجات متفاوتة .ستختلف
كثريا قدرة البلدان عىل مواجهة هذه األزمة غري
املسبوقة وعىل التعايف منها .وقد يعزى ذلك ،عىل
سبيل املثال ،إىل االختالفات يف البنية التحتية أو
املوارد البرشية أو القدرة االقتصادية أو العوامل
السياسية .وعىل الرغم من ذلك ،ستساعد التوصيات
الواردة أدناه ،حيثام أمكن ،عىل ضامن انتعاش قطاع
السياحة والسامح له باملساعدة يف ضخ العافية يف
املجتمعات عىل نطاق أوسع .وينبغي أن يُنظر إىل
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اإلجراءات املقرتحة من حيث مالءمتها للتصورات
املحتملة لإلنتعاش العاملي ،أي طول الفرتة املتوقعة
وحجم هذه األزمة الصحية واإلقتصادية.
التوصيات تتوزع عىل مجاالت رئيسية ثالث
ثالث:
 )1إدارة األزمة وتخفيف وطأتها
 )2توفري الحوافز وترسيع االنتعاش
 )3االستعداد للمستقبل
مبا أن األرزاق مهددة ،من األهمية مبكان ،أكرث من
أي وقت مىض ،أن يلتزم أصحاب املصلحة مببادئ
املدونة العاملية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة
العاملية ،ال سيام ما يتصل منها بحقوق
السياحة العاملية
والتزامات العاملني واملستثمرين يف قطاع السياحة.
يف الوقت نفسه ،ومبا أننا دخلنا عقد العمل لخطة
 ،2030تشدد منظمة السياحة العاملية عىل أهمية
وضع أهداف التنمية املستدامة يف صميم جميع
جهود اإلنعاش املستقبلية.
التوصيات مبنية عىل املبادئ التالية:
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 -1دعم السفر
والسياحة هو
دعم للعاملة
وسبل العيش

ينبغي التسـليم ،منذ البداية ،بأن السـياحة ،مع
قطـاع النقل ،هـي أحد أكرث القطاعات تأثراً بأزمة
 .19ومبا أنهـا قطاع قائم عىل التفاعل بني
كوفيـد19-
كوفيـد-
الناس ،فإنها أيضا معرضة بشـكل فريد لألزمات
العابـرة للحدود .ففي هذه الحالة:
• تـم إغالق مدن وبلدان بأرسها ،وأدت القيود
عىل السـفر مع حظره إىل شـل قطاع السياحة.
• تجمـد القطاع بأرسه ،من أكرب رشكات الطريان
إىل أصغـر الفنادق يف املناطق الريفية.
• والتأثري اقتصادي كام هو اجتامعي ،إذ يطال أرزاق
العاملني يف مجال السياحة والنقل واملوردين ،كام
يطل أرسهم ومجتمعاتهم بكاملها.
يف عامل ترتابط فيه سالسـل اإلمدادات ارتباطًا كثيفا
ووثيقًا ،لن يبقى الشـعور بوطأة األزمة محصورا
فقط داخل القطاع ،بل سـيصل ،فيام يصل ،إىل
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الزراعـة والبناء واملال والتكنولوجيا .فالسـياحة مولد
رئييس لفـرص العمل ورشيان حياة للعديد من
منوها .ولقد سـبق للقطاع
االقتصادات يف كل مراحل منوها
أن تعـاىف من األزمـات ،ونظ ًرا ألهميته املثبتة عىل
كافة مسـتويات املجتمع ،ال بد من دعمه إليجاد
فرص العمل مجددا:
• يف أعقاب األزمـة االقتصادية العاملية ،بينام منت
العاملة يف جميع القطاعات االقتصادية بنسـبة
 ٪11بين عامي  2010و  ،2018حققت العاملة
يف الفنادق واملطاعم منوا بنسـبة .٪35
• السـياحة محرك رئييس للعاملة للفئات األكرث
تعرضا للمخاطر ،مثل النسـاء والشباب.
• يف عـام  ،2019مثل القطاع  ٪30من صادرات
الخدمـات العاملية ( 1.5تريليون دوالر أمرييك)
مـا ناهز  ٪45من إجاميل صادرات الخدمات يف
البلدان النامية.
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 -2للسياحة
قدرة مثبتة
عىل النهوض
من الكبوات
ودفع انتعاش
القطاعات
األخرى
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• السـياحة تساهم بشكل مبارش ،ومن خالل
تأثريها املضاعف بشـكل غري مبارش أيضً ا،
يف إيجـاد فرص العمل عامليا ويف االنتعاش
االقتصادي.
• أظهرت األزمات السـابقة قدرة السياحة عىل
النهـوض بقوة وبرسعة من كبواتها جراء
صدمات خارجية.
• ميكـن للتخفيف من وطأة األزمة ولتحفيز
االنتعاش السـياحي أن يعطي عوائد هائلة
لالقتصاد بأكمله.
• السـياحة ُم َي ِس للتبادل الثقايف والتفاهم
املتبادل والسلام .وهي تقاوم التمييز والتحيز
بني األفراد واملجتمعات.
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ملخص التوصيات

ترمي التوصيات التالية إىل توفري إطار عمل ملساعدة
البلدان عىل التخفيف من اآلثار املبارشة لألزمة؛
وتقديم الحوافز لالنتعاش وتوجيه التنمية واملرونة
لقطاعاتها السياحية عىل املدى البعيد.
ونظرا إىل تباين تأثري وباء كوفيد ،19-وإىل اختالف
الواقع واألطر القانونية لدى كل من الحكومات
الوطنية والسلطات السياحية عند اتخاذ إجراءات،
مثة إدراك بأن بعض هذه التوصيات قد ال تكون
قابلة للتطبيق يف كل الحاالت .لكنها ،مع ذلك ،ترمي
إىل توجيه اإلجراءات السياسية بغية التخفيف من
حدة األزمة وترسيع اإلنتعاش عن طريق السياحة.
تتوزع التوصيات التالية عىل ثالث مجموعات ،مع
أنه يستحسن أن يتم تناولها يف نفس الوقت ومن
خالل التعاون يف بيئة واحدة بني جميع أصحاب
املصلحة:
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أوال-
إدارة األزمة وتخفيف
وطأتها

)1

تحفيـز االحتفاظ بالوظائف ،وتقديم الدعم
للعاملني لحسـابهم الخاص ،وحامية الفئات
األكرث تعرضا للمخاطر

)2

دعم سيولة الرشكات

)3

إعادة النظر يف الرضائب والرسـوم واإلقتطاعات
والنظم التي تؤثر عىل النقل والسـياحة

)4

ضامن حامية املسـتهلك وثقته

)5

تعزيز تنمية املهارات ،السـيام املهارات الرقمية

)6

إدراج السـياحة يف ُح َزم املساعدات خالل
الطـوارئ االقتصادية الوطنية واإلقليمية
والعاملية

)7

إسـتحداث آليات واسرتاتيجيات لتدبر األزمات
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

)8

توفري الحوافز املالية لالسـتثامر والعمليات السـياحية

)9

إعادة النظر يف الرضائب والرسـوم والنظم وتسـهيل السفر

 )10التقدم يف تسـهيالت السسفر
 )11تعزيـز إيجاد فرص العمل الجديدة وتنمية املهارات ،السـيام
املهارات الرقمية
 )12إدراج االسـتدامة البيئية يف حزم التحفيز واإلنعاش
 )13فهم السـوق والترصف برسعة السـتعادة الثقة وتحفيز الطلب
 )14تعزيز التسـويق والفعاليات واالجتامعات
 )15االستثامر يف الرشاكات
 )16إدراج السـياحة يف برامج اإلنعـاش الوطنية واإلقليمية والدولية
ويف املعونة اإلمنائية
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ثالثا.
اإلستعداد للغد

 )17تنويع األسواق واملنتجات
 )18االسـتثامر يف نظم استطالع األسواق والتحول الرقمي
 )19تعزيز إدارة السـياحة عىل جميع املستويات
 )20االسـتعداد لألزمات ،والتهيئة للمرونة ،وضامن أن السـياحة
جزء مـن آلية ونظم الطوارئ الوطنية
 )21االسـتثامر يف رأس املال البرشي
 )22وضع السـياحة عىل جداول األعامل الوطنية
 )23االنتقـال إىل االقتصـاد الدائري واعتامد أهداف التنمية
املستدامة.
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التوصيات

أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها
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أرزاق املاليني يف جميع أنحاء العامل تعتمد بشكل مبارش وغري
مبارش عىل السفر والسياحة .لذلك ،فإن هذه التدابري هي األكرث
إلحا ًحا وينبغي تنفيذها عىل الفور ،السيام تلك املتعلقة بتقديم
اإلغاثة يف الوقت املناسب واملوجهة إىل األشخاص والرشكات األكرث
ترضراً طاملا استمرت حالة الطوارئ.
وتشدد منظمة السياحة العاملية أيضا عىل أهمية دعم األعامل
اقتصاديًا ومال ًيا واستعادة الثقة بالقطاع .وينبغي ،قبل كل يشء،
تقديم الدعم للحفاظ عىل فرص العمل .وحني يتعذر ذلك ،ينبغي
أن تبذل قصارى الجهود لحامية العامل وإيجاد فرص جديدة ،ال
سيام للفئات األكرث عرضة لألذى.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

 .1تحفيز االحتفاظ
بفرص العمل ،ودعم
العاملني لحسابهم
الخاص ،وحامية
الفئات األكرث عرضة
لألذى

• توفير حوافز خاصة وصناديق إغاثـة للرشكات التي تحتفظ بقوة
العمل لديها ،مبا يف ذلك اإلعفاء من رسـوم الضامن االجتامعي
واملدفوعـات الرضيبية أو تخفيضها.
• تقديم املعونة عىل دفع األجور لألشـخاص والرشكات للمسـاعدة يف
الحد من العدوى.
• توسـيع نطاق وزيادة تحويالت املسـتحقات االجتامعية ،ال سيام
ألكرث الفئات عرضة لألذى .وميكن لهذه أن تشـمل مدفوعات
إعانـات التأمني ضـد البطالة وبدالت الباحثني عن عمل.
• وضـع خطط دعم خاصة للعاملني لحسـابهم الخاص مثل اإلعفاءات
والتأخير أو تخفيض الضمان االجتامعي واملدفوعات الرضيبية.
• تقديـم الدعم للعاملني من ديارهم لرعاية األطفال واملسـنني
وضامن اإلجراءات اإلدارية السـهلة للمسـتفيدين من ذلك.

منظمة السياحة العاملية
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

 .1تحفيز االحتفاظ
بفرص العمل ،ودعم
العاملني لحسابهم
الخاص ،وحامية
الفئات األكرث عرضة
لألذى

• تعزيـز الحوافز للرشكات التـي توفر التدريب لألفراد املضطرين
للتوقف عن العمل.
• إسـتحداث آليات للبطالة الجزئية
الجزئية ،مثل تخفيض سـاعات العمل.
• إدخـال املرونة عىل القواعد املتعلقـة بتعويضات العمل قصرية
األجل ،مام يسـهل عىل الرشكات املتأثرة بشـدة باألزمة الحالية
التقـدم بطلب للحصول عىل مسـاعدة لتعويض األجور عندما تضطر
إىل التوقـف مؤق ًتا عن العمل.
• تعزيـز الحوار الفعال بني الشركات ونقابات العامل وفقا ملعايري
العمل الدولية.
• التسـليم مبخاطر العاملة والصعوبـات االقتصادية التي قد يواجهها
منها.
العامل أثناء األزمـة وبعدها ،والتخفيف منها
• إدخـال تدابري حامية خاصـة لضامن عدم ترضر الفئات املحرومة
تقليديًا ،السـيام النساء والشـباب واملجتمعات الريفية.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

 .2دعم سيولة
الرشكات

• تخصيص بنود متويل محددة للسـفر والسـياحة يف صناديق وبرامج
الطـوارئ لدعم الرشكات األكرث تضررا حتى تتمكن من تجنب
اإلفالس واسـتئناف األعامل بعد الطوارئ .وهوأمر يضمن عودة
اإلمدادات إىل السوق.
• دعم سـيولة الرشكات من خالل االسـتثناءات املؤقتة والتأجيل
ملدفوعـات الضامن اإلجتامعي والرضائب.
• اسـتحداث آليات لإلستثامر توفر السـيولة لقطاع السياحة ،وخصوصا
للرشكات الصغرى والصغرية واملتوسـطة ،السـيام يف املدى القصري،
وعىل سـبيل املثال ،من خالل رأس املال املتداول أو القروض
الرسيعـة واملدعومة ،وما إىل ذلك.
• تطبيق اسـتثناءات أو تخفيضـات مؤقتة عىل الفواتري الهامة مثل
الكهربـاء واالتصاالت واإليجار ،إلخ.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

منظمة السياحة العاملية

 .2دعم سيولة
الرشكات

• توفري الصكوك املالية لتسـهيل سـيولة إضافية مثل وقف سداد
القـروض أو ضامنـات القروض أو القروض االئتامنية املرنة لرأس
املال املتداول.
• تقديـم منح صغرية ،موجهة بصورة جيدة ،وغري قابلة لالسترداد
للشركات الصغرية والعاملني لحسـابهم الخاص وأصحاب األعامل.
• اسـتحداث آليات سـهلة لتأجيل مدفوعات الرضائب والضامن
واالجتامعـي دون الحاجـة إىل بريوقراطية معقدة أو عقوبات.
• تقديـم الدعم اإلداري والتوجيه للمؤسسـات الصغرية التي تكافح
من أجل تجاوز األزمة ،بينام تتعامل مع املؤسسـات واإلدارات
املالية.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

منظمة السياحة العاملية

 .3إعادة النظر يف
الرضائب والرسوم
واإلقتطاعات والنظم
التي تؤثر عىل النقل
والسياحة

• إعـادة النظر بجميع الرضائب والرسـوم واإلقتطاعات والنظم التي
تؤثر عىل السـياحة والنقل واألنشـطة ذات الصلة.
• تعليـق أو تخفيض مؤقت للرضائب والرسـوم واإلقتطاعات عىل
السـفر والسـياحة ،مبا يف ذلك رضيبة القيمة املضافة ورضائب
الدخل ،باإلضافة إىل رضائب محددة عىل السـياحة والنقل ،عىل
نحو منصف وشـفاف وبدون متييز.
• إعـادة النظر ومراعاة التطبيق املرن بالنظم املتعلقة بتشـغيل
رشكات السـياحة والنقل ،مثل قواعد مواعيد اإلقالع يف املطارات.
ذلك من شـأنه أن يسـاعد املشـغلني عىل تعديل أو إيقاف عملياتهم،
مبـا يف ذلـك من خالل تخفيف اإلجراءات اإلدارية الالزمة.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها
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 .4ضامن حامية
املستهلك وتعزيز
الثقة

للمسـتهلكني.
• العمـل مـع القطاع الخاص حرصا عىل ترتيبات منصفة للمسـتهلكني
وميكن أن يشـمل ذلك إعادة جدولة العطالت امللغاة وتذاكر
الطيران وضامن حامية املسـتهلك بالكامل .وينبغي ،حيثام أمكن،
اعتامد آليات بديلة لتسـوية املنازعـات ،لتقليص الدعاوى القانونية
إىل أدىن الحدود.
• النظر يف إثبات أن القسـائم للحجوزات امللغاة تبقى سـارية حتى
نهاية عام  ،2020من أجل تعزيز الطلب ودعم املسـتهلكني.
• استكشـاف سـبل إيجاد حلول للقضايا ذات الصلة بطلبات اسرتداد
األموال املدفوعة سـلفا بواسطة بطاقات اإلئتامن.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

 .5تعزيز تنمية
املهارات ،السيام
املهارات الرقمية

• دعم العاطلني عن العمل لتطوير مهارات جديدة ملراحل التعايف.
واملهارات املفيدة ميكن أن تشمل تطوير املنتجات الجديدة والتسويق
واستطالع األسواق واملهارات الرقمية بشكل عام.
• إعداد دورات تدريبية مجانية عرب اإلنرتنت لألشخاص األكرث ترضراً،
مثل الذين يفقدون عملهم ،والعامل املوسميني ،والذين يقترص عملهم
عىل ساعات محدودة ،بالرشاكة مع الجامعات واملؤسسات التعليمية
والتدريبية األخرى.
• الرتويج لإلطالع مجانا عىل موارد املنظامت الدولية ،مثل أكادميية
اإلنرتنت ،ودعم وتطوير تسويق الدورات
منظمة السياحة العاملية عرب اإلنرتنت
بعدة لغات.
• التعاون مع الرشكاء الرقميني لتوفري التدريب عىل املهارات الرقمية
ملهنيي السياحة ،حارضا ومستقبال ،وتعزيز فرص التعلم الرقمي الحالية.
• إيجاد تحديات وطنية لتشجيع وتحفيز الرشكات الناشئة ورجال
األعامل عىل اقرتاح حلول ابتكارية لألزمة.
• إعداد برامج ذات متويل حكومي للتعليم والتدريب املهني للعاملني يف
املؤسسات السياحية التي اضطرت إىل اإلغالق خالل األزمة.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها
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 .6جعل السياحة
جزءا من حزم
الطوارئ الوطنية
واإلقليمية والعاملية

• الحرص عىل جعل السـياحة والنقل جزءا ال يتجزأ حزم الطوارئ
وتدابير التخفيف والدعـم الوطنية واإلقليمية والعاملية.
• ضامن إدراج إدارات السـياحة الوطنية يف الربامج املنبثقة عن
املنظمات الدولية واإلقليمية مثـل البنك الدويل والبنوك اإلقليمية
واملفوضية األوروبية .وذلك من شـأنه أن يضمن دعم الرشكات
الصغرى والصغرية واملتوسـطة والبنية التحتية السـياحية وغريها من
املجاالت التي تؤثر عىل السـياحة.
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أوال.
تدبر األزمة
وتخفيف
وطأتها

 .7إستحداث آلية
واسرتاتيجيات لتدبر
األزمات

• إسـتحداث آليات ،حيث ال وجود لها ،عىل الصعيد العاملي
واإلقليمـي والقطري ،لتدبر األزمة الراهنة مبشـاركة كل أصحاب
املصلحة.
• توحيد الرسـائل لدعم ثقة املسـتهلك وتصور الجمهور.
• إسـتحداث استراتيجية لإلعالم والعالقات العامة والتأثري يف الجمهور.
• وضـع تصورات لألزمة تسـتند إىل بيانات وديناميات األزمة الراهنة.
األزمات ،دعام لقدرة السـياحة
• إعداد استراتيجية عاملية ملواجهة األزمات
على التخفيف من األزمة يف املسـتقبل وتلبية احتياجات اإلنعاش.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

منظمة السياحة العاملية

نظ ًرا لالنخفاض املفاجئ والذي مل يسبق له مثيل يف الطلب الناتج
عن جائحة كوفيد ،19-سيتطلب قطاع السفر والسياحة تحفي ًزا
مال ًيا لدعم اإلنتعاش .وقد تختلف مستويات التحفيز املطلوب عىل
طول سلسلة القيم السياحية.
دون املس باملنافسة العادلة ،ومع ضامن الشفافية ،ينبغي إعطاء
األولوية ،حيثام أمكن ،لدعم الرشكات من جميع األحجام ،مبا يف
ذلك من خالل سياسات الرضائب وحزم التحفيز املؤاتية.
وينبغي اغتنام هذه الفرصة أيضً ا لوضع السياحة يف صميم
سياسات التنمية الوطنية ،ويف نفس الوقت جعل االستدامة جز ًءا ال
يتجزأ من القطاع أثناء تعافيه ومنوه مرة أخرى.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .8توفري الحوافز
املالية لالستثامر
واألنشطة السياحية

• إيجاد حوافز خاصة لدعم العمليات التجارية قصرية األجل واالنتعاش
للرشكات الصغرى والصغرية واملتوسطة مثل حوافز التحول الرقمي
والوصول إىل األسواق والتدريب والتوظيف.
• تعزيز االستثامر املجدول الرسيع يف البنية التحتية والنظر يف تقديم حوافز
إضافية لالستثامر األجنبي املبارش يف السياحة.
• تعزيز البنية التحتية للنقل لألمد البعيد ،مثل الطرق الرسيعة والقطارات
الرسيعة واملطارات واملوانئ وأنظمة إدارة الحركة الجوية .وغال ًبا ما يكون
هذا موج ًها لتلبية احتياجات السياحة ،حتى لو مل يتم ذكر ذلك رصاحة.
• إيجاد آليات لإلستثامر تتضمن حوافز ملشاريع يف منشآت موجودة ،مثل
خصومات االستهالك للفنادق ،واالئتامنات املحلية املدعومة للتحسني أو
التوسيع أو ملشاريع كفاءة الطاقة التي تحسن القدرة التنافسية.
• السعي إليجاد أموال لتحفيز التكامل والخرق لدى أصحاب املصلحة يف
التوريد ،وخصوصا تقوية الرشكات الصغرى والصغرية واملتوسطة
سلسلة التوريد
والرشكات الناشئة يف مجال تكنولوجيا السفر الرقمية.
• ضامن االلتزام مببادئ االستدامة وإتاحة الوصول يف جميع االستثامرات،
ال سيام يف النقل والفنادق واألصول الطبيعية والثقافية .وذلك من شأنه
تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .9إعادة النظر
بالرضائب والرسوم
والنظم وتسهيل
السفر

• تقييـم جميع الرضائب والنظـم العامة والخاصة املطبقة عىل
السـياحة والنقل والصناعات ذات الصلة يف سـياق االنتعاش.
• زيادة أو اسـتحداث إعفاءات أو تخفيضات مؤقتة جديدة لرضائب
الشركات ورضائب النقل الجـوي ،ورضيبة القيمة املضافة عىل
الفنادق واملطاعم والرضائب السـياحية والرسوم األخرى.
الجوي ،حيـث مل يطبق بعد يف مراحل ما بعد
• تعزيـز تحريـر النقل الجوي
الطـوارئ ،لتعزيز قـدرة الطريان عىل التعايف (وقد ترغب الدول
باتخـاذ تدابري مؤقتـة لتوفري املرونة من حيث حقوق الوصول إىل
األسواق).
• إعادة النظر يف اسـتخدام املجاالت والطرق الجوية ودعم إنفاذ
النظـم الدولية بهدف التعجيل بخفـض تكاليف الوقود وانبعاثات
ثاين أكسيد الكربون.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .10التقدم يف
تسهيالت السفر

• التأكـد مـن أن أي قيود عىل السـفر أدخلت ملواجهة كوفيد 19-يتم
تقييمها باسـتمرار وتبقى متناسـبة مع تهديد الصحة العمومية
واسـتنادا إىل تقييامت املخاطر املحليـة .وينبفي إلغاء هذه القيود
يف الوقت املناسـب عندما يكون ذلك آم ًنا .وأن يتم ذلك ،كلام
أمكـن ،بالتعاون مع مقاصد أخرى يف اإلقليم.
• ضمان القدرة عىل اإلطالع عىل أي معلومات تتعلق بقيود السـفر
وبإلغائهـا ،وعىل أن متوافرة متناسـقة وموثوقة
وموثوقة .وينبغي وضع هذه
املعلومات بترصف القطاع واملسـتهلكني بواسـطة جميع قنوات
االتصال املتاحة.
• النظر يف املزيد من التسـهيل يف سياسـات منح التأشريات للزوار
املؤقتني ،ومواصلة تسـهيل الحصول عىل التأشيرات وسياسات
السـفر السـلس .وينبغي عىل الحكومات والكتل اإلقليمية العمل
عىل تسـهيل السـفر بهدف اإلتجاه نحو سياسات التأشرية اإللكرتونية
أو التأشيرة عند الوصول أو عدم فرض تأشرية.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .11تعزيز إيجاد
فرص العمل
الجديدة وتنمية
املهارات ،السيام
املهارات الرقمية

• وضـع برامج خاصة لتعزيز العاملة وتنمية املهارات للسـياحة،
السـيام املهارات الرقمية للسـياحة ،وخصوصا للعاطلني عن العمل.
• تنظيـم معارض ومنصات عرب اإلنرتنت للعاملة السـياحية.
• توفري املعونة لربامج تحسين التدريب وتدريب املدربني عىل
املهـارات للنهوض مبعايري القطاع ومواصلـة نرش التقنيات الرقمية.
• تحديـد فرص تدريب جديـدة موجهة نحو تطوير املنتجات
والوصول إىل األسـواق ألصحاب املصلحة العاملني يف مجاالت
الثقافـة والصناعات اإلبداعيـة «(الذين يعملون يف الحرف اليدوية
واملهرجانات واملوسـيقى واملرسح ،وغريها) ،والطبيعة ،والرياضة،
والسـياحة الطبية والعافية السـتحداث منتجات ابتكارية عىل مدار
السنة.
• تقديـم حوافز خاصـة مثل خطوط االئتامن (مبا يف ذلك القروض
الصغـرى) ،وخطط التمويـل الخاصة ،والقروض ،والضامن االجتامعي
أو املزايـا الرضيبية للرشكات التـي تدعم إيجاد فرص العمل .وميكن

منظمة السياحة العاملية

World Tourism Organization

ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .11تعزيز إيجاد
فرص العمل
الجديدة وتنمية
املهارات ،السيام
املهارات الرقمية

القيـام بذلـك إما من خالل آليات خاصة بقطاع السـياحة أو من
خالل إعطاء أولوية للسـياحة يف برامج أكرث عمومية.
• إنشـاء برامج خاصة لدعم ريادة األعامل يف السـياحة .فذلك من
شـأنه أن يسـاعد عىل تعزيز االبتكار والتحول الرقمي.
• تعزيز وتحفيز سالسـل اإلمداد القصرية يف السـياحة والضيافة.
• ضامن أن تكون التدابري متاحة عىل قدم املسـاواة للنسـاء وغريها
من الفئات ،ال سـيام الشـباب وذوي اإلعاقة واملجتمعات الريفية
واألصلية .وذلك من شـأنه أن يسـهم يف إنشـاء سلسلة إمداد محلية
أكرث شموالً وتنوعاً.
• دعـم وتعزيز برامج متولها الحكومـات للتعليم والتدريب يف مجال
السياحة.

منظمة السياحة العاملية
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش
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 .12إدراج االستدامة
البيئية يف حزم
التحفيز واإلنعاش

• مقاربـة اإلنتعاش كفرصـة لتحريك القطاع باتجاه منوذج جديد
لإلنتاج واإلسـتهالك عىل نحو مستدام.
• ينبغـي دمج التدابري البيئية يف الحوافز وخطط االسـتثامر
والصناديق الخاصة .وميكن أن يشـمل ذلك كفاءة املوارد (كفاءة
الطاقـة واملياه ،ومعاجة النفايات) وقياسـها بهدف الحد من
انبعاثات ثاين أكسـيد الكربون .وهذا سـيمكن القطاع من تعزيز
االسـتدامة البيئية لعملياته .كام سيسـمح للسياحة بالعمل بشكل
أوثق مع املانحني الدوليني الذين يركزون عىل االسـتدامة ومواصلة
دعـم انتعاش هذا القطاع.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .13فهم السوق
والترصف برسعة
الستعادة الثقة
وتحفيز الطلب

• التواصل بشـفافية ودعم املقاصد والرشكات عىل اسـتعادة ثقة
املسـتهلكني من أجل إعادة تحريك السـفر حاملا تتيح حالة الطوارئ
الصحية ذلك.
• النظر يف مراجعة جداول األعياد ،واعتامد عطل رسـمية يف وقت
الحق من العام ،إذا أمكن .وتحفيز الرشكات عىل تقديم قسـائم
لإلجـازات ملوظفيها بغيـة زيادة الطلب بعد األزمة
األزمة .والنظر ،يف
البلدان حيث الحكومات هي املشـغل األكرب ،يف دعم السـفر
والسـياحة عن طريق خطط مستحقات للموظفني.
• االسـتثامر يف نظم البيانات واإلسـتطالع لرصد السلوك وتوقع
االتجاهات وتعديل تصميم املنتجات واستراتيجيات التسـويق.
• تحديـد وتصميم العروض الرتويجية الخاصة لألسـواق والقطاعات
التـي متيل إىل اإلنتعاش برسعة أكرب ،مثل السـفر الهتاممات خاصة
أو سـوق السياحة املحلية.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .13فهم السوق
والترصف برسعة
الستعادة الثقة
وتحفيز الطلب

• الرتويج للسـياحة الداخلية ملبـارشة إعادة بناء اإلقتصادات الوطنية.
فمن املتوقع أن يكون السـياح املحليون أول من يسـتأنفون
السـفر ويحركون الطلب .وينبغي وضع الخطط ألنشـطة التسويق
والحوافز التي من شـأنها تسـهيل السفر الداخيل وتشجيع زيادة
مدة اإلقامة .وميكن أن يشـمل ذلك أسـعا ًرا أكرث تنافسية أو عروضا
ترويجيـة خاصـة أو حوافز سـفر من قبل أصحاب العمل خاص ًة إىل
مقاصد تعتمد بشـكل كبري عىل السياحة.
• بالنظر إىل تأثري األزمة عىل ذروة املوسـم يف نصف الكرة الشمايل،
ينبغـي بذل الجهود لتعزيز منتجات السـياحة خارج فرتة الذروة
الذروة.
وميكن أن يشـمل ذلك عروضا للتجارب والفعاليات عىل مدار
السـنة ،وإعداد القطاع لتكييف أنشـطته وإدارة التدفقات
السـياحية ،وتشـجيع االتصال خالل األشهر األخرية من العام.
• تسـخري كامل إمكانات وسـائل التواصل االجتامعي وجيل األلفية يف
تعزيز التأثري اإليجايب للسـفر مرة أخرى ،السـيام يف األسواق املحلية.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .14تعزيز التسويق
والفعاليات
واالجتامعات

• دعم إدارات السـياحة عىل املسـتويني الوطني واملحيل لتعزيز جهود
التسويق.
• إنشـاء صناديق خاصة للمسـاعدة عىل جذب املؤمترات والفعاليات
الدوليـة ،وتنظيم الفعاليـات املحلية ودعم االنتعاش يف مقاصد
أقل مرونة .وذلك هام بشـكل خاص بالنسـبة للمقاصد التي تعتمد
بشـكل أكرب عىل السـياحة وملجتمعات املناطق الريفية.
• دعم الرشكات عن طريق خفض أو اإلعفاء من رسـوم املشـاركة يف
معارض السـفر وعروض وفعاليات وأنشـطة تسويق أخرى.
• اإلسـتثامر يف التكنولوجيا الرقمية واالسـتثامر يف التسويق الرقمي
لضامن اإلجراءات املسـتهدفة والعائد املحسـن عىل االستثامر.
• تحفيز تطوير املنتجات ورشائح األسـواق وأنشـطة التسويق التي
واستدامة.
تسـاهم يف بناء قطاع سفر وسـياحة أكرث مسؤولية واستدامة
• تنظيم حمالت لتشجيع سلوك السفر الواعي واملسؤول الذي يساهم يف
االقتصادات املحلية ويحمي الرتاث الثقايف واملوارد الطبيعية.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .15االستثامر يف
الرشاكات

• إنشـاء لجنة إلنعاش السـياحة مع ممثلني عن إدارات السياحة عىل
جميع املسـتويات (الوطنية واملحلية) ،والوزارات األخرى ذات
الصلـة (التجارة والنقل والتعليم والشـؤون الخارجية والداخلية،
ومـا إىل ذلك) ،وجمعيـات القطاع الخاص ،ورشكات الطريان ،وممثيل
العمال وغريهم من الرشكاء املعنيين مثل رشكات التكنولوجيا
والبنوك.
• وضع خطة عمل مشتركة ذات أهداف واضحة ونهج شـامل
وتخصيـص املوارد واملسـؤوليات .ومراقبة التنفيذ والتقدم.
• تعزيز منصات االسـتثامر الرقمي لرصد وتعزيز االسـتثامر املشرتك
وفقا للمشـاريع االستراتيجية ذات األولوية وجداول أعامل أهداف
التنمية املستدامة.
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ثانيا.
توفري الحوافز
وترسيع
اإلنتعاش

 .16إدراج السياحة
املستدامة يف برامج
اإلنعاش الوطنية
واإلقليمية والدولية
ويف املعونة اإلمنائية

التحفيز ،حيث ينبغي للربامج
• ينبغي إدراج السـياحة يف برامـج التحفيز
العامـة ذات الصلة بالتخفيضات الرضيبية أو تشـجيع الصادرات أو
دعـم العاملة أو إعادة التدريـب أن تعود بالنفع عىل القطاع.
• ميكن للسـياحة أن تسـتفيد بشـكل كبري من االستثامر يف البنية
التحتيـة ملـا لهذه من تأثري مبـارش عىل فرص العمل يف قطاع البناء
والقطاعـات ذات الصلة .وتقـع القطارات عالية الرسعة ،ومرافق
املوانئ واملطارات ،واملحطات والطرق الرسيعة الرئيسـية ضمن
هـذه الفئة ،وكذلك التجديد املسـتدام بيئ ًيا والعزل الحراري
للفنادق والجواذب واملرافق السـياحية األخرى.
• ميكـن للمعونة اإلمنائية أن توفر الوسـائل الالزمة إلنعاش فرص
العمل واألسـواق ،وكذلك تحسين اإلدارة ودعم الرشكات عرب النظام
البيئي لسلسـلة القيم السياحية بأكملها.
• ينبغـي أن يعمل أصحاب املصلحة يف مجال السـياحة لضامن
اسـتفادة القطاع من الدعم املتاح مـن املنظامت الدولية واإلقليمية
مثـل صندوق النقد الـدويل والبنك الدويل واملصارف اإلقليمية
واملفوضية األوروبية.
• ضامن اإلسـتدامة يف صلب أي برنامج لإلنعاش السـياحي ،وبالتايل
للتحول.
اإلفـادة من هذه األزمة كفرصة للتحول

منظمة السياحة العاملية
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد
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للسياحة القدرة عىل التعايف وتثبيت نفسها مرة أخرى كجزء ال يتجزأ
من االقتصادات الوطنية وأجندة التنمية املستدامة األوسع نطاقا.
هذه األزمة قد توفر أيضً ا فرصة فريدة إلعادة تنظيم القطاع
لضامن أنه ال ينمو فحسب ،بل ينمو بشكل أفضل ،مع إعطاء
األولوية للشمولية واالستدامة واملسؤولية .عالوة عىل ذلك ،ولبناء
القدرة عىل الصمود يف املستقبل ،ينبغي إيالء اهتامم خاص لتنويع
قطاعات السياحة وتعزيز االستدامة عىل جميع املستويات.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد

 .17تنويع
األسواق واملنتجات
والخدمات

• تنويع السـياحة لتجنب االعتامد عىل نشـاط واحد أو سوق واحدة.
الـزوار األجانب هم مبثابة صـادرات ذات قيمة عالية وينبغي
اعتبارهـم جز ًءا من برامـج الرتويج للصادرات الوطنية .يف الوقت
نفسـه ،غالباً ما تكون األسـواق املحلية العمود الفقري للقطاع.
• العمل عىل جعل السـفر الداخيل وبني مناطق الداخل أكرث تنافسـية
من خالل تعزيز الرتابط وتيسير السفر.
الطلب .فـإن فهم التغيريات املحتملة
• معالجـة التحوالت الكامنة يف الطلب
يف تفضيالت املسـتهلك وسـلوكه بعد األزمة قد يكون أم ًرا بالغ
األهمية.
• تزويـد املجتمعات واملجموعـات الضعيفة بالقدرة عىل تطوير
منتجات سـياحية جديدة تدعـم املناطق الريفية واملجتمعات
املحرومة.
• تسـهيل و/أو تعزيز مخططات السـياحة االجتامعية التي تستهدف
كبار السـن واألرس والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد

 .18االستثامر يف
أنظمة استطالع
األسواق والتحول
الرقمي

• تعترب القرارات واالستراتيجيات القامئة عىل األدلة أساسـية ،ال
سـيام خالل األزمات .فينبغي االسـتثامر يف البيانات والتحليالت
والرشاكات التي تسـمح مبراقبة قصرية املدى عن قرب لتطوير
السياحة وتأثريها.
• إنشـاء مراصد سياحة مسـتدامة وطنية ومحلية لقياس جميع أبعاد
السـياحة .بالرشاكة مع أصحـاب املصلحة املعنيني وتبادل هذه
املعلومات مع القطاع.
• اعتماد التحول الرقمي وتعزيز النظـم البيئية لالبتكار يف القطاعني
العام والخاص.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد

 .19تعزيز إدارة
السياحة عىل جميع
املستويات

• إنشـاء آليات إلدارة السـياحة الوطنية ترشك القطاع الخاص
«كامل األجهزة
واملجتمعـات املحلية بشـكل كامل وتعزز نهج كامل
الحاكمة» يف السياحة.
الحاكمة
• تطويـر وتعزيز منظمات إدارة املقاصد من أجل تنمية فعالة
ومسـتدامة للسياحة عىل املستوى املحيل.
• بناء قدرات املؤسسـات يف هيـاكل الحكومات املحلية واإلقليمية يف
سـبيل مرونة أفضل ورسعة أكرب عىل النهوض.
• إدراج جمعيـات عامل السـياحة واملجتمع املدين وتعزيز منابر
املواطنني لضامن سماع جميع األصوات.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد

 -20االستعداد
لألزمات وبناء
املرونة والتأكد من
أن السياحة جزء
من آليات ونظم
الطوارئ الوطنية

• األزمـات العاملية تتطلب حلوالً عامليـة .فينبغي عىل الحكومات أن
تعمل مع منظمة السـياحة العاملية عىل إنشـاء آلية عاملية ملواجهة
أزمات السياحة.
• مراجعة كل العرب ،مبا يف ذلك رضورة تحسين تقييم املخاطر
والتأهـب لألزمات يف القطاعني العام والخاص.
• ضامن إدراج السـياحة والنقل يف آليات ونظم الطوارئ الوطنية
الوطنية.
• وضع خطط الطوارئ السـياحية واعتامد مبادئ التأهب لألزمات
وتدبرها بشـكل كامل يف قطاع السياحة.
• إعـادة النظر يف القواعد والنظـم القامئة التي تحدد العالقة بني
املسـتهلكني واملوردين والوسـطاء ،وكذلك يف بوليصات التأمني،
لتأمين خدمة أفضل يف الفرتات اإلسـتثنائية ،ولتوزيع املخاطر التي
تقرتن باألزمات.
• ضمان اإللتزام بنظـم الصحة الدولية واإلمتثال لها.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد

 .21االستثامر يف
رأس املال البرشي
وتنمية املواهب

• مراجعة وتحديث اإلستراتيجية الوطنية لرأس املال البرشي
السياحي.
• بناء املرونة واالسـتعداد ملسـتقبل العمل من خالل قوة عاملة
ماهرة ومسـتعدة ،واستراتيجيات تعليم وتدريب كافية.
• إقامة رشاكات مع أقطاب قطاع السـفر والسـياحة والجامعات
واملراكـز التعليمية والالعبني الرقميين والغرف التجارية والجمعيات
السـياحية لتطوير املهارات الجديدة ملسـتقبل العمل ولتوفري
املهـارات التي يحتاجها القطاع.
• ضامن إدراج الفئات األكرث ضعفا مثل النسـاء والشـباب واملهاجرين
وذوي اإلعاقة بشـكل رصيح يف استراتيجيات رأس املال البرشي.
• احترام مبادئ العمل الالئق وتكافـؤ الفرص .فينبغي عىل أصحاب
العمـل ضامن بيئة عمل آمنـة وصحية من خالل تقديم تدابري
وقائيـة وحامية للحـد من تعرض العامل للمخاطر.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد
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 .22إرساء السياحة
املستدامة عىل نحو
راسخ يف جدول
األعامل الوطني

• ضامن إدراج السـياحة يف األولويات الوطنية ،مبا يعكس قدرتها عىل
إيجـاد فرص العمل ،وتعزيـز النمو االقتصادي واالندماج والتقدم
باإلستدامة.
• وضع نهج حكومي كامل لتنمية السـياحة من خالل إنشـاء مجالس
سـياحة وطنية لتنسـيق جميع السياسات والتعاون مع القطاع
الخاص.
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ثالثاً.
اإلستعداد للغد

 .23االنتقال إىل
االقتصاد الدائري
واعتامد أهداف
التنمية املستدامة

• ميكـن لهذه األزمة أن تلحق الضرر بقدرتنا الجامعية عىل تحقيق
أهداف التنمية املسـتدامة السـبعة عرش بحلول عام  .2030لذلك
ينبغي تحديد أو مراجعة أو تعزيز تنفيذ السـياحة املسـتدامة
واملسـؤولة يف إطار أهداف التنمية املستدامة.
• دعـم االنتقال نحـو اقتصاد دائري ،إذ متثل هذه األزمة أيضً ا فرصة
للتأكيد بشـكل أقوى عىل وضع االستراتيجيات التي تعزز العمل
والقرارات املنسـقة عرب جميع الجهـات الفاعلة (املنتجني واملوزعني
واملسـتهلكني ،إلخ) يف سلسـلة القيم السياحية .وميكن أن يدعم
السـياحية ،واالنتقال إىل أنشـطة
ذلك دمج الدائرية يف العمليات السـياحية
سـياحية أكرث كفاءة يف اسـتخدام املوارد وأقل بعثا للكربون ،مع
تعزيز القدرة التنافسـية واملرونة للقطاع ككل.
• إن اعتامد االستدامة عىل نحو أكمل من شأنه أن يساعد السياحة ،حيث
أن القطاع يقيم روابط أوثق وعىل نطاق أوسع مع منظومة األمم
املتحدة .وتعترب مرونة القطاع أم ًرا حيويًا إذا أريد للسياحة أن تصبح
رشيكًا رئيس ًيا لوكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية واملؤسسات
املالية الدولية حيث يعمل املجتمع العاملي عىل تحقيق خطة .2030

منظمة السياحة العاملية
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 نصائح السفر الصادرة عن منظمة الصحةالعاملية
 منظمة السياحة العاملية يف مواجهةكوفيد19-
 خطوات سياسات صندوق النقد الدويل يفمواجهة كوفيد19-
 صندوق النقد الدويل يحد من التداعياتاالقتصادية لفريوس كورونا عن طريق
سياسات ذات أهداف بعيدة املدى
 منظمة التعاون والتنمية يف امليداناإلقتصادي يف مواجهة فريوس كورونا
 سياسات منظمة التعاون والتنمية يف امليداناالقتصادي ملساعدة الرشكات الصغرية
واملتوسطة عىل املواجهة
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