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تكثيـف الدعـم والتنسـيق مـن أجِل انتعـاٍش آمن ومسـتدام 

السـياحة  لقطاع 

ماليني الوظائف يف دائرة الخطر

تُشـكِّل السـياحة محـرّكًا أساسـيًا لالقتصـاد العاملي، وتسـتأثر بـ7 يف املئة مـن التجارة الدوليـة. عىل الصعيد 

العاملـي، يُولّـد قطـاُع السـياحة بشـكٍل مبـارش أو غـر مبـارش فرصـَة عمـٍل واحـدة من بـن كّل عـر فُرَص 

عمـل. لكـنَّ أزمـة فـروس كورونـا املسـتجّد )كوفيـد-19( خلّفـت خسـائر فادحـة يف اقتصـاد السـياحة، 

ونجَمـت عنهـا تداعيـاٌت غـر مسـبوقة عـىل الوظائـف واملؤّسسـات. كانت السـياحة مـن أوائـل القطاعات 

التـي تـّررت بشـّدة جـرّاء تدابـر احتـواء الفـروس. ومع اسـتمرار القيـود املفروضة عـىل السـفر، والركود 

العاملـي الـذي يلـوُح يف األفـق، قـد تكـون السـياحة أيًضـا مـن بـن القطاعـات األخـرة التـي سـتتعاىف مـن 

ـقة إلنقـاذ املالين من  انعكاسـات هـذه األزمـة. يف ظـّل هـذا الواقع، تربز الحاجـة إىل إجراءاٍت فّعالة وُمنسَّ

العيش. ُسـبُل 

مـع تراجـع السـياحة الدوليـة بنسـبٍة تـراوح بـن 60 و80 يف املئـة بحسـب ما تُشـر إليـه املعطيـات للعام 

2020، ويف مـوازاة انخفـاض الصـادرات مبا يـراوح بن 910 مليارات و1.2 تريليـون دوالر أمريك، دخلَت إىل 

دائـرة الخطـر اليـوم أكرث من 100 مليون وظيفة مبارشة يف قطاع السـياحة. وإىل جانـب هذا التأثر املبارش، 

يرتبـط اقتصـاد السـياحة أيًضـا بقطاعـات أخـرى كثـرة، بينهـا قطـاع البنـاء، واألغذيـة الزراعيـة، وخدمـات 

التوزيـع والنقـل، وكلّهـا تـؤّدي إىل تفاقم حجم الصدمة. كشـَف فروس كورونا أهمية السـياحة يف االقتصاد 

الـكّل يف معظـم اقتصـادات البلدان املنتمية إىل منظّمـة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصادي ومجموعة 

العريـن. تُكاِفـح مؤّسسـاٌت عديـدة يف القطاع يف سـبيل االسـتمرار، وتتضاعف اآلثار بشـكٍل غر متناسـب 

عـىل النسـاء والشـباب واملجتمعـات الريفيـة والشـعوب األصليـة والعاملـن يف القطاع غر الرسـمي - وهي 

فئـاٌت تعمـل عـىل األرجـح يف الركات السـياحية الصغـرى أو الصغرة. كذلك، تتسـبّب هـذه األزمة بعبٍء 

أكـرب عـىل االقتصـادات ذات الدخـل املنخفـض واالقتصـادات الناميـة، ومجتمعاتهـا املحلّيـة، التـي تعتمـد 

بشـكٍل كبـر عـىل السـياحة، وبالتـايل باتت تُواجـه خطرًا جّديًـا بازدياد نسـبة الفقر.

مـن جهـة أخـرى، أظهـرت األزمـة الحاليـة وجـود ثغـرات لناحيـة اسـتعداد الحكومـات والقطـاع، ولناحيـة 

القـدرة عـىل االسـتجابة. فثّمـة حاجـة ماّسـة التّخـاذ إجراءات سياسـاتية عـىل املسـتويَْن الوطنـي والدويل، 

باإلضافـة إىل التنسـيق املكثّـف عـرب القطاعـات والحـدود مـن أجل اسـتعادة ثقة املسـافرين واملؤّسسـات، 

وتحفيـز الطلـب، ودفـع عجلـة االنتعاش السـياحي.

منظمة السياحة العاملية
مدريد ، 5 أكتوبر 2020 
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تحويـل األزمـة إىل فرصـة: العمـل مـن أجل قطاع سـياحي أكرث اسـتدامًة وشـموًل وقدرًة عىل 

الصمود

ُتثّـل األزمـة الراهنـة فرصـًة إلعـادة النظـر يف تنميـة السـياحة. يجـب أن تشـتمل عمليـة اإلنعـاش عـىل 

تحويل القطاع، وتغير مفهوم املقاصد السـياحية واملؤّسسـات السـياحية، وإعادة بناء املنظومة السـياحية، 

واالبتكار واالسـتثامر يف السـياحة املسـتدامة.

تتمحـور السـياحة يف جوهرهـا حـول التجـارب، مبـا يف ذلـك تـذوُّق األطعمـة املحلّيـة، واستكشـاف املناظر 

املحلّيـة واملعـامل ذات األهميـة التاريخيـة. غـر أنَّ الجـزء األهـّم من السـياحة يرتبـط باألشـخاص يف غالبية 

األحيـان - سـواء كانـوا ُمرِشـدين محلّين أو املسـؤولن عـن أماكن اإلقامـة أو غرهم من مقّدمـي الخدمات 

الذيـن يُضيفـون نكهـًة مميّـزة إىل رحلتكم أو يسـاعدونكم يف إنجـاز األعامل والوصول إىل األسـواق الدولية. 

انطالقًـا مـن ذلـك، يجب أن نُركِّز يف اسـتجابتنا املشـركة عىل النـاس يف املقام األّول وأن نفـي بالتعهُّد بعدم 

تـرك أّي أحـد خلـف الركـب. ينبغي اسـتغالل هذه األزمـة كفرصة لضـامن توزيع منافع السـياحة عىل نحو 

أكـرث إنصافًـا، والدفـع باتّجـاه االنتقـال إىل اقتصـاٍد سـياحي محايـد مـن حيـث األثـر الكربـوين وأكـرث قدرًة 

عـىل الصمود.

عشـية انعقـاد اجتـامع وزراء السـياحة يف مجموعة العرين يف 7 ترين األّول/أكتوبر برئاسـة السـعودية، 

وبصفتنـا قـادة منظّمـة التعاون والتنميـة يف امليدان االقتصادي ومنظّمة السـياحة العامليـة، ندعو إىل اتّخاذ 

إجـراءات فّعالـة وعاجلـة عـىل ثالثـة أصعدة من أجـل الحفاظ عـىل املالين من ُسـبُل العيش.

أّواًل، ل بـّد مـن تعزيـز التعـاون املتعـّدد األطراف وتوفـر الدعم الفّعال إلعادة تنشـيط قطاع السـفر. يَُعّد 

التعـاون واالتّسـاق يف أنظمـة السـفر عىل املسـتويات الثنائيـة واإلقليميـة والدولية مبثابة خطـوات تهيدية 

الزمـة مـن شـأنها أن تسـمح للسـياحة بإعـادة االنطالق بشـكٍل آمن، وترسيـع عملية االنتعـاش االقتصادي، 

وإعطـاء فسـحة مـن األمـل ملاليـن األشـخاص. يشـمل ذلـك تعزيـز ظـروف السـالمة واألمـن للمسـافرين 

والعاملـن، وتسـهيل السـفر اآلمـن عرب الحـدود، فضالً عن إنشـاء مقاصد سـياحية أكرث قدرًة عـىل الصمود. 

ومـن الـروري تعزيـز التعـاون واملسـاعدة عـىل الصعيـد الـدويل للتخفيـف مـن آثـار فـروس كورونا عىل 

السـفر والسـياحة، وللمسـاعدة يف ترسيع االنتعاش االقتصادي واالجتامعي. فاسـتنهاض املنظومة السـياحية 

ـًقا ومتكامـاًل. وبسـبب طابعهـا الشـمويل، أضحت السـياحة ركيزًة  وعودتهـا إىل العمـل يتطلّبـان نهًجـا ُمنسَّ

أساسـية يف برنامج التنمية املسـتدامة، ولهذا السـبب أيًضا تُشـكِّل السـياحة جزًءا من االستجابة االجتامعية-

االقتصاديـة لألمـم املتّحدة إزاء جائحة فـروس كورونا. 

ثانيًـا، يجـب عـىل الحكومـات التعامـل مـع مسـألة انتعـاش قطـاع السـياحة بطريقـة أكـرث تكامـالً – مـن 

خـالل إرشاك جميـع مسـتويات الحكومـة والقطاع الخـاّص واملجتمع املـدين يف خطٍّة عمليـة وقابلة للتنفيذ 

إلعـادة إحيـاء قطـاع السـياحة. فخدمـات السـياحة مرابطـة. ونظـرًا للطابـع املجزّأ واملتنـّوع لهـذا القطاع، 

فهـو يتقاطـع مـع مجاالت سياسـاتية مختلفة، مثـل الصّحة والنقل والبيئة والشـؤون الخارجية والسياسـات 

االقتصاديـة. عـالوًة عـىل ذلـك، ينبغـي عـىل جميـع البلـدان تعزيـز آليـات التنسـيق الخاّصـة بها ملسـاعدة 

املؤّسسـات والعاملـن يف القطـاع واملقاصـد السـياحية، وال سـيّام الفئـات األكـرث ضعًفـا عىل غـرار الركات 
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الصغـرة واملتوّسـطة، مـع االسرشـاد مبفهـوم االسـتدامة كمبـدأ توجيهـي لإلنعـاش. ومـن أجـل التوّصل إىل 

اقتصـاد سـياحي مسـتدام وقـادر عـىل الصمود، يجب عـىل القطاع الخـاّص أيًضا أن يُشـارك مشـاركًة فاعلة 

يف تصميـم السياسـات. مـن شـأن ذلك أن يُسـاِعد يف معالجـة التحّديات القامئة منذ أمد طويـل، مثل كفاءة 

املـوارد وإدارتهـا، وتجنُّـب املشـاكل الحاليـة، مبـا يف ذلـك االكتظـاظ والضغـط عـىل البنيـة التحتيـة املحلّية 

والبيئـة واملجتمعـات املحلّيـة. وينبغـي أن تهـدف سياسـات اإلنعـاش إىل ترسيـع عمليـة التحـوُّل الرقمـي 

واالنتقـال نحـو اقتصـاٍد أقّل إنتاًجـا للكربون يف املسـتقبل.

ثالثًـا، نحتـاج إىل إعـادة تشـكيل قطـاع السـياحة نحـو اعتامد مفهوَمْي املسـؤولية والشـمول. فقـد يُخلّف 

، سـواء من خـالل انبعاثات غـازات االحتباس الحـراري، أو من  قطـاع السـياحة تأثـرًا بيئيًـا واجتامعيًـا مهـامًّ

خـالل التأثـر عـىل البيئـات الطبيعيـة والثقافيـة الهّشـة، أو مـن خـالل التأثـر عـىل املجتمعـات املُضيفـة. 

وتُشـر األبحـاث إىل أنَّ االنبعاثـات املتعلّقة بالنقل السـياحي ُتثِّل 8 يف املئة مـن انبعاثات غازات االحتباس 

ًعا، و«أبطـأ«، وأصغـر، وأكرث  الحـراري عامليًـا. ولقـد كشـَفت الجائحـة عـن إمكانيـة إرسـاء تجـارب أكـرث تنوُّ

واقعيـًة. نحتـاج إىل االنخـراط يف تفكـرٍ َجاَمعي حول مسـتقبل السـياحة والروابط الحّساسـة بن السـياحة 

والبيئـة. ونحتـاج أيًضـا إىل مزيـٍد مـن االسـتثامر يف التكنولوجيـا والبنيـة التحتيـة الخـراء والوظائف ذات 

القيمـة املُضافـة. فسـتؤّدي هـذه العوامـل إىل قطـاٍع سـياحي أكرث اسـتدامًة وشـمواًل وقدرًة عـىل الصمود. 

زوراب بوليكاشفييل
.)UNWTO( األمن العام ملنظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية

أنخيل جوريا
)OECD( األمن العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية


