
بيان حول فريوس كوفيد – 19

ُزراب بولوليكاشفييل
األمني العام ملنظمة السياحة العاملية، األمم املتحدة

مـع تفاقـم الوضـع جـراء تفـي فـروس كوفيـد – 19، تالحـظ منظمـة السـياحة العامليـة  أن قيـودا 

عـى السـفر، كليـة أو جزئيـة،  قـد فرضـت - وال تزال تفـرض - يف جميع أنحاء العـامل. ولقد تم اتخاذ 

هـذه القـرارات باعتبـار أن الصحـة العمومية هي الهم األسـايس.

هـذا الوبـاء يطـال املجتمـع عى كافـة األصعدة، ونحن نقـف جنبا إىل جنب مـع املترضرين يف هذه 

األوقـات. وإن تأثـر الوبـاء عـى اقتصـادات متباطئـة أصـال قد جعل السـياحة معرضة لـأذى بصورة 

خاصـة، فأصبـح القطـاع األكـر تـرضرا حتـى اآلن. ونظـرًا ألن 80٪ مـن القطاع يتكون من مؤسسـات 

صغـرة ومتوسـطة الحجـم، فـإن ماليـن النـاس يف العـامل يجـدون أن سـبل عيشـهم قـد أصبحـت يف 

مهـب الريح.

الناس أوالً

األولويـة يجـب أن تكـون للنـاس ولرفاهيتـم. وإن منظمـة السـياحة العامليـة تواصـل العمل بشـكل 

وثيـق مـع منظمـة الصحـة العامليـة لتعزيـز التعـاون يف مواجهـة فـروس كوفيـد – 19. ولقـد أكدنـا 

معـا، عـى أثـر اجتامع رفيع املسـتوى يف املقـر الرئييس ملنظمة الصحـة العاملية يف جنيـف )10 آذار/

مـارس(، عـى أهميـة التعـاون الـدويل والقيـادة القوية يف هـذه الفـرة العصيبة.

إنـه لتحـٍد مشـرك، ويجـب أن يكـون الجميـع جـزًءا من الحل. فعى أي شـخص يسـافر، سـواء كان 

ذلـك ملهـامت إنسـانية حيويـة أو ألعـامل أساسـية أو للحفـاظ عـى سالسـل اإلمـداد، عليـه واجـب 

العنايـة بنفسـه وباآلخريـن. ال مجـال هنـاك لألعـذار وال لإلسـتثناءات، ألن كل النـاس يف جميـع 

أنحاء العامل يتحملون مسـؤولياتهم. فإن سـافرت، حافظ عى سـالمتك واعمل باإلرشـادات البسـيطة 

الحالية. والفعالـة 

منظمة
ا لسياحة
 العاملية
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عمليات منظمة السياحة العاملية

تعمـل منظمـة السـياحة العامليـة بربوتوكـوالت الصحـة العمومية التي تسـتند إىل توصيـات منظمة 

الـذي  البلـد  إسـبانيا،  اتخذتهـا حكومـة  التـي  التدابـر  كثـب  نتابـع عـن  العامليـة. ونحـن  الصحـة 

يسـتضيفنا. ولقـد تـم تعليـق جميـع فعاليـات منظمـة السـياحة العامليـة املربمجة حتى 30 نيسـان/

أبريـل. وسـيصار إىل إعـادة جدولتهـا، بنـاًء عـى آخـر التوصيـات الصـادرة عـن الخرباء.

موظفـو منظمـة السـياحة العامليـة سـيواصلون العمـل مـن ديارهـم حتـى نهايـة آذار/مـارس، إذ 

أنهـم يتحملـون مسـؤوليتهم االجتامعيـة، فيـام يقومـون باإلهتـامم بسـالمة ورفاهية أرسهـم. ونحن 

سنسـتمر يف العمـل بكامـل طاقاتنـا خـالل هـذه األوقـات اإلسـتثنائية.

إلزموا دياركم – لكن سافروا غدا!

السـياحة يف وضـع فريـد لقيـادة االنتعـاش يف املسـتقبل. وإن قطاعنـا سـيوفر فـرص العمـل التـي 

يحتاجهـا النـاس للنهـوض مـن هـذه الكبـوة، وسـيقود النمـو االقتصـادي الـذي سـوف يسـاعد كل 

املجتمعـات والبلـدان عـى التعـايف.

أما يف الوقت الحايل، فليس علينا إال أن نتحى بالصرب ونبقى عى أهبة االستعداد.

بقاؤنـا اليـوم يف ديارنـا يتيـح لنـا السـفر يف الغـد. والسـفر يف الغد سـوف يسـاعد عى إيجـاد فرص 

العمـل، واإلحتفـال بالثقافـة، وتعزيـز الصداقة والتفاهـم عامليا.

روابط ذات صلة :
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