
متحالفـون مـن أجـل العمـل: إسـتئناف السـياحة مبعـث 

أمـل للماليـن

16 حزيران/يونيـو 2020 - مل يسـبق للسـياحة العامليـة أن كانـت أكـر اتحـاًدا مـا هـي عليه اآلن. سـواء يف تقييم 

وطـأة كوفيـد-19 كـا يف اسـترشاف كيفيـة اسـتئناف السـياحة مبسـؤولية، نبنـي عـى أفضـل مـا يقدمـه قطاعنـا: 

االسـتدامة واالبتـكار والتعـاون والتضامن.

أكـر مـن ثاثـة أشـهر مضت عى إعـان منظمة الصحـة العاملية  وباء كوفيـد-19. واألزمة ال تـزال تتهدد الوظائف 

وسـبل العيش يف السـياحة ويف ما عداها.

ترسيع #استئناف_ السياحة

بقيـادة منظمـة السـياحة العامليـة، قامـت اللجنـة العامليـة ألزمـات السـياحة بدعـم مبادئنـا التوجيهيـة السـتئناف 

السـياحة، ونحـن اآلن بصـدد تحويـل هـذا العـزم إىل إجـراءات ملموسـة لإلنعـاش.

لجهودنـا جزاؤهـا عـى أعـى مسـتوى، من رؤسـاء الدول إىل دعـم مميز من األمني العـام لألمم املتحـدة. فلقد نوه 

أنطونيـو غوترييـش بالقطـاع كركيـزة للنمو االقتصـادي، معرتفًا بقيـادة منظمة السـياحة العاملية حني قـال ملواطني 

العـامل أن »ميكن للسـياحة أن تكـون منطلقا للتغلب عـى الوباء«.

واآلن، إذ تعقـد كل لجنـة مـن اللجـان اإلقليميـة ملنظمـة السـياحة العامليـة اجتاعهـا افرتاضيـا خـال األسـابيع 

الجاريـة، سنحشـد خربتنـا ونفوذنـا السـتئناف السـياحة، فنعيـد بالتـايل »عقـد العمـل مـن أجـل تحقيـق أهـداف 

التنميـة املسـتدامة« إىل مسـاره.

انطلقـت هـذه الجولـة مـن االجتاعـات بأكرب زخم ممكـن، حيث اجتمع وزراء السـياحة من جميع أنحـاء أفريقيا 

لدعـم خطـة عملنـا. وأعيد تنظيم خطة منظمة السـياحة العاملية ألفريقيا للتخفيف من وطـأة كوفيد-19 وترسيع 

االنتعـاش. وبنـاًء عـى ذلـك، وقبـل اجتـاع اللجنـة اإلقليمية للقـارة األمريكيـة هذا األسـبوع، سـيزيد األعضاء من 

جميـع أنحـاء القـارة األمريكيـة عزمهم عى الدفاع عن السـياحة كركيـزة لانتعاش يف أعقـاب كوفيد-19.

نحن دامئا # أقوى_معا

إن مثـل هـذا االلتـزام بالتعـاون الـدويل سـيكون مهـا إذ منـي قدمـا ونعيـد بنـاء الثقـة والتواثـق. ولقد شـددت 

اللجنـة العامليـة آلداب السـياحة، وهـي هيئـة مسـتقلة دعت منظمة السـياحة العامليـة إىل اجتاعهـا، عى أهمية 
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صـون املدونـة العامليـة آلداب السـياحة أثنـاء تخفيف القيود عى السـفر. فاسـتئناف النشـاط يف قطاعنـا يجب أن 

يتـم يف الوقـت املناسـب وبطريقـة مسـؤولة، ويجـب أن يتجنـب بـأي مثـن أن يـأيت عى حسـاب املعاملـة العادلة 

للسياح. واملتسـاوية 

وإذ ننضـم إىل العـامل يف االحتفـال بيـوم فـن الطبـخ املسـتدام لهـذا العام، قـدم لنا الطهاة مـن جميع أقاليـم العامل 

أوىل العينـات عـا يتوقـع لنـا أن نتذوقـه عندمـا نسـافر مجـددا، وسـلطوا الضـوء عـى ما لسـياحة فـن الطبخ من 

إمكانـات فريـدة للحفـاظ عـى ثقافات فريـدة وإيجاد الفـرص للمجتمعـات الريفية.

يف الوقـت نفسـه، احتفالنـا باالبتـكار وريـادة األعال يوضح أن اسـتئناف السـياحة يتيـح الفرصة لنـا لتصور جديد 

ليـس فقـط لكيفيـة سـفرنا، بـل أيضا لكيـف ميكن للسـياحة أن تسـاعد يف بناء مسـتقبل أفضل للنـاس والكوكب.

ُزراب بولوليكاشفييل

األمن العام ملنظمة السياحة العاملية، األمم املتحدة
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