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 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ -يونيه / حزيران٢٩نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
اإلنســانية  اخلاصــة واملساعــــدةاملســاعدة االقتصــادية 

   والغوثية يف حاالت الكوارث
يف أعقــاب  ةتقريــر عــن اإلجــراءات الــيت اختــذهتا منظمــة الســياحة العامليــ    

 كارثة تسونامي
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 موجز 
منظمـة   الصـادر عـن      تقريرال إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي      هحييل األمني العام طي    

 والـيت   ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٦سـونامي الـيت وقعـت يف        تالسياحة العاملية إثر كارثة     
عواقـب   ، خملفـة وراءهـا    اطها الرئيسي على السياحة    يعتمد نش  يتضربت بلدان احمليط اهلندي ال    

اجتمـاع لفرقـة   ومهـا   ،تايلنـد بوكيـت  ف منظمة السياحة العاملية اجتماعني يف  عقدتو. مأساوية
للمجلـس التنفيـذي ملنظمـة السـياحة        طارئـة   االت الطـوارئ وجلسـة غـري عاديـة           حبـ  معنيةعمل  

.  احتياجات اإلنعـاش لكـل منطقـة    معتتناسبالعاملية لتقييم حجم األضرار ووضع خطة عمل     
وخاطب رئيس وزراء تايلند جلسة اجمللس التنفيذي وشارك وزراء السياحة يف البلدان املتـأثرة              

 حبـاالت الطـوارئ     عنيـة  امل  اجتمـاع فرقـة العمـل       وزير السياحة باهلند   ورأس. بنشاط يف املناقشة  
. جتمـاع اجمللـس التنفيـذي    أي قبـل يـوم مـن ا   ،٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين   ٣١الذي انعقد يف    

 .وكيتفواعتمد اجمللس التنفيذي بعد املداوالت خطة عمل 
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 مــن االتفــاق املعقــود بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الســياحة العامليــة ٧ومبوجــب املــادة  
ــة  ( ــة العام ــرار اجلمعي  تقــدم )، املرفــق٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٣٢ق

وتبعــا لــذلك يقــدم .  األمــم املتحــدة تقــارير منتظمــة عــن أنشــطتهامنظمــة الســياحة العامليــة إىل
ــق   ــر احلــايل املتعل ــاإلجراءات التقري ــة    ب ــة الســياحة العاملي ــيت اختــذهتا منظم ــة  ال ــاب كارث  يف أعق

 مـن جـدول األعمـال املؤقــت    ٥ إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف إطـار البنـد      تسـونامي 
اإلنسـانية  اخلاصـة واملسـاعدة   املسـاعدة االقتصـادية   �  املعنـون ،٢٠٠٥لدورته املوضـوعية لعـام    

 .والغوثية يف حاالت الكوارث
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يف أعقــاب  تقريــر عــن اإلجــراءات الــيت اختــذهتا منظمــة الســياحة العامليــة    
 كارثة تسونامي

 
إثر الكارثة الطبيعية اليت مل يسبق هلا مثيل اليت ضربت عـددا مـن بلـدان احملـيط اهلنـدي                     - ١

 ، بوصــفها وكالــة متخصصــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة،منظمــة الســياحة العامليــةاســتجابت 
 :بطريقة تناسب حجم الكارثة واختذت عددا من اإلجراءات الطارئة على النحو التايل

 قـــرر األمـــني العـــام ملنظمـــة الســـياحة ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول٢٩يف  )أ( 
 التنفيـذي مـن أجـل تقيـيم     ا دورة طارئة جمللسهالعاملية حشد دعم اجملتمع السياحي الدويل بعقد 

وكيت بوصـفها املركـز السـياحي للمأسـاة مكانـا هلـذه       فواختريت  . احلالة وأثرها على السياحة   
وأبــدت منظمــة الســياحة العامليــة شــعورا رمزيــا  . اجللســة الطارئــة بتوصــية مــن حكومــة تايلنــد 

 معظم أجزائها؛جتماعها يف املنطقة األشد تأثرا واليت ظلت عاملة يف با
ثانيا، قرر األمني العام منظمة السـياحة العامليـة إيفـاد خـبريين رفيعـي املسـتوى            )ب( 

 وهـي تايلنـد     ،مرموقني على النطاق الدويل مباشرة إىل أشد البلدان تضررا من كارثة تسونامي           
لـذان  وجنـح املبعوثـان اخلاصـان ملنظمـة السـياحة العامليـة ال            . وإندونيسيا وسري النكـا وملـديف     

سـونامي  ت مهمتهما بتقييم نطـاق أثـر كارثـة          حتقيقأعربا عن تعازي اجملتمع الدويل وتضامنه يف        
 ملناطق السياحية؛على ا

 إدارة  يفثالثــا، واســتنادا إىل خــربة منظمــة الســياحة العامليــة الــيت اكتســبتها        )ج( 
 شـكلت املنظمـة   ،٢٠٠١سـبتمرب  / أيلـول  ١١األزمات إثر اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت يف            

خـرباء السـياحة   وفرقة عمل طارئة من كبار املسؤولني عـن السـياحة وقـادة األنشـطة الصـناعية                
وقـام أعضـاء فرقـة العمـل        . ملؤسسـات اإلقليميـة والدوليـة     ممثلني عـن ا    ضمت   ،رفيعي املستوى ال

اش  بإعــداد مشــروع خلطــة عمــل عامليــة إلنعــ االســتثنائيةاحلالــة هــذه الــذين طُلــب منــهم تقيــيم 
 السياحة؛
 عقــد اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة الســياحة العامليــة   ،٢٠٠٥فربايــر / شــباط١يف  )د( 

  حبــاالتعنيــة املوقــدمت فرقــة العمــل. وكيــت بتايلنــدفجلســة طارئــة ألول مــرة يف تارخيــه يف  
ــ ــل         والط ــة عم ــذي باإلمجــاع بوصــفها خط ــس التنفي ــدها اجملل ــل اعتم ــة عم ارئ مشــروعا خلط
 ممـثال حكوميـا إضـافة إىل        ٤٢ة السياحة العاملية يف االجتمـاع مجـع         واستطاعت منظم . وكيتف

 مات اإلقليمية واملؤسسات املالية؛وممثلي املنظاجملال السياحي قادة 
يف الوقــت الــذي تركــز فيــه بــرامج الوكــاالت واملؤسســات الدوليــة األخــرى    )هـ( 

وكيـت علـى    فطـة عمـل     على االحتياجات اإلنسانية وإعـادة تعمـري اهلياكـل األساسـية تركـز خ             
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وبـدء العمـل    وذلك بالتركيز على إنقاذ الوظائف السـياحية  ،العنصر البشري يف عملية اإلنعاش  
 األيــدي مشـاريع ســياحية صـغرية ومتوسـطة احلجـم وتــدريب أو إعـادة تـدريب      مـن جديـد يف   
ضـعفا   املنتجات السياحية لتصبح أكثر استدامة وأقـل  تشكيل السياحي وإعادة العاملة يف اجملال 

 لك يف املناطق السياحية املتأثرة؛وأهم من ذلك استعادة ثقة املسته
 :وكيت إىل مخسة جماالت تشغيلية هيفمت خطة عمل سِّقُ )و( 
 االتصاالت؛وتسويق ال ��١ 
 إغاثة اجملتمعات احمللية؛ ��٢ 
 التدريب املهين؛ ��٣ 
 إعادة التنمية املستدامة؛ ��٤ 
 .إدارة األخطار ��٥ 

  األوسـاط  بالتعـاون مـع  ، اضطلعت منظمة السياحة العامليـة  فوكيتنفيذ خطة عمل  ولت - ٢
تنفيذ سلسلة من األنشطة واإلجـراءات اخلاصـة الـيت مشلـت تسـيري رحـالت       ة، ب الدولي ةالسياحي

 وتنفيـذ محـالت     ،علـى املنطقـة   عـرف    للت ية السـياح   ومنظمـي الـرحالت    ملندويب وسائط اإلعـالم   
 واملساعدة يف توجيه األمـوال إىل       ،تراك يف معارض السياحة الدولية     االش  رسوم  وإلغاء ،إعالمية

إعـادة   وتنظيم حلقات عمل عن إدارة املخـاطر و        ،توسطة احلجم املاملشاريع السياحية الصغرية و   
 .تشكيل املنتجات السياحية

وأخريا قـرر األمـني العـام ملنظمـة السـياحة العامليـة االسـتفادة مـن أكـرب معـرض للسـفر                        - ٣
فرقـة العمـل   لالـذي سـينظم قريبـا يف بـرلني لعقـد ثـاين اجتمـاع                وهو املعـرض     ،ي يف العامل  اجلو

رز يف تنفيــذ احملــتقــدم الوســوف يســتعرض االجتمــاع . أثنــاء املعــرضاملعنيــة حبــاالت الطــوارئ 
وكيت من أجل احلصول على املزيد من الدعم الـدويل والتعجيـل جبهـود اإلنعـاش                فخطة عمل   

 .للمناطق املتأثرة
 ٢٠٠٥فرباير /مدريد، شباط

 


