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ه

أعد الربنامج العاملي ملكافحة التهديدات اإلرهابية ضد األهداف الضعيفة1 التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
هذه الوثيقة كمصدر للتوجيه يركز عىل حماية املواقع السياحية من األعمال اإلرهابية. وقد ُوضعت كوحدة قطاعية 

لـ “خالصة املمارسات الجيدة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات اإلرهابية2”.

وبعد تقديم ملحة عامة عن التهديدات ونقاط الضعف الرئيسية املرتبطة باإلرهاب التي تؤثر عىل املواقع السياحية، 
تتعمق هذه الوحدة يف الدور املحدد الذي يمكن وينبغي ألصحاب املصلحة القيام به يف بيئة أمنية معقدة - ومتقلبة 
إدارة املخاطر واألزمات. وتصاحب كل جزء  املفاهيمي لنهج  العمل ضمن اإلطار  يف كثري من األحيان - من خالل 
مجموعة مختارة من الدراسات اإلفرادية التي توضح كيفية تفعيل املبادئ الرئيسية املتعلقة باألمن - بما يف ذلك 
السياحية،  املواقع  ومشغيل  الخاص،  القطاع  يف  الفاعلة  والجهات  الحكومات  قبل  من   - دوليا  املعتمدة  التوصيات 
ومنظمات املجتمع املدني. كما تلخص الوحدة محتوى العديد من األدوات )أي األدلة والكتيبات والخالصات( التي 
السياحية  املواقع  التوجيه لوضع سياسات سليمة وتهيئة بيئات تشغيلية سليمة للحد من نقاط الضعف يف  توفر 

وزيادة قدرتها عىل الصمود.

واإلطار التحلييل، والدراسات اإلفرادية، واألدوات، واملوارد الواردة يف هذه الوحدة تُعرض بعد إجراء بحوث مكتبية 
مكثفة، وتوجيه طلب رسمي للحصول عىل مدخالت من جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها 193 
الفريق  املشاريع، فضال عن مدخالت من  الدولية، ورشكاء  الخرباء، واملنظمات  دولة، وإجراء مناقشات مع فرادى 
العامل املعني بالتهديدات الناشئة وحماية البنية التحتية الحيوية التابع التفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة 
اإلرهاب3. كما تم الحصول عىل أفكار ثاقبة هامة من اجتماع لفريق خرباء نّظمه مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
مع الرشكاء افرتاضيا يف 14 و 15 حزيران/يونيه 2021، وضم أكثر من 250 خبريا من الدول األعضاء واملنظمات 

املتحدة  األمم  املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وتحالف  األمم  للجنة  التنفيذية  املتحدة ملكافحة اإلرهاب، واملديرية  األمم  الربنامج هم: مكتب  الرشكاء يف   1
للحضارات، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة. ويجري تنفيذ الربنامج بالتشاور الوثيق مع املنظمات األخرى ذات الصلة، بما 

.https://www.un.org/counterterrorism/vulnerable-targets :فيها اإلنرتبول. وملزيد من املعلومات انظر الرابط

تم وضع الخالصة يف عام 2018 يف إطار الفريق العامل املعني بحماية البنية التحتية الحيوية بما يف ذلك اإلنرتنت واألهداف الضعيفة وأمن السياحة   2
تحت قيادة فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة. ويف عام 2019، تم دمج فرقة العمل تلك يف اتفاق األمم 
املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب )االتفاق(. ويف إطار هذا الهيكل الجديد، تم الجمع بني كل من الفريق العامل املعني بحماية البنية التحتية 
الحيوية، بما يف ذلك اإلنرتنت واألهداف الضعيفة وأمن السياحة، والفريق العامل املعني بمنع الهجمات اإلرهابية بأسلحة الدمار الشامل والتصدي 
لها التابعني لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة إلنشاء “الفريق العامل املعني بالتهديدات الناشئة وحماية 

البنية التحتية الحيوية” التابع لالتفاق.

.https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact  3
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من  أيضا  العملية  واستفادت  األكاديمية.  واألوساط  الخاص  والقطاع  املدني  املجتمع  وجماعات  واإلقليمية  الدولية 
مساهمة مستشارة الشؤون الجنسانية يف مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب واستشاري متفرغ يف مجال حقوق 

اإلنسان يف فرع املشاريع الخاصة واالبتكار التابع ملكتب األمم املتحدة4.

تسعى هذه الوحدة إىل تعميم االهتمامات املتعلقة باملساواة بني الجنسني يف مختلف املواضيع املتناولة فيها. وهي تسلط الضوء، بوجه خاص، عىل   4
الحاجة إىل إدراج املنظورات الجنسانية والتوازن بني الجنسني يف خطط اسرتاتيجية السالمة واألمن يف مجال السياحة، فضال عن تعميم مراعاة 
االعتبارات  أن تشمل  قائمة غري شاملة، وينبغي  والطوارئ. وهذه  األمن  تمارين وضع خطط  واملمارسة وإجراء  التدريب  الجنساني يف  املنظور 

الخاصة بالسياق بدءاً من تخطيط جميع التدابري املربزة يف هذه الوحدة إىل تنفيذها وتقييمها.
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[1]

التهديد اإلرهابي للمواقع السياحية

أهابت الجمعية العامة، يف آخر استعراض السرتاتيجية 
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، بالدول األعضاء 
وحماية  أمن  تحسني  إىل  الرامية  الجهود  “تعزيز 
ذلك  يف  بما  للخطر،  خاص  بشكل  املعرضة  األهداف 
)...( املواقع السياحية )...( فضال عن تعزيز قدرتها 
مجال  يف  سيما  وال  اإلرهابية،  الهجمات  مقاومة  عىل 

الحماية املدنية”5.

االستعراض السابع لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب )A/RES/75/291(، الفقرة 71.  5

من أمثلة هجوم إرهابي وقع بالقرب من منطقة جذب سياحي ذلك الهجوم الذي وقع يف عام 2019 وجرى فيه تفجري جهاز متفجر يدوي الصنع   6
استهدف حافلة مليئة بالسياح بالقرب من أهرامات الجيزة بمرص، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب. كما أن هجوم عام 2015 عىل متحف 

باردو، تونس، مثال آخر، استُهدف فيه سياح من جنسيات متعددة من قبل مسلحي داعش أثناء نزولهم من حافلة للوصول إىل مجمع املتحف.

واملواقع السياحية هي األماكن التي توجد فيها مناطق 
بها  املحيطة  املناطق  وكذلك  محددة  سياحي  جذب 
املواقع  بني  الوحدة  هذه  تميز  ولذلك،  مبارشة6. 
السياحية والوجهات السياحية، فاألخرية تشمل اإلقليم 
األوسع )مثل مدينة أو جزيرة أو بلد( الذي توجد فيه 
السياحية  الوجهة  قد تشمل  مواقع محددة. وبالتايل، 
البنية  إىل  إضافة  متعددة  سياحية  مواقع  الواحدة 
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)مثل  أكثر  أو  واحد  سياحي  ملكان  الداعمة  التحتية 
الفنادق واملطاعم واملكاتب السياحية وشبكات النقل(. 

من  البعض  بعضها  عن  السياحية  املواقع  وتختلف 
اإلدارية  والهياكل  والحجم  والتخطيط  املكان  حيث 
وكذلك السياقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
املحيطة بها. وبعضها أماكن ذات جمال طبيعي )مثل 
الشواطئ واملتنزهات الوطنية( وبعضها اآلخر له قيمة 
واملعالم  املتاحف  )مثل  دينية7  أو  تاريخية  أو  ثقافية 
األثرية ودور العبادة(. وبعض األماكن تصبح مناطق 
السنة )مثل  جذب سياحي يف فرتات معينة فقط من 
أسواق تذوق الطعام(. ومن الحاالت الخاصة السفن 
سياحية  مواقع  اعتبارها  يمكن  التي  السياحية، 
للنقل8.  بدال من مجرد كونها وسيلة  كاملة  “عائمة” 
ويتجىل ذلك يف مفهوم “الرحالت البحرية املسرية دون 
محدد”،  غري  مكان  إىل  املسرية  “الرحالت  أو  وجهة” 
حيث تقوم السفن السياحية برحالت ذهابا وإيابا ملدة 

تصل إىل 3 ليال دون الرسو يف أي موانيء.

العوملة  أحدثت  املايض،  القرن  ثمانينيات  أوائل  ومنذ 
تغيريات هائلة يف قطاع السياحة، الذي يمثل اآلن أكرب 
مجال منفرد للنشاط التجاري يف جميع أنحاء العالم9. 
يف  السياح  عدد  ازداد  املاضية،  القليلة  السنوات  ويف 
أدت  وقد  مضاعفة.  أضعافا  العالم  أنحاء  جميع 
إىل  الخدمات  يف  التجارة  لتحرير  املتعاقبة  املوجات 
انخفاض أسعار النقل الجوي، وتوجيه تدفقات هائلة 
دعم  عن  فضال  التقليدية،  الوجهات  نحو  الزوار  من 
ظهور مواقع سياحية جديدة. ويف غضون عقود قليلة، 
إىل وجهات  الرتفيه - وخاصة  السفر ألغراض  تحّول 
قطاعات  متناول  يف  متخصص  نشاط  من   - بعيدة 
املجتمع األكثر ثراء إىل ظاهرة تحظى بشعبية واسعة. 

إىل  إضافة  للمسافرين،  املتزايد  التنقل  أطلق  وقد 
غري  فرصا  السياحة،  لقطاع  كبرية  أرباح  تحقيق 
من  العديد  يف  والتنمية  االقتصادي  للنمو  مسبوقة 
البلدان. غري أنه عّرض أيضا املواقع السياحية ملخاطر 

عندما تكون لألماكن السياحية أهمية دينية، فإنها قد تتقاسم - كليا أو جزئيا - نفس مشهد التهديد ونقاط الضعف التي تؤثر عىل أماكن العبادة.   7
وقد يرغب القارئ يف االطالع عىل وثيقة مخصصة أعدها مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بشأن املمارسات الجيدة لحماية املواقع الدينية من 

األعمال اإلرهابية.

عىل عكس السفن السياحية، تستخدم سفن املحيطات حرصا ألغراض النقل.  8

مع ذلك، أدت القيود ذات الصلة بكوفيد19- إىل انخفاض كبري يف السفر السياحي يف عامي 2020 و2021.  9

السياحية  املواقع  ومعظم  مرتاكمة.  إرهابي  نشاط 
تجمع بينها، عىل الرغم من اختالفاتها، سمات مشرتكة 
تجعلها أهدافا جذابة لإلرهابيني، ال سيما عندما تجمع 

حشودا كبرية من الناس داخلها وحولها. 

كثرية  وزوارها  السياحية  املواقع  ملهاجمة  والدوافع 
للغاية وقد تشمل ما ييل:

الرغبة يف استهداف ما يمثله السياح أو البلدان 	 
بأعمال  مواطنيها  من  السياح  يكون  التي 
السياحية  املواقع  حالة  ففي  واالنتقام:  العنف 
صدى  تضخيم  يمكن  دوليا،  واملشهورة  املزدحمة 
العدد  خالل  من  كبري  حد  إىل  اإلرهابي  الهجوم 
الكبري من الضحايا املحتملني بقدر ما قد يكونون 
إىل  يؤدي  مما  مختلفة،  بلدان  عدة  من  مواطنني 
إىل  وإضافة  عامليا.  ومؤثرة  فورية  إعالمية  تغطية 
ذلك، قد يُنظر إىل الزوار األجانب - ال سيما عندما 
ينخرطون يف تجارب سفر باهظة الثمن ال يستطيع 
من  أنهم  عىل   - تكاليفها  تحمل  املحليون  السكان 
عاما  شعورا  يخلق  مما  العالم،  يف  املحظوظني 
املحتملون  اإلرهابيون  يستغله  واإلحباط  باالستياء 
بسبب  الزوار  بعض  يُستهدف  قد  كذلك،  عندئذ. 

بلدهم األصيل أو دينهم. 

توجيه رضبة إىل هوية بلدان املقصد: فاملواقع 	 
قوية  رموز  الحاالت  من  كثري  يف  هي  السياحية 
ثم، فإن مهاجمتها  البلدان وتاريخها. ومن  لهوية 
باالنتماء  العميق  الشعور  تكون وسيلة لرضب  قد 
مماثلة  عقلية  تدفع  وقد  الصميم.  يف  األمم  لدى 
أيضا  يكون  إىل مهاجمة موقع سياحي  اإلرهابيني 
مكانا للعبادة، مما يشري إىل رفضهم لطائفة دينية 
التصور  تقويض  إىل  أيضا  يسعون  وقد  معينة. 
عىل  وقدراتها  الحكومة  لقوة  والخارجي  الداخيل 

حماية املواطنني يف البلد.

اإلرضار باقتصاد بلدان املقصد وآفاق التنمية 	 
قطاع  يُعترب  البلدان  من  للعديد  فبالنسبة  فيها: 
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السياحة - بشكل مبارش أو غري مبارش - مصدرا 
رئيسيا للدخل لعدد ال يحىص من مؤسسات قطاع 
األعمال املولدة للوظائف. وهذا ما يفرس إمكانية أن 
كارثية  آثار  السياحية  األماكن  ملهاجمة  تكون 
التنمية  وآفاق  الحكومات  اقتصادات  عىل  محتملة 
وقطع  حجوزاتهم  بإلغاء  املسافرين  قيام  بسبب 
أماكن  يف  عطالتهم  لقضاء  والتخطيط  عطالتهم 
أخرى10. وقد تستمر الصورة السلبية املرتبطة ببلد 
عكس  وعىل  طويلة11.  لفرتة  باإلرهاب   منكوب 
ما كان عليه الحال يف املايض، يمكن بسهولة تحديد 
أعىل.  أمان  مستويات  توفر  التي  البديلة  الوجهات 
فقد يستفيد السياح املحتملون من إمكانيات السفر 
يقدمها  التي  تقريبا  لها  ال نهاية  التي  والخيارات 
عاملي  اقتصاد  يف  السياحة  ومشغلو  النقل  قطاع 
وجهات  إىل  سفرهم  خيارات  توجيه  ويعيدون 

أخرى.

مواقع 	  ضد  إرهابية  هجمات  نُفذت  وتاريخيا، 
سياحية باستخدام مجموعة متنوعة من املنهجيات. 
ودون االدعاء بتقديم قائمة شاملة بأنماط الهجوم، 

تشمل هذه املنهجيات ما ييل:

إطالق النار عىل الجموع: ومثال هذه الهجمات هو 	 
قتل  حيث   ،1997 عام  مرص  يف  األقرص  مذبحة 
وسكاكني  آلية  نارية  بأسلحة  مسلحون  إرهابيون 
األمثلة  ومن  مرصيني.  وأربعة  أجنبيا  مواطنا   58
الحديثة عىل إطالق النار عىل الجموع الحادث الذي 
يف  الوطني  باردو  متحف  يف   2015 عام  يف  وقع 
تسعة  من  مواطنني  وفاة  يف  تسبب  والذي  تونس، 

بلدان.

استخدام املتفجرات: ال يزال هجوم بايل، إندونيسيا، 	 
الذي حدث يف ملهيىني ليليني شعبيني يرتدد عليهما 
من حيث  الهجمات  أشد  من  واحدا  أجانب،  سياح 
الخسائر البرشية. وقد شمل الهجوم تفجري عبوتني 
انتحاري  مفجر  يحملها  إحداهما  كانت  ناسفتني، 
عىل الظهر واألخرى تحملها سيارة مفخخة كبرية.

وفقا لبعض التقديرات، أسفر الهجوم اإلرهابي الذي وقع يف سوسة بتونس عن خسارة قدرها 500 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، أو   10
ربع اإليرادات السنوية التي حصلت عليها تونس من قطاع السياحة. وُقّدر أيضا أنه يف أعقاب الهجوم الذي وقع يف عام 2005 عىل منتجع رشم 
الشيخ البحري، عانت مرص من انخفاض بنسبة 8 يف املائة يف عدد السياح األجانب الوافدين يف العام التايل )انظر بروندوني 2016، الصفحة 9(.

عىل الرغم من أن قطاع السياحة يف حد ذاته ال يدرج عادة عىل أنه قطاع “حيوي”، فإن اآلثار االجتماعية واالقتصادية للهجمات اإلرهابية عىل   11
األماكن السياحية يف األماكن التي تعتمد اعتمادا كبريا عىل السياحة قد تكون أكرب من اآلثار الناجمة عن انهيار البنية التحتية الحيوية.

تشمل 	  بالسكاكني:  والطعن  باملركبات  الدهس 
و2017   2016 عامي  هجومي  الحديثة  األمثلة 
اللذين ارتكبا، عىل التوايل، عىل كورنيش نيس املطل 
املتحدة.   اململكة  لندن،  وجرس  فرنسا،  املياه،  عىل 
للدهس  املتزايد  االستخدام  العملني  كال  ويوضح 
باملركبات )نيس ولندن( والطعن )لندن( من قبل 
اإلرهابيني خالل السنوات األخرية. كما أنهما يبينان 
السياحية  املواقع  يف  ترتكب  التي  الهجمات  أن 
وقوع  يف  بالرضورة  أو  دائما  تتسبب  ال  الشهرية 
وقوع  يف  أيضا  تتسبب  بل  السياح،  بني  ضحايا 
ضحايا بني السكان/املارة نظرا لطبيعتها املفتوحة 

وكونها أحيانا أماكن عبور.

اإلرهابيون 	  يأخذ  األحيان  بعض  يف  الرهائن:  أخذ 
لتحريرهم.  رشوطا  ويفرضون  كرهائن  السياح 
اختطف  املثال،  سبيل  عىل   ،2019 عام  ففي 
اثنني خالل  مسلحون محليون مواطنني فرنسيني 
رحلتهما إىل حديقة بندجاري الوطنية يف بنن . وقد 
عمليات  من  كجزء  السياح  من  رهائن  أخذ  يحدث 
هجومية  منهجيات  عىل  أيضا  تنطوي  إرهابية 
الوطني،  باردو  متحف  هجوم  فخالل  أخرى. 
تجنب  إىل  سعوا  الذين  الزوار  اإلرهابيان  اختطف 
تبادل إطالق النار يف الهواء الطلق من خالل العثور 

عىل مأوى يف املتحف. 

الحريق العمد: يف عام 2017، تعرضت منتجعات 	 
وورلد مانيال، وهي موقع سياحي شهري يف الفلبني، 
لهجوم من قبل مسلح أطلق النار يف الهواء، وغمر 
طاوالت القمار بالوقود النفطي وأرضم فيها النار. 
لقوا  يقل عن 36 شخصا  ال  ما  أن  األنباء  وأفادت 
األثاث  عن  الناجم  السام  الدخان  بسبب  مرصعهم 

املحرتق.
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الثقافية/	  القيمة  عن  الناجمة  الضعف  نقاط 
املادية  والسمات  السياحية،  للمواقع  التاريخية 

واملكان: 

قد تمثل املواقع السياحية تحديات حماية محددة، 
حسب حجمها ومكان وجودها. فعىل سبيل املثال، 
املباني  مع  السياحية  الوجهات  بعض  تتداخل 
وقد  والتاريخية.  الدينية  املؤسسات  مثل  الشهرية 
حرضية  ومراكز  ضيقة  ممرات  يف  وجودها  يقلل 
من  فيها  املرور  حركة  وتتكدس  بالسكان  مكتظة 
الخيارات املتاحة لتأمينها )عىل سبيل املثال، قد ال 
املباني  تلك  مدخل  “عزل”  املمكن  من  يكون 
الحد  يتسنى  ال  ثم  ومن  بشكل صحيح،  والشارع 
بدرجة كبرية من خطر الدهس باملركبات(. كما قد 
تكون هناك لوائح صارمة لحماية القطع الثقافية 
التحتية  البنية  تحديث  إمكانية  من  بشدة  تحد 
ألسباب أمنية. وقد تمتد مواقع سياحية أخرى، مثل 
عرب  الطبيعي،  الجمال  وأماكن  األثرية  املناطق 
مساحات شاسعة من األرايض ال يمكن )أو ال يمكن 
غري  إليها  الوصول  خطر  ضد  تسييجها  بسهولة( 

املرصح به. 

السياحية يف  املواقع  تقع  عندما  ذلك،  إىل  وإضافة 
مناطق نائية، قد يحد عدم الربط أو ضعفه بشكل 
القانون  إنفاذ  وكيانات  املسعفني  قدرة  من  كبري 
عىل التدخل بفعالية يف حالة حدوث أزمات، خاصة 
بقدر تبادل املعلومات املتعلقة باألمن بشكل متزايد 

عىل النقيض من ذلك، غالبا ما تتاح الفرصة ألفراد جماعة دينية، أو أولئك الذين يرتددون بانتظام عىل مركز تعليمي أو اجتماعي أو ترفيهي،   12
للتعرف عىل سمات أماكن وجودهم )مثل موقع طرق الهروب، وأبواب الطوارئ، وخطط اإلجالء(.

الذكية  الهواتف  تطبيقات  عرب  التشغيل  ألغراض 
التي تعمل باإلنرتنت

السياح 	  سلوك  يف  املتأصلة  الضعف  نقاط 
وتصوراتهم بشأن األماكن والسياقات التي غالبا ما 

تكون بعيدة عن روتينهم وعاداتهم اليومية: 

ترى  ال  األخرى،  السهلة”  “األهداف  عكس  عىل 
األحيان سوى وجود  السياحية يف كثري من  املواقع 
زوار ملرة واحدة وليست لديهم معرفة سابقة أو لم 
حالة  يف  أنفسهم  حماية  كيفية  عىل  تدريبا  يتلقوا 
السياح، خاصة خالل  يزور  ما  وغالبا  الطوارئ12. 
أماكن مختلفة  عدة  بمرشدين،  املصحوبة  الجوالت 
حسب جداول زمنية ضيقة. وغالبا ما يكون من غري 
السمات  جميع  عىل  يتعرفوا  أن  ع  توقُّ الواقعي 
والربوتوكوالت األمنية السارية يف مواقع متعددة من 
املقرر زيارتها لفرتات قصرية جدا. وحتى عندما ال 
السياح  يتبعون جداول زمنية صارمة، قد ال يميل 
كثريا إىل تخصيص أي جزء كبري من وقت فراغهم 

للمسائل األمنية. 

واإلطار  بالثقافة  دراية  عىل  السياح  يكون  ال  وقد 
املقصد، مما قد يعرضهم ملخاطر  لبلدان  األمنيني 
األجانب  وكذلك  املحليني  السكان  من  متزايدة 
إىل  الخطرة  األحياء  يف  التنزه  من  )بدءاً  املقيمني 
املحليني  السكان  مخاطبة  و/أو  مالبس  ارتداء 

بطرق تثري االستياء(.
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الخدمات  أو  املنتجات  عىل  املتزايد  الطلب  أن  كما 
غري املرشوعة من جانب السياح )مثل املخدرات أو 
حسب  املزيفة،  املنتجات  أو  الجنس  أو  الكحول 
جماعات  وجود  من  حتما  يزيد  القانوني(  اإلطار 
إجرامية تعمل يف املناطق السياحية. وعندما تنمو 
القانون  إنفاذ  أجهزة  وتفقد  الجماعات  هذه  قوة 
سيطرتها عىل األرايض، قد يجد اإلرهابيون يف ذلك 
حوافز وفرصا لتوجيه أنشطتهم نحو تلك األماكن 

“الخارجة عن القانون”. 

وسلوك 	  تصورات  عن  الناجمة  الضعف  نقاط 
الجهات الفاعلة يف قطاع السفر والسياحة: 

ال يكون بالرضورة لدى جميع املؤسسات الصغرية 
السياحة13  لقطاع  الفقري  العمود  تشكل  التي 
االستعداد أو القدرة عىل إيجاد نفس الثقافة األمنية 

يف اجتماع الفريق العامل املعني بمكافحة اإلرهاب التابع لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ الذي عقد يف بايل، إندونيسيا، يف الفرتة   13
من 9 إىل 10 أيار/مايو 2017، قدرت نسبة مؤسسات األعمال الصغرية يف سوق السياحة بنحو 78 يف املائة من العاملني يف هذا القطاع )مداخلة 
الربوفيسور برنت ريتيش من كلية إدارة األعمال واالقتصاد والقانون يف جامعة كوينزالند، أسرتاليا(. ويف االجتماع نفسه، ُسّلط الضوء عىل أن قطاع 
السياحة هو يف الواقع سوق غري متجانسة ومجزأة إىل حد ما، مما يتناقض مع رأي شخص ما الذي مفاده أنه يتألف يف الغالب من عدد قليل من 

الرشكات الكربى )APEC 2017، الصفحة 61(.

حجما  األكرب  الرشكات  لها  تروج  التي  القوية 
واألكثر تنظيما، والتي يمكن أن تستفيد من إدارات 
بأكملها مكرسة للموظفني والعمالء وأمن األصول، 
الصمود  عىل  القدرة  من  أعىل  مستويات  وإظهار 
ومن  باإلرهاب.  صلة  ذات  أزمة  تواجه  عندما 
الصغرية  املؤسسات  تكون  قد  األخرى،  الناحية 
تنفيذ  يف  حجما  األكرب  الرشكات  من  فعالية  أكثر 
من  ألنه  نظرا  الواقع  أرض  عىل  األمنية  التدابري 
املرجح أن تتعرض أعمالها برمتها لتهديد مبارش 

وجذري من جراء حادث إرهابي.

املترضرة من  السياحية  املواقع  وربما كان مديرو 
الحوادث األمنية يستثمرون مبالغ كبرية من املوارد 
إىل  الرامية  العامة  والعالقات  التسويق  يف حمالت 
امليزانيات  توافر  يقلص  مما  السياح،  إعادة 

املخصصة ألغراض أمنية. 
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وقد يرتدد قطاع السياحة يف تنفيذ إحاطات أمنية 
وبرامج تثقيفية قوية للسياح بسبب القلق من أن 
سياحيا  موقعا  بأن  انطباعا  املبادرات  هذه  تنقل 

معينا مهدد. 

وقد تجد املواقع السياحية التي تتعامل مع تدفق 
السليم  التمحيص  إجراء  يف  صعوبة  للزوار  كبري 
الواجبة  العناية  لتوخي  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
الذي  الخارجيني  املتعاقدين  عدد  تزايد  بشأن 
يُستعان بهم ألداء مجموعة من الخدمات مثل دعم 
تكنولوجيا املعلومات والتنظيف وخدمات املطاعم 
بأقل قدر من  غالبا  األمن واالستشارات،  وحراسة 
التدريب أو بدون تدريب. ويف غياب وسائل الفرز 
تأتي  قد  الخلفيات،  من  التحقق  الكافية وعمليات 
العاديني  املوظفني  من  أيضا  الداخلية  التهديدات 

واملتطوعني والعمال املوسميني.

السياح  بني  الدخل  يف  الكبرية  الفجوة  تؤدي  وقد 
السفر  قطاع  يف  العاملني  املحليني  واملوظفني 
تفاقم  إىل  العالم  من  كثرية  أجزاء  يف  والسياحة 
املحلية  املجتمعات  االستبعاد واالستياء يف  مشاعر 
السيناريوهات  هذه  توفر  وقد  الطويل.  املدى  عىل 
املعادية  للجهات  ومعززة  خصبة  وأرضية  رواية 
للتخطيط ألعمال العنف ضد السياح واملرافق ذات 

الصلة بالسياحة واالنخراط فيها.

املؤسسية 	  االستجابة  عن  الناجمة  الضعف  نقاط 
األمنية  للمسائل  األمثل  املستوى  دون  والتشغيلية 

التي تؤثر عىل القطاع السياحي: 

غالبا ما ترشف وزارات السياحة و/أو املالية عىل 
االحتياجات واملتطلبات األمنية لقطاع السياحة، يف 

يف بعض األحيان، تقوم سلطات الهجرة، بالتنسيق مع منظمي الرحالت البحرية/الرحالت السياحية، بإنشاء إجراءات رسيعة للتعجيل بالتعامل   14
مع أعداد كبرية من الركاب من املقرر دخولهم إىل بلدان متعددة يوميا.

حني ترتك جوانب التنفيذ لوزارات الداخلية و/أو 
بني  التنسيق  إىل  االفتقار  يؤدي  وقد  الدفاع. 
السياسات والعمليات فيما بني اإلدارات الحكومية 
إىل حدوث خالفات وتأخريات وتفاوتات مؤسسية 
املوارد  نقص  ذلك  يف  بما  الربنامجية،  النهج  يف 

املخصصة تحديدا ألغراض أمنية.

وكثريا ما تنطوي الهجمات اإلرهابية التي يتعرض 
جنسيات  من  ضحايا  عىل  السياحة  قطاع  لها 
مختلفة عديدة، مما قد يعقد التعامل السلس مع 
اإلجراءات الجنائية التي ترتتب عىل ذلك. ويف حني 
أن بعض البلدان التي يكون الضحايا من رعاياها 
قد تقدم خدمات الطب الرشعي، فضال عن أنواع 
مختلفة من الدعم اللوجستي والتشغييل للتحقيقات 
املحلية، فإنها قد تنشئ يف حاالت أخرى إجراءات 
خاصة بها. وقد يتطلب وجود الضحايا والشهود 
يف بلدان مختلفة تفعيل قنوات للتعاون القضائي 

الدويل تكون بطيئة ومرهقة يف كثري من األحيان.

مراكز  يف  للسياح  رسيعة  إجراءات  تنفيذ  أن  كما 
مراقبة الحدود - رغم تربيره بالحاجة االقتصادية 
قدرة  من  يقلل  قد   - األجانب  الزوار  اجتذاب  إىل 
األفراد  تحركات  اكتشاف  عىل  الهجرة  مسؤويل 
إىل  بالتايل  ويؤدي  عالية،  مخاطر  يمثلون  الذين 
هذه  تتفاقم  وقد  الحدود14.  اخرتاق  زيادة سهولة 
املعنية  الكيانات  مختلف  تعمل  عندما  املشكلة 
بإجراءات الهجرة والجمارك بطريقة مجزأة، مما 
األجهزة  بني  للمعلومات  محدود  تبادل  إىل  يؤدي 
بشأن األفراد الذين يمثلون مخاطر عالية، ووجود 
شحنات توجد عالمات إنذار بشأنها، وما إىل ذلك.
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اإلطار 1   
نقاط ضعف السفن السياحية أمام النشاط اإلرهابي  

السفن السياحية هي سفن الركاب الكبرية التي تُستخدم أساسا ألغراض قضاء عطلة. ومن ثم، يبدو أن 
الوقت نفسه فإنها، عىل عكس  للنقل. ويف  اعتبارها مجرد وسيلة  أنسب من  تأطريها كأماكن سياحية 
األماكن السياحية الربية، تتعرض لنقاط ضعف محددة ومرتاكمة بسبب جملة أمور من بينها أن خدمات 
مثل خدمات حاالت الطوارئ أو اإلنقاذ أو إنفاذ القانون قد ال تكون متاحة ألنها قد تكون بعيدة وتستلزم 
املالحة لعدة ساعات أو حتى عدة أيام. كما أن السفن السياحية تمثل “بيئة مغلقة” تخضع فيها إجراءات 

اإلجالء ملعوقات شديدة ال تتعرض لها املواقع الربية عادة.

ويف حني يمكن التخفيف من املخاطر األمنية من خالل تدابري تهدف إىل ردع اإلرهابيني املحتملني عن 
الوصول إىل السفن السياحية والقيام بأعمال عنف عىل متنها )ومن أمثلة هذه التدابري فحص الركاب 
وأمتعتهم بواسطة أجهزة الكشف عن املعادن(، يظل الركاب عرضة للخطر قبل وأثناء إجراءات الصعود 

إىل متن السفن ال سيما عندما يشكلون مجموعات كبرية يف محطات املوانئ وأثناء الجوالت املنظمة.

وعالوة عىل ذلك، فإن اللوائح األمنية الصارمة املعتمدة عىل الصعيد الدويل ال تنطبق عىل السفر البحري 
الذي يحدث يف “النقل الداخيل”، أي نقل البضائع أو الركاب بني مكانني يف البلد نفسه بواسطة مشغل 
نقل من بلد آخر. ويف غياب إطار تنظيمي دويل قوي يغطي السفن السياحية أثناء عمليات النقل الداخيل، 
فإن األمر مرتوك لفرادى البلدان ومشغيل الرحالت البحرية لتصميم تدابري كافية لحماية السياح - الذين 
يحتمل أن يكونوا من عدة جنسيات مختلفة - عندما يقومون بزيارة جزر أو موانئ تقع بالكامل داخل 

البحر اإلقليمي لبلد واحد.

ويمكن أيضا استغالل السفن السياحية كمركبات من جانب الجهات اإلرهابية. ففي عام 2018، كشفت 
عمليات “نبتون” التي قادتها اإلنرتبول يف البحر األبيض املتوسط و”ماهارليكا” يف جنوب رشق آسيا أن 
القنوات البحرية )بما يف ذلك السفن السياحية( استخدمها املقاتلون اإلرهابيون األجانب لتغطية أجزاء 

من طرقهم إىل مناطق النزاع يف الرشق األوسط ومنها.

 املصادر:

Blanco-Bazan 2007 

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/Foreign-terrorist-fighters-detected-

during-INTERPOL-maritime-border-operation 

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/

Hundreds-arrested-in-crackdown-on-terrorist-routes-in-Southeast-Asia
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التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: أدوار 
أصحاب املصلحة وممارساتهم الجيدة

[3]

3-1 الدول األعضاء

تختلف املواقع السياحية اختالفا كبريا من حيث الحجم 
واملكان والسمات والقدرة عىل االستقبال. وهي تتعرض 
بالرضورة  تملك  وال  التهديدات  من  مختلفة  ملستويات 
نفس القدر من املوارد واالستعداد ملنع أي هجوم إرهابي 
محتمل والتأهب له والرد عليه. ونتيجة لذلك، ال يوجد 
مجموعة  هناك  بل  الجميع،  يناسب  واحد  أمني  معيار 
متنوعة من النهج وتدابري التخفيف التي يلزم أن تراعي 
سياقات وسيناريوهات تهديد محددة. وينبغي أن تضع 
تدعمها مجموعة متنوعة من  والتدابري وأن  النهج  هذه 

السياسات  هيئات صنع  بني  ترتاوح  املصلحة  أصحاب 
الطوارئ،  حاالت  يف  واملسعفني  القانون  إنفاذ  وأجهزة 
املجتمع  السياحية ومنظمات  املواقع  فضال عن مشغيل 

املدني واملجتمعات املحلية.

عام  إطار  وضع  عن  مسؤولة  الحكومية  األجهزة  إن 
املواقع  عىل  اإلرهابية  الهجمات  منع   ’1‘ إىل:  يفيض 
الرسيع  االنتعاش  تحقيق  و‘2’  وإدارتها؛  السياحية 
من  املترضرين  واألشخاص  للمواقع  التأهيل  وإعادة 



9 التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: أدوار أصحاب املصلحة وممارساتهم الجيدةا

مستويات  جميع  إرشاك  وينبغي  الحوادث.  هذه 
الحكومة يف حماية املواقع السياحية املعرضة للخطر 
القانونية  األطر  يف  منها  كل  اختصاصات  إىل  استنادا 

لفرادى البلدان15. 

3-1-1 واضعو السياسات

تعهد املدونة العاملية ألخالقيات السياحة إىل السلطات 
والزوار  للسياح  الحماية  “توفري  بمهمة  العامة 
اهتماما  السلطات  تلك  تويل  أن  ويجب  وممتلكاتهم؛ 
خاصا لسالمة السياح األجانب بسبب ضعفهم الخاص 
محددة  وسائل  إدخال  تيرس  أن  وينبغي  املحتمل؛ 
بما  واملساعدة  والتأمني  واألمن  والوقاية  للمعلومات 
أو  هجمات  أي  إدانة  وينبغي  احتياجاتهم؛  مع  يتفق 
أو  السياح  ضد  تهديدات  أو  اختطافات  أو  اعتداءات 
العاملني يف قطاع السياحة، فضال عن التدمري املتعمد 
أو  الثقايف  الرتاث  عنارص  أو  السياحية  للمرافق 
وفقا  بشدة  األعمال  تلك  عىل  واملعاقبة  الطبيعي، 
لقوانينها الوطنية”. )املنظمة العاملية للسياحة التابعة 

لألمم املتحدة 1999، املادة 4-1(.

يرجى الرجوع إىل الوحدة الواردة يف هذه السلسلة نفسها عن “حماية املراكز الحرضية من الهجمات اإلرهابية” للحصول عىل مزيد من املعلومات،   15
بما يف ذلك عن دور السلطات البلدية.

بلدان  يف  السياسات  وضع  أجهزة  عاتق  عىل  ويقع 
املقصد السياحي واجب شامل يتمثل يف تأطري الجهود 
العامة الرامية إىل التخفيف من حدة املخاطر وإدارة 
وتوجيهها  السياحية،  باألماكن  يتعلق  فيما  األزمات 
واإلرشاف عليها. كما يتعني عليها، يف دورها كجهات 
وتنسق  املصلحة  أصحاب  متعدد  نهج  باتباع  تبادر 
يف  املسؤوليات  ذوو  يكون  أن  تكفل  أن  النهج،  ذلك 
الجذب  مديري  )مثل  السياحية  املواقع  حماية 
السياحيني، واملديرين يف قطاع  السياحي، واملرشدين 
للقيام  الواجب  النحو  عىل  مرخصني  الضيافة( 
بمهامهم. وينبغي أن تتضمن األطر التنظيمية لصناعة 
يتم  أمنية واضحة وصارمة  السفر والسياحة معايري 
الجودة  مراقبة  من  كجزء  املشغلني  تقييم  بموجبها 

ألغراض الرتخيص.

وتقدم األقسام التالية ملحة عامة عن الدور الذي ينبغي 
أن يضطلع به واضعو السياسات يف املجاالت الرئيسية 
عىل  وقدرتها  السياحية  األماكن  أمن  تشكيل  بغية 

الصمود.

اإلطار 2  
  فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بالسياحة واألمن - منظمة السياحة 

العاملية التابعة لألمم املتحدة

التابعة لألمم املتحدة، أول  التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية  عقدت فرقة العمل، التي أنشأها املجلس 
اجتماع لها يف مدريد يف 10 أيار/مايو 2017. وقد جمعت ممثلني من الدول األعضاء يف منظمة السياحة 
العاملية ووكاالت األمم املتحدة وكيانات القطاع الخاص مثل االتحاد الدويل للنقل الجوي، ورابطة آسيا 
واملحيط الهادئ للسفر، واملجلس العاملي للسفر والسياحة، والرابطة االتحادية لقطاع السياحة األملانية، 

ورابطة وكاالت السفر الربيطانية.

ويركز عمل فرقة العمل عىل خمس مسائل مواضيعية هي: )1( التكامل بني السياحة واألمن؛ )2( دعم 
واآلمن  السالم  السفر   )4( السفر  تحذيرات   )3( األزمات؛  إدارة  وبروتوكوالت  خطط  وضع  يف  القطاع 

والسلس بما يف ذلك تسهيل منح التأشرية؛ )5( االتصاالت بشأن األزمات.

ويُتوقع أن تعالج هذه املجاالت أفرقة عاملة محددة مكلفة بوضع توصيات ومبادئ توجيهية ستعرض 
عىل الجمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة ملناقشتها واملوافقة عليها.
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3-1-1-1  البيئات واالسرتاتيجيات املؤسسية

تعتمد عدة بلدان اعتمادا شديدا عىل السياحة العاملية 
قوية  حوافز  يخلق  وهذا  االقتصادية.  تنميتها  يف 
نطاق  عىل  اسرتاتيجيات  لوضع  العامة  للمؤسسات 
األمة تسعى إىل تعزيز نمو واستدامة قطاع السياحة 
ككل. ورغم أن هذه االسرتاتيجيات الوطنية ال تكرس 
أن  املهم  من  ذاته،  حد  يف  لألمن  األحيان  من  كثري  يف 
تؤدي إىل تفعيل عنرص أمني ممتثل لحقوق اإلنسان. 
املؤسيس  اإلطار  تحدد  أن  أدنى  كحد  لها  وينبغي 
األزمات  وتأثري  مخاطر  مع  للتعامل  النطاق  الواسع 
كما  السياحية.  املواقع  يف  باألمن  املتصلة  الرئيسية 
الذي  األمني  الرتتيب  توافق  تكفل  أن  لها  ينبغي 
أيا كانا  التي تتضمنها،  السياسة األمنية  أو  تتضمنه، 
بالفعل يف  السارية  العمل  االسرتاتيجيات وخطط  مع 
ومكافحة  القومي،  األمن  مسائل  بشأن  البلد  نفس 
اإلرهاب، وحماية البنية التحتية الحيوية، وما إىل ذلك. 
املتصلة  األمنية  االسرتاتيجيات  صياغة  عند  وينبغي 
بالسياحة إجراء مسح دقيق للسياسات والربوتوكوالت 
واملبادئ التوجيهية التنفيذية القائمة يف البيئة األمنية 

وبيئة حقوق اإلنسان األوسع نطاقا لضمان اتباع نهج 
متسق وتجنب أوجه عدم التجانس. 

املتصلة  االسرتاتيجيات  تنفيذ  يحظى  أن  ويمكن 
إنشاء هيئات ذات تكوين  بالسياحة بزخم من خالل 
ذلك  تنسيق شاملة وتضم يف  مختلط تعمل ككيانات 
وممثيل  الصناعة،  يف  واملشاركني  الحكومية،  األجهزة 

املجتمعات املحلية، ومنظمات املجتمع املدني.

ويمكن بعد ذلك إنشاء فريق عامل محدد، تحت مظلة 
التنسيق هذه، ككيان متخصص مسؤول عن  هيئات 
االسرتاتيجية  أساس  للسالمة واألمن عىل  وضع خطة 
قاعدة  من  الهيئات  هذه  ستتألف  ومثاليا،  الوطنية. 
السياحة  إدارات  مثل:  املصلحة  أصحاب  من  عريضة 
القانون  إنفاذ  وأجهزة  الزوار،  الوطنية/مجالس 
العامني،  النواب  ومكاتب  الهجرة،  وإدارات  واألمن، 
والشؤون  والصحة،  والنقل،  الجمارك،  وإدارات 
السياحة  الكوارث، وممثيل قطاع  الخارجية، ومديري 
وممثيل  املدني  املجتمع  منظمات  عن  فضال  والسفر، 

املجتمعات املحلية.

اإلطار 3  
  سياسة واسرتاتيجية رابطة أمم جنوب رشق آسيا املستقبليتان للسالمة 

واألمن السياحيني 

للفرتة  آسيا  رشق  جنوب  أمم  رابطة  يف  للسياحة  االسرتاتيجية  الخطة  تعرتف  سابقة،  خطة  عىل  بناء 
املستدامة  الجودة  ذات  السياحية  الوجهات  أساسيان يف  “السالمة واألمن عنرصان  بأن   2025-2016
النقل  السياحية، وال سيما خدمات  املرافق والخدمات  السالمة يف استخدام  والتنافسية. ويجب ضمان 
واإلقامة وتشغيل الجوالت السياحية، يف حني يجب توفري األمن ضد الجريمة واإلرهاب والنزاع املسلح. 
وعىل الرغم من أن الدول األعضاء تضطلع بمهمة كفالة السالمة واألمن السياحيني عىل الصعيد الوطني، 
فإن عدم وجود نهج سياساتي متسق واسرتاتيجية إيجابية نحو تحسني وتأمني سالمة وأمن الزوار قد 
ضمن  عموما  ليسا  واألمن  السالمة  أن  وبما  واحدة.  عاملية  وجهة  املنطقة  جعل  عىل  القدرة  عىل  يؤثر 
اختصاص املنظمات السياحية الوطنية ومديري الوجهات السياحية، سيكون من الرضوري العمل مع 
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية املسؤولة إلعداد وتنفيذ سياسة واسرتاتيجية سالمة وأمن 
اإلقليمية  دون  الربامج  واالسرتاتيجية  السياسة  وستوجه  آسيا.  رشق  جنوب  أمم  رابطة  يف  السياحة 

والوطنية لزيادة وتأمني سالمة وأمن السياح”. 

املصدر: ASEAN 2015، الصفحة 12.
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الدراسة اإلفرادية 1  
سياسة السياحة الوطنية يف غيانا   

تعد سياسة السياحة الوطنية يف غيانا، التي وضعتها وزارة السياحة يف آب/أغسطس 2017، الوثيقة 
السياسة  هذه  وتدرس  الوطنية.  السياحة  قطاع  لتطوير  اختياره  تم  الذي  املسار  تحدد  التي  الشاملة 
الوضع الراهن للتنمية السياحية، وتحدد العوامل املحركة املتوقعة للسياحة عىل املدى الطويل، وتحدد 

اسرتاتيجية تسويقية تهدف إىل زيادة عدد الزوار الوافدين. 

وتعرتف السياسة بأن غياب األمن الكايف يف الوجهات السياحية قد يكون عامال رئيسيا يف انخفاض أعداد 
الزوار األجانب بسبب إحجام السياح عن املغامرة بالسفر إىل بلدان يرون فيها خطرا عىل أنفسهم أو عىل 

ممتلكاتهم الشخصية. ويف هذا السياق، تحدد السياسة املجموعات الثالث التالية من اإلجراءات:

إنشاء وحدة رشطة سياحية؛	 

وضع خطة عمل، بالتعاون مع وزارة األمن العام، لتعزيز الرشاكات األمنية بني مطار البلد الدويل 	 
ومواقع سياحية مختارة يف جميع أنحاء البلد؛

التعاون مع خدمات تشغيل سيارات األجرة والحافالت إلنشاء برامج للتدريب عىل التوعية السياحية.	 

.Guyana 2017 :املصدر
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الدراسة اإلفرادية 2  
  تطبيق األمن حسب التصميم عىل األماكن السياحية: مثال متحف لوفر 

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

بشكل  التصميم  حسب  األمن  مفاهيم  إدراج  يمكن 
األماكن  لتطوير  الوطنية  االسرتاتيجيات  يف  مفيد 
الذي  أبوظبي،  اللوفر يف  السياحية. ويصور متحف 
افتُتح للجمهور يف نهاية عام 2017، كيف تم دمج 
االعتبارات األمنية يف بناء مكان سياحي رئييس منذ 

املراحل األوىل من تصوره. 

التخطيط للسالمة واألمن” يف أبوظبي  وكان “دليل 
اللوفر.  متحف  بناء  عليه  قام  الذي  األساس  هو 
فالدليل يقدم إرشادات التخطيط والتصميم لضمان 
كْون األمن الوقائي ملكافحة اإلرهاب اعتبارا هيكليا يف 
وزيادة  الضعف،  نقاط  من  والتخفيف  املبنى،  بيئة 

القدرة عىل الصمود.

.Abu Dhabi 2015 :املصدر

الدراسة اإلفرادية 3  
   التدابري األمنية االسرتاتيجية التي اتخذتها كوستاريكا لقطاع السياحة

http://www.amcostarica.com/Ministry%20of%20Tourism%20announces%20

security%20measures%20for%20tourists.html

التطبيق  الواجبة  األمنية  التدابري  من  عن سلسلة  كوستاريكا  السياحة يف  وزارة  أعلنت   ،2019 عام  يف 
بشكل عام والتي قد تخدم غرض مكافحة اإلرهاب. وتشمل التدابري الرئيسية ما ييل:

تركيب الفتات تحذير عىل 100 شاطئ مصنفة عىل أنها عالية املخاطر من حيث األمن؛	 

تدريب 500 3 من العاملني يف الخدمات السياحية عىل التدابري األمنية واالهتمام بالسياح؛	 

استثمار ما يقرب من335 962 دوالرا لبناء مركزين للرشطة؛	 

فيديو يعرض معلومات عن تدابري السالمة يف مناطق االنتظار يف جميع املطارات الدولية؛	 

كوستاريكا 	  يف  السياحة  ملعهد  اإللكرتوني  املوقع  عىل  اإلنرتنت  عرب  دردشة  أداة   إنشاء 
)VisitCostaRica.com( للرد عىل استفسارات السياح.

.Costa Rica 2019 :املصدر
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األداة 1  
  الخطط الوطنية للسالمة واألمن يف مجال السياحة - منظمة السياحة العاملية 

 التابعة لألمم املتحدة
https://www.unwto.org/archive/global/publication/

tourist-safety-and-security-practical-measures-destinations

مجال  يف  واألمن  للسالمة  وطنية  خطة  بوضع  املتحدة  لألمم  التابعة  العاملية  السياحة  منظمة  تويص 
السياحة، نتيجة ملشاركة متعددة أصحاب املصلحة بني القطاعني العام والخاص وتعالج املجاالت التالية:

تحديد املخاطر املحتملة للسياح وفقا ألنواع السفر، والقطاعات واألماكن السياحية املترضرة؛	 

الكشف عن الجرائم املرتكبة ضد السياح ومنعها؛	 

حماية األماكن واملرافق السياحية من التدخل غري املرشوع؛	 

وضع مبادئ توجيهية ملشغيل املرافق السياحية يف حالة حدوث مثل هذا التدخل؛	 

مسؤوليات التعامل مع الصحافة ووسائط اإلعالم األخرى، يف الداخل والخارج؛	 

التخطيط إلدارة األزمات يف حالة وقوع كارثة طبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ؛	 

وضع قواعد املسؤولية يف املؤسسات السياحية؛	 

املتعلقة بالسالمة واألمن يف الرتخيص ملنشآت اإلقامة واملطاعم ورشكات سيارات األجرة 	  الجوانب 
واملرشدين السياحيني؛

الخارج 	  إىل  للمسافرين  للجمهور، سواء  السياحية  السالمة  املناسبة عن  الوثائق واملعلومات   توفري 
أو الوافدين.
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األداة 2  
  األمن السياحي يف املكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي -2016

2019: النتائج والتوصيات الرئيسية - منظمة الدول األمريكية )OAS( ومعهد 
)UNICRI( األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة 

https://www.oas.org/en/sms/cicte/docs/Tourism-Security-in-Mexico-

Central-America-and-The-Caribbean-2016-2019-Key-Findings.pdf

تكثف النتائج والتوصيات الواردة يف هذه الوثيقة نتائج حوار بني أصحاب مصلحة متعددين شارك فيه 
أكثر من 800 ممثل من القطاعني العام والخاص وشمل 16 وجهة سياحية يف 11 بلدا من بلدان منطقة 
الذي استمر ثالث سنوات نوعني من  الكاريبي، وأمريكا الوسطى، واملكسيك. وقد قدم املرشوع  البحر 
2( إدارة مخاطر الوجهات السياحية. كما  1( حلقات عمل أساسية بشأن األمن السياحي و  التدريب: 

ساعد البلدان يف وضع خطط ألمن السياحة.

وتشمل التوصيات الرئيسية التي انبثقت من أنشطة البحث وبناء القدرات التي جرى االضطالع بها أثناء 
تنفيذ املرشوع ما ييل:

عّزز الوقاية والقدرة عىل الصمود	 

قد تواجه املقاصد السياحية صعوبات كبرية يف التعايف من أعمال اإلرهاب أو الجريمة املنظمة أو 
الوجهات بحادثة  تأثرت هذه  إذا  لذلك،  الطبيعية. ونتيجة  الكوارث  أو  األنشطة اإلجرامية األخرى 
اعتادت استقبالهم.  الذين  السياح  العدد من  واحدة خطرية، فقد تواجه صعوبة يف اجتذاب نفس 
ولذلك، من األهمية بمكان أن تستثمر الوجهات السياحية يف املوارد التي يمكن أن توفر تحليال دقيقا 
احتمال وقوع كوارث طبيعية. وقد  املنظمة و/أو  اإلرهاب والجريمة  لتهديدات ومخاطر  ومحدثا 
مؤسسات  وإقامة  والوطني،  الدويل  التعاون  يف  زيادة  عىل  أيضا  هذا  املوارد  تخصيص  ينطوي 
لالستجابة  جاهزة  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  بأفرقة  ومزودة  الصمود  عىل  قادرة  ومجتمعات 
والتعايف. وتشّكل عملية تخطيط قوية تشمل طائفة واسعة من أصحاب املصلحة من القطاعني العام 

والخاص عنرصا حاسما يف إقامة صناعة سياحية قادرة عىل الصمودر

انشئ آلية لتنسيق أمن السياحة 	 

يمكن تعزيز أمن السياحة بفعالية من خالل إطار تعاوني متني بني أصحاب املصلحة يف القطاع 
العام. ومن املستصوب أن يساعد موظفو إنفاذ القانون والحماية/األمن املدني والخدمات الطبية 
واالستجابة للكوارث وغريهم من املسعفني، بمن فيهم ممثلون عن الحكومات املحلية والوطنية، يف 
تخطيط وتنسيق سالمة وأمن الوجهات السياحية. وتنطوي هذه اآللية عادة عىل إنشاء شبكة رسمية 
من أصحاب املصلحة )من القطاعني العام والخاص( واعتماد ممارسات موحدة لتبادل املعلومات. 
التمارين عىل خطط األمن والطوارئ مع جميع  التدريب واملمارسة وإجراء  وعالوة عىل ذلك، فإن 
الرشكاء املشاركني يف االستجابة أمر أسايس. ومن املستصوب أيضا أن يشمل التخطيط والتنسيق 
التي يأتي منها  البلدان  أو قنصليات  منظورات جنسانية وأن يشارك فيهما ممثلون من سفارات 

معظم السياح.
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اعط قيمة للتعاون بني القطاعني العام والخاص	 

إن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص أساسية لضمان سالمة السياح وأمنهم. ويأتي االستثمار 
يف قطاع السياحة من القطاع الخاص يف املقام األول. ولذلك، من املهم وضع آلية رسمية للتعاون بني 
القطاعني العام والخاص. فهذا التعاون سيكفل تحسني سياسات ومعايري السالمة واألمن، وإقامة 
أمن  تعزيز  مهام  من  مهمة  ذلك  السياحة بوصف  العامة وحماية  املصلحة  بني  الصحيح  التوازن 

قطاع السياحة.

ضع خطة اسرتاتيجية لسالمة وأمن السياحة	 

من شأن اعتماد وتوفري التدريب الالزم لتنفيذ اسرتاتيجية وطنية لسالمة وأمن السياحة و/أو خطة 
األدوار  مختلف  وإسناد  لتوضيح  الالزم  اإلطار  يوفرا  أن  املحلية  السياحية  وأمن  لسالمة  محلية 
ووضع  املتاحة.  املوارد  من  االستفادة  بهدف  السياحية،  الوجهات  حماية  مجال  يف  واملسؤوليات 
املدخالت،  وتلقي  الحالية،  واالحتياجات  القدرات  عىل  تقوم  وأولويات مشرتكة  ومعايري  ممارسات 
ومراعاة مختلف وجهات النظر من جميع أصحاب املصلحة املعنيني من القطاعني العام والخاص 
هو الخطوة الحاسمة األوىل يف وضع خطة شاملة ومتكاملة للسالمة واألمن. ومن املهم مالحظة أن 
وضع خطة جديدة للسالمة واألمن قد يستلزم استيعاب/تكملة الخطة )الخطط( القائمة من قبل، 
واملواءمة مع االسرتاتيجية السياحية الشاملة، وإدماج املنظور الجنساني والتوازن بني الجنسني يف 

جميع أجزاء الخطة.

ال تخطط لكل يشء ولكن خطط لتكون عىل استعداد ألي يشء	 

إن عدم التخطيط هو تخطيط للفشل: ففي حني يوىص دائما بوضع واعتماد خطط السالمة واألمن، 
املتوقعة.  غري  الظروف  مع  للتكيف  املرونة،  من  معني  مستوى  عىل  الحفاظ  أيضا  الرضوري  من 
املصلحة  ألصحاب  يتيح  املتوقعة  غري  األحداث  مراعاة  خالل  من  واألمن  السالمة  خطط  فتصميم 
املعنيني أن يستعدوا من خالل وضع خطة الطوارئ املناسبة. وتركز جهود التخطيط الفعالة يف كثري 
من األحيان عىل عملية إدارة حاالت الطوارئ والتخفيف من حدتها، بدال من السيناريوهات املحددة؛

استهدف جمهورك لتحسني معايري السالمة واألمان	 

عادة ما تكون الوجهات السياحية أكثر نجاحا عندما توضع املشاريع واملبادرات لجذب الجماهري 
التجارية  واألعمال  )الطالب  املخصصة  والتوعية  التسويق  حمالت  خالل  من  والعمالء  املستهدفة 
تراعي سياسات وخطط  أن  ينبغي  ذلك(. ولذلك،  إىل  والثقافة والشواطئ وما  والطبيعة  والزفاف 
نماذج  األمر عىل نسخ  يقترص  وأال  املستهدف وخصوصياته،  الجمهور  احتياجات  واألمن  السالمة 

ناجحة اعتمدت يف وجهات سياحية أخرى لتلبية احتياجاتها الخاصة.

امنع الجريمة من خالل التصميم البيئي	 

يف  سيما  وال  البيئي،  التصميم  عنارص  من  عنرصا  عادة  واألمن  للسالمة  الفعالة  السياسات  تشمل 
السياق الحرضي، لدعم تنفيذ العمل الرشطي الوقائي )نظرية “النافذة املكسورة”(، لتعزيز تصور 
وطرق  اإلجالء،  بروتوكوالت  )مثل  األزمات  أثناء  واألمن  السالمة  عمليات  تنفيذ  عن  فضال  األمن، 
الطوارئ، وما إىل ذلك(. ولذلك يوىص بوضع خطط للسالمة واألمن بالتنسيق الكامل مع السلطات 

املحلية املسؤولة عن التصميم البيئي والصيانة الحرضية والحفظ.
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ارشك املجتمع املحيل دائما	 

فعالية  زيادة  لضمان  رئييس  جانب  هو  سياحية  اسرتاتيجية  وضع  يف  املحيل  املجتمع  إرشاك  إن 
التخطيط األمني والعمليات األمنية. فعندما يصبح املجتمع املحيل مستفيدا مبارشا من االستثمار يف 
السياحة، يكون هناك احتمال أكرب لتجنب أي خالفات محتملة مع األوساط السياحية، فضال عن 
كونه منفعة مبارشة للمجتمعات املستقِبلة. ومن شأن بذل جهد متضافر لتجنب وجود منتجعات 
مغلقة ال تشجع السياح عىل التعامل مع املجتمعات املحيطة أن يسهل االختالط بني السياح والسكان 
املحليني. فهذا االختالط جانب رئييس لزيادة االحرتام املتبادل وضمان إنشاء وجهات سياحية أكثر 
قدرة عىل مواجهة الجريمة واالضطرابات العامة. وإضافة إىل ذلك، من املرجح أن يكون الجمع بني 

هذا النهج وبرامج العمل الرشطي املجتمعي فعاال جدا يف سياق السياحة.

حقوق اإلنسان تأتي يف املقام األول	 

ينبغي أن تتماىش أي خطة أمنية مع الترشيعات واملمارسات الوطنية والدولية. ولذلك، ينبغي التقيد 
بحقوق اإلنسان والحقوق املدنية يف جميع مراحل تخطيط وتنفيذ أي عملية أمنية ويف كل نقطة 
ومستوى يف العملية. وعالوة عىل ذلك، ينبغي مراعاة خطر إلحاق رضر بالغ بسمعة قطاع السياحة، 
بالنظر إىل مدى هشاشة التصور العام حاليا. ويدل احرتام حقوق اإلنسان عىل احرتام الترشيعات 
يتعلق  فيما  به، ال سيما  النارية وإنشاء نظام قضائي عادل وموثوق  األسلحة  باستخدام  املتعلقة 

بالفئات الضعيفة من السكان.

عزز املسؤولية االجتماعية للرشكات 	 

إن املكّون الرئييس من مكونات قطاع السياحة هو مؤسسات األعمال والتجارة، التي تتولد أساسا من 
خالل رشكات متعددة الجنسيات ورشكات القطاع الخاص. وتعترب غالبية البلدان التي يشملها هذا 
للسالمة  فعالة  عند وضع سياسات  لذلك،  الرئيسية.  دخلها  أحد مصادر  السياحة  قطاع  املرشوع 
واألمن، من األهمية بمكان النظر بعناية يف املصلحة العامة عند إقامة املناطق السياحية. ومن املرجح 
أن يؤدي وضع سياسات عامة قوية تشمل برامج املسؤولية االجتماعية للرشكات عن طريق إرشاك 
القطاع الخاص املعني واملجتمعات املحلية املعنية إىل ضمان استدامة االستثمارات يف السياحة عىل 

املدى الطويل، وحماية املجتمع املحيل والبيئة املستقبلنْي يف الوقت نفسه.

حّسن مواردك، وعزز ممارستك	 

يتيح  مما  مبتكرة،  تبنّي حلول  تتطلب  قد  عملية  السياحة  مجال  يف  واألمن  للسالمة  التخطيط  إن 
العديد من النهج التعاونية بني القطاعني الخاص والعام، ال سيما خالل ذروة املواسم السياحية. 
تقاليد  وتعزيز  واملحيل،  الوطني  الصعيدين  عىل  مسبقا  الحلول  تحديد  عىل  التعاون  وسيساعد 
وممارسات العمل الرشطي املوحدة، واالستخدام األمثل للموارد املتاحة. ويمكن بسهولة مضاعفة 
هذه املوارد وتقاسمها من خالل رشاكات مع مؤسسات عامة أخرى و/أو داخل القطاع الخاص. 
وتجدر اإلشارة إىل أن تبني نماذج خارجية للعمل الرشطي لم يثبت أنه يحقق نتائج فعالة، عىل األقل 

يف األجل القصري.

تباَدل أفضل املمارسات، أيضا مع منافسيك	 

قد تكون ألي حادث أو حدث سلبي يؤثر عىل مقصد سياحي آثار سلبية طويلة األمد، مما قد يؤثر 
أيضا عىل البلدان املحيطة. ولذلك، من األهمية بمكان تعزيز أي شكل من أشكال التعاون الوطني 
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واملواقع  الناس  لحماية  روتيني  أساس  عىل  واألمن  السالمة  معايري  تحسني  يف  والنظر  والدويل، 
السياحية واألصول واملنتجات السياحية.

ال تدع الجريمة تعّرض سياحتك للخطر 	 

من املؤسف أن السياح تجتذبهم أحيانا الخدمات أو املنتجات غري املرشوعة التي قد تخضع لسيطرة 
شكل من أشكال جماعات الجريمة املنظمة، مثل البغاء )بما يف ذلك استغالل األطفال(، واملخدرات، 
واملنتجات املزيفة، والصيد غري املرشوع، وغسل األموال. والتسامح مع أي أنشطة غري قانونية لتعزيز 
وبالتايل يرض  املحيل،  املجتمع  يف  والتنمية  االجتماعي  الرفاه  بشكل خطري  يقوض  السياحة  قطاع 
بقطاع السياحة عىل املدى الطويل. وكما ذكر سابقا، فإن التصور العام له أهمية قصوى بالنسبة 
السالم  السياحة  السياحة. وقد يستغرق األمر شهورا وسنوات لتأسيس سمعة تجسد قطاع  ألمن 

واآلمن بينما ال يستغرق األمر سوى حدث إجرامي واحد لإلرضار بهذه السمعة.

استثمر يف وسائل النقل العام والطوارئ الطبية	 

يشعر غالبية السياح عادة بالقلق إزاء الخدمات العامة العادية التي تستخدم يف كثري من األحيان من 
املأمون  العام  للنقل  للرتويج  محددة  برامج  املثال، سيساعد وجود  فعىل سبيل  الناس.  عامة  قبل 
الفعالة يف  الطبية  الرعاية  اآلمنة، فضال عن  به، مثل سيارات األجرة والحافالت والطرق  واملوثوق 
حاالت الطوارئ، ال سيما فيما يتعلق باألمراض أو الحوادث الشائعة، عىل زيادة ثقة السياح وسيكون 

له أثر إيجابي عىل اإلطار العام للسالمة واألمن.
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3-1-1-2  التأهب لألزمات وإدارة األزمات 
واالنتعاش

السياحية  األماكن  التي تؤثر عىل  التأهب لألزمات  إن 
فيه  تشارك  ثالثي  جهد  هو  منها  والتعايف  وإدارتها 
الحكومة )بمختلف أشكالها تبعا لإلطار املؤسيس لكل 
واسع،  نطاق  عىل  والسياحة  السفر  وقطاع  بلد(، 
واملجتمعات املحلية. ومثالياً، ستغطي هذه الرشاكات 
الخطر  مراحل  جميع  والخاص  العام  القطاعني  بني 
وعملية إدارة األزمات، بدءا من توعية قطاع السياحة 
بشكل عام، وتشكيل الخطط األمنية لفرادى األماكن، 
وعقد جلسات إحاطة أمنية وإجراء تمارين وتدريبات 

مع موظفي مناطق الجذب السياحي.

القطاعني  بني  رشاكات  إلقامة  ثابتة  قواعد  توجد  وال 
النماذج  يتبع  أن  بلد  العام والخاص. ويتعني عىل كل 
الثقافية  القانوني وبيئاته  التي تناسب إطاره  والنهج 
وعىل  فيه.  السياحة  قطاع  حجم  عن  فضال  وقدراته، 
التخطيط  عملية  تبدأ  أن  يمكن  األسايس،  املستوى 
جمع  خالل  من  بخطوة”  “خطوة  بطريقة  األمني 
حول  رسمي  غري  بشكل  السياحية  األماكن  مديري 
طاولة وإرشاكهم يف مناقشات بشأن كيفية استجابتهم 
املناقشة  تتطور  وقد  املختلفة.  التهديد  لسيناريوهات 
وتحدد  الضعف،  نقاط  عىل  الضوء  وتسلط  ذلك،  بعد 
ستشارك  التي  املصلحة  صاحبة  اإلضافية  الجهات 

فيها، وغري ذلك من الثغرات التي يتعني معالجتها. 

وتحتاج املؤسسات الحكومية أيضا إىل إيجاد مستوى 
عال من التفاهم والتنسيق التشغييل فيما بينها. وعىل 
يساعد موظفو  أن  املستصوب  “من  الخصوص،  وجه 
إنفاذ القانون والحماية/األمن املدني والخدمات الطبية 
واالستجابة للكوارث وغريهم من املسعفني، بمن فيهم 

تبعا لشدة الهجوم والظروف املحلية األخرى، فإن مرحلة ما بعد الحادث ال تمنع بالرضورة جميع الزوار من السفر إىل املناطق املنكوبة باإلرهاب.   16
السياحة  األكثر مراعاة لألمن يف سوق  القطاعات  املترضرة. وقد تحل محل  الوجهات  لزوار  املخاطرة  األحيان، ما يتغري هو سمات  ففي بعض 
قطاعات حساسة لألسعار وأقل نفورا من املخاطر. بيد أن البلدان األقل قدرة عىل اإلنفاق ال تجلب يف كثري من األحيان موارد مالية كافية لكي تعود 

اقتصاداتها املحلية إىل االنتعاش.

تخطيط  والوطنية، يف  املحلية  الحكومات  عن  ممثلون 
وتنطوي  السياحية.  الوجهات  وأمن  سالمة  وتنسيق 
هذه اآللية عادة عىل إنشاء شبكة رسمية من أصحاب 
واعتماد  والخاص(  العام  القطاعني  )من  املصلحة 
ممارسات موحدة لتبادل املعلومات. وعالوة عىل ذلك، 
خطط  عىل  التمارين  وإجراء  واملمارسة  التدريب  فإن 
يف  املشاركني  الرشكاء  جميع  مع  والطوارئ  األمن 
االستجابة أمر أسايس. ومن املستصوب أيضا أن يشمل 
يشارك  وأن  جنسانية  منظورات  والتنسيق  التخطيط 
فيهما ممثلون عن سفارات أو قنصليات البلدان التي 
األمريكية  الدول  )منظمة  السياح؛  معظم  منها  يأتي 
الجريمة  لبحوث  األقاليمي  املتحدة  األمم  ومعهد 

والعدالة 2019، الصفحة 11(.

السياحية  األماكن  عىل  اإلرهابية  الهجمات  تكون  وقد 
موهنة بشكل خاص لالقتصادات الوطنية، وال سيما يف 
البلدان التي يمثل فيها قطاع السياحة جزءا كبريا من 
الناتج املحيل اإلجمايل الوطني. ويمكن أن تكون قدرات 
السياحة  قطاع  انتعاش  بتحقيق  اإلرساع  عىل  البلدان 
وإعادة تأسيسه كمغناطيس للزوار أمرا حاسما ليس 
لتمويل  أيضا  ولكن  اإلنمائية،  آلفاقها  بالنسبة  فقط 
املوارد -  أمنية جديدة - غالبا ما تكون كثيفة  تدابري 
ومثاليا،  للخطر16.  املعرضة  املواقع  لحماية  رضورية 
الثغرات  لتقييم  كفرصة  اإلنعاش  مرحلة  من  يُستفاد 
األمنية وتحديد الدروس املستفادة. ويف بعض الحاالت، 
قد يكون من املستحسن إعادة التفكري يف النهج الكامل 
الذي يتبعه بلد ما إزاء األمن، وهو أمر من املحتمل أن 
يمهد الطريق أمام عودة السياح بأعداد أكرب مما كان 
دعم  وكفاءة  رسعة  أن  كما  األزمة.  قبل  الحال  عليه 
جزءا  تشكالن  الحادث  بعد  ما  مرحلة  يف  الضحايا 
نظرة  عىل  يؤثر  قد  مما  اإلنعاش،  جهود  من  حاسما 

العالم الخارجي إىل البلد كوجهة سياحية.
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الدراسة اإلفرادية 4  
مبادرات اململكة املتحدة بشأن التأهب لألزمات وإدارتها  

يف أعقاب الهجوم اإلرهابي الذي وقع يف سوسة، تونس عام 2015، والذي أودى بحياة 30 مواطنا من 
الرابطة  وهي   - الرابطة  داخل  الربيطانية  الداخلية  وزارة  أنشأته  عامل  فريق  حصل  املتحدة،  اململكة 
وتحليل  جمع  خالل  ومن  إضافية.  موارد  عىل   - السفر  ووكالء  السياحية  الرحالت  ملنظمي  التجارية 
الدروس املستفادة والتدريب والتنسيق مع الجهود الدولية وتقييم التدابري األمنية املعمول بها يف مواقع 
املتحدة، وباريس  بالواليات  ببلجيكا، وأورالندو  إرهابية )بروكسل  سياحية مختلفة تعرضت لهجمات 
بفرنسا، ورشم الشيخ بمرص(، كان الفريق العامل يطلع وزراء الحكومة ومستشارينها عىل السياسات 

املستقبلية وتطوير القدرات عىل املدى الطويل. 

وأنشأت اململكة املتحدة أيضا فريق االستجابة للطوارئ يف قطاع السياحة. ويتألف الفريق من منظمات 
رئيسية يف قطاع السياحة وأجهزة حكومية، وهو مكلف بوضع خطط لسيناريوهات األزمات، فضال عن 
ِقبَل  من  الفريق  أنشطة  تسهيل  ويتم  محددة.  ألزمات  استجابة  السياحة  قطاع  تنسيق  ضمان 
VisitBritain، وهي وكالة السياحة الوطنية. ومن بني ممثليه وزارة الشؤون الرقمية والثقافة واإلعالم 
ورابطة  املستقلني،  السياحية  الرحالت  منظمي  ورابطة  الربيطانيني،  السفر  وكالء  ورابطة  والرياضة، 
 ،UKinbound مناطق الجذب السياحي الرائدة للزوار، ورشاكة الزيارات واألحداث التجارية، ومنظمة
وضيافة اململكة املتحدة، ومجالس السياحة الوطنية يف بريطانيا، والتحالفات السياحية. ويمكن إرشاك 

ممثيل القطاعات األخرى حسب موقع األزمة وطبيعتها.

.WTTC 2019 :املصدر
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الدراسة اإلفرادية 5  
مراكز رعاية السياح وحمايتهم يف املكسيك  

أنشأت بعض البلديات يف املكسيك )مثل أكابولكو ولوس كابوس وكويريتو ومازاتالن( “مراكز رعاية 
املستويات  إىل  تنتمي  هيئات  يتألف من  بلدي  تنسيقي  كيان  من  املبادرة  وتتألف  السياح وحمايتهم”. 
الحكومية الثالثة يف املكسيك، بما يف ذلك أمانة أمن املواطنني، وأمانة الصحة، والرشطة االتحادية، ومكتب 

االدعاء االتحادي للمستهلكني، وأمانة السياحة. 

وتقوم مراكز رعاية السياح وحمايتهم بتنفيذ اسرتاتيجيات لرعاية الزوار وحمايتهم وتعمل عىل مدار 
الساعة يوميا، 365 يوما يف السنة. وتتمثل مهمتها يف التعامل مع جميع السيناريوهات املحتملة التي 
تؤثر عىل السياح أثناء إقامتهم، بما يف ذلك الشكاوى واملخاطر وحاالت الطوارئ. وتكمن القيمة الرئيسية 
مفيدة  تكون  قد  التي  والخاصة  العامة  الكيانات  جميع  تضم  جامعة”  “مراكز  كونها  يف  املراكز  لتلك 

للسياح املحتاجني للمساعدة.

مراكز  إنشاء  أوروبا  والتعاون يف  األمن  اإلرهاب ومنظمة  للجنة مكافحة  التنفيذية  املديرية  أعلنت  وقد 
رعاية السياح وحمايتهم كممارسة جيدة وشجعتا املناطق األخرى عىل النظر يف إنشاء هياكل مماثلة. كما 
قامت منظمة الدول األمريكية، من خالل لجنتها للبلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب، ومعهد األمم املتحدة 
السياح وحمايتهم  مراكز رعاية  نموذج  إطالق  بدور هام يف دعم  والعدالة،  الجريمة  لبحوث  األقاليمي 

وتنفيذه.

.Mexico 2018 :املصدر
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3-1-1-3 إدارة االتصاالت

تنشأ قضايا االتصاالت يف جميع مراحل الدورة األمنية، 
وينبغي معالجتها عىل أساس خطط وعمليات محددة 
الخصوص،  وجه  عىل  املخاطر،  إدارة  وخالل  سلفا. 
النظر فيها كجزء  التي يتعني  الرئيسية  البنود  تشمل 

من جهود االتصال املؤسيس الشاملة ما ييل:

ذلك 	  يف  )بما  للتوعية  فعالة  وبرامج  حمالت  إعداد 
واألماكن  والوسائل  القنوات  تحديد  خالل  من 
األمنية  املخاطر  بشأن  السياح  لتثقيف  املناسبة( 
األماكن  يف  اتخاذها(  يتعني  التي  )واالحتياطات 

السياحية التي يسافرون إليها والتي يزورونها؛

التأكد من أن السياح يعرفون كيف و ملن يبلغون 	 
عن سلوك مشبوه أو غري عادي؛

مشغيل 	  مع  مناسبة  اتصال  قنوات  ورعاية  فتح 
املواقع السياحية لضمان وعيهم بااللتزامات األمنية 
ذات  األمنية  املعايري  تحسني  وفرص  الصلة،  ذات 
الحكومية(  التمويل  خيارات  ذلك  يف  )بما  الصلة 
القانون  إنفاذ  أجهزة  مع  االتصال  سبل  وكذلك 

واملسعفني عىل أساس وقائي؛

توفر 	  بطريقة  للسفر  الرسمية  التحذيرات  إدارة 
للسياح  ومتوازنة  ومحّدثة  دقيقة  معلومات 

املحتملني )انظر اإلطار 4(.

كما أن االتصاالت يف أوقات األزمات عنرص حاسم يف 
بأنها  األزمات. ويمكن تعريفها  أي نظام جيد إلدارة 

تعتمد اسرتاتيجية وسائل التواصل االجتماعي السليمة عىل تحديد املنصات التي يجب استخدامها، وما يجب إبالغه، ومتى وملن. كما أن التنسيق   17
عرب حسابات وسائل التواصل االجتماعي املختلفة التي تستخدمها نفس املؤسسة أمر محوري أيضا لضمان اتساق الرسائل الصادرة مع بعضها 

البعض وكونها تتضمن أحدث املعلومات.

“عملية تحدث، بمجرد بدء أزمة، لتقليل آثارها السلبية 
املنظمة  تكون  التي  املصلحة  وأصحاب  املنظمة  عىل 
فورية  قرارات  اتخاذ  تتطلب  وهي  عنهم.  مسؤولة 
واتخاذ تدابري مضادة باستخدام جميع أدوات االتصال 
األزمة  تطور  عىل  التأثري  أجل  من  للمنظمة  املتاحة 
)منظمة  اإلمكان”.  قدر  إيجابي  اتجاه  يف  وتوجيهها 
إطار  ويف   .)5 الصفحة   ،2011 العاملية  السياحة 
السياحة  قطاع  يف  باألمن  املتصلة  لألزمات  التأهب 

وإدارتها، تشمل اإلجراءات الرئيسية ما ييل:

إنشاء أرقام للطوارئ وجهات االتصال التي يمكن 	 
للسياح االتصال بها بسهولة واالعتماد عليها لتنبيه 

السلطات إىل أزمة وشيكة أو جارية؛

بهدف 	  االجتماعي  التواصل  وسائل  من  االستفادة 
التخفيف من األثر السلبي ألزمة من خالل التأثري 
يف  املصلحة  وأصحاب  السياح  وأفعال  سلوك  عىل 

القطاع17؛

أوسع 	  فريق  ضمن  لألزمات  اتصال  فريق  إنشاء 
إدارة  عن  العامة  املسؤولية  يتوىل  األزمات،  إلدارة 
املصلحة  أصحاب  جميع  من  املعلومات  تدفق 
مختلف  بإعالم  االتصال  أفرقة  قيام  ومع  وإليهم. 
فئات أصحاب املصلحة وتوعيتها يف مختلف مراحل 
الدورة األمنية ويف حالة حدوث أزمة، فإنها ينبغي 
االجتماعي  التماسك  عىل  الحفاظ  إىل  تهدف  أن 

وتجنب وصم جماعات معينة أو أفرادها.
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اإلطار 4  
دور الحكومات يف إصدار تحذيرات السفر  

تقوم  االنتعاش،  إىل  تؤدي  التي  االتصال  جهود  يف 
الحكومات بدور محوري يف األسواق املولدة للسياح، 
وليس فقط يف بلدان املقصد. فحكومات كثرية تقوم 
بإعداد ونرش تحذيرات سفر ملساعدة مواطنيها عىل 
تقييم مخاطر السفر إىل الوجهات السياحية يف جميع 
إلصدار  الرئيسية  األسباب  ومن  العالم.  أنحاء 
الحكومات تحذيرات السفر الحد من خطر االضطرار 

إىل اتخاذ تدابري طارئة من أجل مواطنيها - بما يف ذلك اإلجالء - يف بلدان أجنبية. 

ويف هذا الصدد، تنص املدونة العاملية ألخالقيات السياحة عىل أن “للحكومات حق – وعليها واجب – 
القيام، ال سيما يف األزمات، بإبالغ مواطنيها بالظروف الصعبة، أو حتى باملخاطر التي قد يواجهونها 
أثناء سفرهم إىل الخارج؛ بيد أن من مسؤوليتها إصدار هذه املعلومات دون املساس بطريقة غري مربرة 
البلدان املضيفة ومصالح مشغليه؛ ولذلك ينبغي مناقشة محتويات  السياحة يف  أو مبالغ فيها بقطاع 
تحذيرات السفر مسبقا مع سلطات البلدان املضيفة واملهنيني املعنيني؛ وينبغي أن تكون التوصيات التي 
تُصاغ متناسبة تماما مع خطورة الحاالت املواَجهة وتقترص عىل املناطق الجغرافية التي نشأ فيها انعدام 
الوضع  إىل  العودة  بذلك  تسمح  أن  بمجرد  إلغاؤها  أو  مرشوطة  التحذيرات  هذه  جْعل  وينبغي  األمن؛ 

الطبيعي” )املادة 5-6(.

بالقواعد  قائمة  العاملية  السياحة  منظمة  أعدت  وقد 
 )2011 العاملية  السياحة  )منظمة  التالية  األساسية 
التي ينبغي أن تقوم عليها اسرتاتيجية فعالة لالتصال 

يف أوقات األزمات موجهة إىل القطاع السياحي:

ال تتحمل مسؤولية االتصاالت إذا لم تكن مؤسستك 	 
من  أن  تلقائيا  تفرتض  وال  األنسب.  املصدر  هي 
الالزم أن يكون منصبك رفيع املستوى. فقد تكون 
كيانات أخرى أكثر ارتباطا باألزمة هي أنسب جهة 

تتوىل الريادة يف مجال االتصاالت؛

القناة 	  طريق  عن  الجماهري  لدى  املصداقية  رّسخ 
خالل  من  الجماهري  لدى  املصداقية  رّسخ  مقدما. 
محددة.  اتصال  قنوات  يف  املنتظمة   املشاركة 
اجعل  جديدة.  قناة  لتدخل  أزمة  حدوث  تنتظر  ال 

وجودك معروفا وُكن مصدرا محرتما؛

ُرد بنفس الوسيلة: أي ُرد عىل املرئيات باستخدام 	 
والتغريدات  باملدونات،  واملدونات  املرئيات، 

أينما  جمهورك  قابل  ذلك.  إىل  وما  بالتغريدات، 
كانوا؛

تحديد 	  بمجرد  املخططة:  الرسالة  نقل  يف  استمر 
وسائل  جميع  يف  كررها  والرسائل،  األهداف 
األماكن يف كثري  بك ويف جميع  الخاصة  االتصاالت 
الرسالة  عن  تنحرف  ال  اإلمكان.  قدر  األحيان  من 

األصلية؛

الصلة 	  ذات  املعلومات  جميع  قّدم  اإلفصاح: 
واملتحقق منها؛

الوضوح: اذكر رسائلك بوضوح وإيجاز. والكلمات 	 
األقل ستكون أكثر فعالية دائما؛

الدقة: كن دقيقا دائما. تأكد من أن لديك الحقائق 	 
الدقيقة  غري  فاألقوال  التواصل.  قبل  الصحيحة 
سمعة  استعادة  وتجعل  مصداقيتك  تدمر  سوف 

مؤسستك وصورتها أكثر صعوبة؛
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الشفافية: كن منفتحا بشأن مصادرك ومن يشارك 	 
ِذكر  دون  تقّدم  التي  فاملعلومات  القرار.  صنع  يف 

مصدرها تجعل أقوالك تبدو غري موثوقة؛

األمانة: تستند املصداقية إىل مفهوم األمانة. ال تقل 	 
أبدا “ال تعليق” - فهذا يجعلك تبدو وكأنك تخفي 
تعرف  ال  كنت  إذا  سلبيا.  يكون  أن  يحتمل  شيئا 

الجواب، ُقل ذلك وقّدم وعداً بأن تكتشف الجواب.

إمكانية الوصول: ُكن يف متناول وسائط اإلعالم يف 	 
منك.  تعليقا  طلبها  من  جدا  مهلة قصرية  غضون 
نهائي وحديثك  لديها موعد  يكون  الوسائط  فهذه 
أفضل  الحقائق  ِذكر  مع  املخططة”  الرسالة  “عن 

لهذه الوسائط من أن تخلق هي قصتها دونك.

لديها 	  املختلفة  اإلعالم  فوسائط  جمهورك:  اعرف 
القصة  لزوايا  مختلفة  ومتطلبات  احتياجات 
واملواعيد النهائية وطول القصة واملقابالت. حاول 

تكييف نهجك لكي تزيد فعاليتك إىل أقىص حد؛

يف 	  أولياً  أو  موجزا  بيانا  اصدر  برسعة:  استجب 
عىل  دائما  برسعة  ُرد  ممكنة.  مدة  أقرص  غضون 
األسئلة وطلبات الحصول عىل املعلومات. فأنت إذا 
شخص  شيئا  يقول  أن  األرجح  من  صامتا،  بقيت 
آخر، ربما يقدم معلومات خاطئة. ووسائط اإلعالم 
تبدو  التأخريات  تجعلك  وقد  نهائية  مواعيد  لديها 
املعلومات بشكل  ُقم بتحديث  وكأنك تخفي شيئاً. 
املتكررة وال  للتحديثات  متكرر. ضع جدوال زمنيا 
إىل  تسعى  سوف  اإلعالم  فوسائط  عنه.  تنحرف 
تحديثات  توفري  ولكن  للمعلومات  أخرى  مصادر 

متكررة يمنحك فرصة أفضل للسيطرة عىل القصة 
بدال من أن تسيطر هي عليك.

وال 	  اإلعالم  وسائط  جميع  مع  تعاَون  التعاون: 
تفّضل بعضها عن غريها. وبناء عالقات قائمة عىل 
االحرتام والثقة واملصداقية هو استثمار يف مستقبل 

مؤسستك؛

التي 	  املهنية  صورة  اعرض  األعصاب:  هادئ  ُكن 
تنعكس بشكل جيد عىل مؤسستك. ال تفقد أعصابك 
بازدراء.  اإلعالم  أفراد وسائط  أحد  تعامل  أبدا وال 

فذلك قد يشعل معركة قد ال تفوز فيها أبدا.

األيام  يف  حيويا  دورا  االتصال  قضايا  تؤدي  كما 
إرهابيا  هجوما  تيل  التي  السنوات  وحتى  واألشهر 
ال سيما  ما،  بلد  يف  السياحة  قطاع  أثّر عىل  قد  يكون 
االقتصاد  من  كبرية  حصة  السياحة  تمثل  عندما 
الوطني. فالسياحة حساسة للغاية لتصورات الخطر 
وانعدام السالمة واألمن. ولهذا السبب، فإن االنتعاش 
الفعال )انظر القسم 3-1-1-2( يتوقف إىل حد كبري 
عىل قدرة البلدان عىل التأثري عىل الطريقة التي يتصور 
بها السياح املحتملون يف األسواق املوّلدة لهم الخطر يف 
هو  االتصال  ألدوات  الجيد  واإلتقان  املقصد.  مواقع 
عنرص حاسم يف أي جهد ناجح للتعايف، وقد زاد ذلك 
منذ نشوء اإلنرتنت. فبالنسبة ألولئك الذين يخططون 
لعطالتهم، تكون نقرة بسيطة هي كل ما يتطلبه األمر 
وعروض  املحتملة،  الوجهات  مئات  بني  للمقارنة 
قد  معلومات  لتلقي  أيضا  ولكن  واألسعار،  السفر، 
يف  التهديد  مستويات  عن  مؤكدة  وغري  مضللة  تكون 

بلدان املقصد.
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الدراسة اإلفرادية 6  
“الفلبني ثروة من العجائب!”  

ردا عىل موجة الهجمات االرهابية يف الفلبني التي تسببت يف انخفاض عدد الزوار بشكل حاد يف بداية عام 
2000، شنت وزارة السياحة حملة تسويقية تحمل اسم “Wow Philippines” )كلمة “Wow” هي 
اختصار لعبارة باللغة اإلنكليزية تعني “ثروة من العجائب”(. وشملت املبادرة ثالث قارات هي أمريكا 
الشمالية وآسيا وأوروبا وشارك فيها مسؤولون حكوميون محليون وقطاع السفر ومؤيدون رئيسيون 
مثل الخطوط الجوية الفلبينية. ويف عام 2003، اختريت حملة “الفلبني ثروة من العجائب” كأفضل جهد 

تسويقي للسياحة الوطنية يف بورصة السياحة الدولية. 

وقد ُعزي الفضل إىل الحملة ملساهمتها يف جعل الفلبني وجهة سياحية جذابة مرة أخرى. ويف الفرتة من 
4,27 ماليني  الفلبني من حوايل 3 ماليني إىل  الخارجية يف  الزيارات  2012، زادت  2007 إىل عام  عام 

زيارة. كما وّلدت الحملة ما يرتاوح بني 800 2 و 000 4 وظيفة جديدة.

املصدر: ويكيبيديا.



25 التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: أدوار أصحاب املصلحة وممارساتهم الجيدةا

الدراسة اإلفرادية 7  
امليثاق االسرتايل للسفر اآلمن  

إصدار  إىل  تهدف  السياحة  وقطاع  الخارجية  وزارة  بني  تعاونية  عالقة  يقيم  بلد  أول  أسرتاليا  كانت 
تحذيرات السفر بأعىل مستوى ممكن من الجودة.

ويُلزم ميثاق السفر اآلمن، عىل وجه الخصوص، قطاع السياحة والسفر بنرش التحذيرات الحكومية بشأن 
السفر  وكالء  مع  استشاري  للحفاظ عىل حوار  الحكومة  تشارك  نفسه،  الوقت  ويف  عمالئه.  إىل  السفر 
ورشكات الطريان ومنظمي الرحالت السياحية. وأصبحت املبادرة بالفعل، بعد عام واحد من إطالقها يف 

عام 2003، محسوبة مع 150 1 رشكة - وكاالت سفر ورشكات طريان ومنظمي رحالت - كرشكاء.

و“الفريق االستشاري سمارترافيلر” هو مبادرة إضافية لتعزيز التعاون مع قطاع السياحة. والغرض 
من الفريق هو توفري منتدى للنهوض بأهداف ميثاق السفر اآلمن، فضال عن تمكني قطاع السفر من 
الفريق  يُعترب  بالسفر وشكلها ووضوحها. وال  املتعلقة  املشورة  اقرتاحات بشأن تحسني عرض  تقديم 
منتدى لقطاع األعمال للتأثري عىل تصور الحكومة للمخاطر يف البلدان األجنبية وتعاملها معها، الذي يظل 

مسؤولية الحكومة وحدها.

 املصادر:

https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2017/9/ Strengthening-Tourism-

Business-Resilience-against-the-Impact-of-Terrorist-Attack/217_CTWG_Draft-APEC-Final-

Report.pdf 

https://www.apec.org/Publications/2007/04/

Tourism-Risk-Management-An-Authoritative-Guide-to-Managing-Crisis-in-Tourism-

December-2006
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األداة 3  
   مجموعة أدوات لالتصاالت يف أوقات األزمات يف مجال السياحة - 

 منظمة السياحة العاملية، 2011
https://wearelao.com/sites/default/files/Crisis%20Communications_0.pdf

تم تصميم مجموعة األدوات هذه للمساعدة يف إعداد خطة لالتصاالت 
يف أوقات األزمات. وهي تتضمن بروتوكوالت خطوة بخطوة، وقوائم 
األزمات  فئات  نوع  حسب  تشكيلها  تم  عينات  ونماذج  مرجعية، 
وأفضل  الفعالية،  لقياس  توجيهية  ومبادئ  اإلعالم،  ووسائط 
وسائل  الستخدام  بالكامل  مكرسا  خاصا  وفصال  املمارسات، 

التواصل االجتماعي يف أوقات األزمات. 

األداة 4  
   دليل لالتصاالت يف أوقات األزمات يف مجال السياحة – 

 رابطة أمم جنوب رشق آسيا
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Tourism-Crisis-

2015-New-Layout.pdf

هذا الدليل هو نتيجة عملية تشاورية واسعة النطاق شاركت فيها 
منظمات السياحة الوطنية من منطقة رابطة أمم جنوب رشق آسيا 
التي تعمل يف إطار الفريق العامل املعني بالتسويق واالتصال التابع 
الوطنية  السياحية  املنظمات  مساعدة  يف  هدفه  ويتمثل  للرابطة. 
للمؤسسات  وأدوات  إفرادية  ودراسات  توجيهية  مبادئ  وتوفري 
االتصال  ألدوات  الفعال  االستخدام  أجل  من  الوطنية  السياحية 
للتنبيه إىل أحداث األزمات وحاالت الطوارئ والتخطيط واالستجابة 
لها والتعايف منها. ويأخذ الدليل يف االعتبار منظورات التواصل مع 
وسائط اإلعالم والجمهور، ويقدم إرشادات بشأن أدوات االتصال 
توصيات  يقدم  كما  أزمة.  بعد  االقتصادي  االنعاش  يف  للمساعدة 
قياسات  بشأن  إرشادات  ويقدم  اإلعالمي  التدريب  أنواع  بشأن 
االتصاالت والدراسات االستقصائية بشأن األزمات، ورصد وسائط 

اإلعالم وتحليلها، فضال عن معايري اختيار املتحدثني الرسميني.
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3-1-2 أجهزة االستخبارات 

ألوساط االستخبارات دور محوري يف تحديد طبيعة 
السياحة  قطاع  لها  يتعرض  التي  التهديدات  ومدى 
إنفاذ  وسلطات  السياسات  واضعي  وتزويد  املحيل، 
القانون بهذه املعلومات. ويف الوقت نفسه، يتعني عىل 
مع  وثيق  اتصال  يف  تعمل  أن  االستخبارات  أجهزة 
التهديدات  بشأن  املشورة  لتقديم  األجنبية  نظرياتها 

املكتشفة لقطاع السياحة يف البلدان األخرى. 

يمكن  التي  االستخباراتية  املعلومات  جمع  وينبغي 
اتخاذ إجراءات بناء عليها من خالل مجموعة متنوعة 
من املصادر، بما يف ذلك من أصحاب املصلحة املحليني 
يف صناعة السفر والسياحة. وتتمثل مهمة صعبة بوجه 
خاص يف كثري من األحيان يف جمع ومعالجة “اإلشارات 
الضعيفة” التي قد ال تكون يف حد ذاتها مؤرشا عىل أي 
سلوك مشبوه ما لم وإىل أن يتم التحقق منها يف ضوء 
املعلومات النابعة من مصادر أخرى، مما يكشف عن 

نمط مثري للقلق أو حتى يثبت تهديدا وشيكا.

3-1-3 إنفاذ القانون 

حماية  يف  فعالة  القانون  إنفاذ  إجراءات  تكون  حتى 
يف  تُنفذ  أن  يجب  فإنها  وزوارها،  السياحية  األماكن 
املالمح  مراعاة  مع  السياحة  قطاع  مع  وثيقة  رشاكة 

واالحتياجات املحددة للسياح.

وتتمثل إحدى املهام األساسية لهيئات إنفاذ القانون يف 
التواصل مع مديري مناطق الجذب السياحي وضمان 
إدراكهم التام للخطط األمنية السارية عىل الصعيدين 
الخطط يف حالة  تنفيذ هذه  واملحيل، وكيفية  القطري 
االقتضاء، واألدوار واملسؤوليات األمنية التي تنبع منها. 

وبما أن مديري املواقع السياحية قد يسعون إىل إنفاذ 
قانون متخصص بشأن وضع خطط أمنية فضال عن 
أجهزة  تكون  أن  ينبغي  األمنية،  الثغرات  لسد  تدابري 
إنفاذ القانون مستعدة لدعم هذه الطلبات، بما يف ذلك 
العالقات مع  لتتوىل  اتصال  عن طريق تحديد جهات 
القطاع الخاص. وإضافة إىل ذلك، ينبغي ألجهزة إنفاذ 
التوعية  )مثل  منتظمة  بأنشطة  تقوم  أن  القانون 

يف هذا الصدد، يمكن تشبيه دور الرشطة السياحية بالدور الذي تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون يف إطار نموذج “رشطة مجتمعية”.  18

يف حني يبدو أنه لم تجر أي دراسة عن دور وحدات الرشطة السياحية يف ردع ارتكاب األعمال اإلرهابية عىل وجه التحديد، فقد كشفت هذه الربامج   19
عن فائدتها يف الحد من الجريمة ضد السياح و/أو منعها. )بيزام ومانسفيلد 2006، الصفحة 19(.

والتدريب واملشورة التنفيذية( مع املتعاقدين األمنيني 
من القطاع الخاص بقدر ما يكون قد تم توظيفهم من 
عىل  قدرتهم  لضمان  السياحية،  املواقع  مشغيل  ِقبل 
نشاط  متابعة  وينبغي  بفعالية.  أدوارهم  ممارسة 
“تقديم املشورة” العام بتنظيم خطط الختبار اإلجهاد 
وتمارين التدريب. وعندما يعمل موظفو إنفاذ القانون 
منذ  السياحي  الجذب  مناطق  مديري  مع  املحليون 
املخاطر،  من  التخفيف  جهود  من  األوىل  املراحل 
قد  فإنهم  لألماكن،  املادية  السمات  عىل  ويتعرفون 

يكتسبون ميزة ثمينة أثناء حدوث أزمة. 

ويف قطاع السياحة ربما أكثر من أي قطاع آخر، من 
األهمية بمكان أن تكيف أجهزة إنفاذ القانون نهجها 
الذين يتحدثون لغات أجنبية  للتعامل مع األشخاص 
ولديهم توقعات وخلفيات ثقافية تختلف يف كثري من 
األحيان عن خلفيات السكان املحليني. ولهذا الغرض، 
أنشأت عدة بلدان - وخاصة تلك التي تعتمد اعتمادا 
كبريا عىل السياحة – فيلق أو فرع “رشطة سياحية”. 
ومثاليا، ينبغي لهذه الوحدات أن تمثل “الوجه” املرئي 
وأن  املحلية18  القانون  إنفاذ  ألوساط  واملتاح  والودي 

تؤدي مجموعة متنوعة من املهام مثل19:

السياحة يف 	  تقديم املشورة والتدريب ملشغيل قطاع 
التحقق من خلفية  تأمني مرافقهم وإجراء عمليات 

املوظفني؛

تسهيل شهادة ضحايا السياحة يف القضايا الجنائية؛	 

أجل 	  من  موجهة  وتوعوية  تثقيفية  برامج  وضع 
السياح؛

من 	  الحساسة  السياحية  األماكن  استفادة  ضمان 
وجود متزايد للضباط النظاميني؛

إىل 	  املعنيني  القرار  صناع  انتباه  توجيه  ضمان 
املتصلة  املحلية  األمنية  والشواغل  االحتياجات 

بالسياحة.

كما أن سلطات إنفاذ القانون لها دور عليها أن تؤديه 
مرسح  تأمني  يف  سيما  وال  األزمات،  بعد  ما  إدارة  يف 
ينبغي  حني  ويف  مبارشة.  هجوم  أعقاب  يف  الجريمة 
تنفيذ هذه املهمة عىل أفضل وجه ممكن، فإنها يمكن 
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باألماكن  يتعلق  فيما  محددة  تحديات  تثري  أن 
السياحية. فعندما تكون هذه األماكن مصادر رئيسية 
تتزايد  قد  املثال،  ما، عىل سبيل  بلد  اقتصاد  إليرادات 

البيومرتي الذي يسعى إىل مطابقة الصور الرقمية مع الصور املخزنة يف قاعدة  الذكاء االصطناعي  تعتمد تكنولوجيات التعرف عىل الوجه عىل   20
بيانات عىل أساس نسيج الجلد ومالمح الوجه.

الجديدة عىل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف سياق  التكنولوجيات  تأثري  2020 عن  السامية لحقوق اإلنسان يف تقريرها لعام  املفوضة  أشارت   21
التجمعات، بما يف ذلك االحتجاجات السلمية، إىل أن استخدام تكنولوجيا التعرف عىل الوجه يتيح تحديد املتظاهرين ومراقبتهم وتتبعهم آليا. وعالوة 
عىل ذلك، فإن تكنولوجيا التعرف عىل الوجه قد تؤدي أيضا إىل إدامة التمييز وتضخيمه، بما يف ذلك التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي واألقليات 
األخرى. ويدعو التقرير إىل وقف استخدام تكنولوجيا التعرف عىل الوجه يف سياق االحتجاجات السلمية، إىل أن تستويف الدول رشوطا معينة، بما يف 

الضغوط عىل أجهزة إنفاذ القانون إلجراء عملية جمع 
األدلة برسعة قدر اإلمكان إلعادة فتح املناطق املترضرة 

ألغراض االستغالل االقتصادي.

اإلطار 5  
تكنولوجيات التعرف عىل الوجه وقطاع السياحة  

يتوسع استخدام تكنولوجيات التعرف عىل الوجه20 توسعا رسيعا يف قطاع السياحة والضيافة. فهي، عىل 
سبيل املثال، تُطبّق يف بعض سالسل الفنادق يف الصني، حيث يعتمد عليها الضيوف لتسجيل وصولهم 
دون الوقوف يف صف. كما أنها تستخدم كوسيلة للتحقق من هويات العمالء وإتاحة الوصول الرسيع إىل 

غرف الفنادق والصاالت الرياضية، وما إىل ذلك.

ذلك  ويشمل  األمن.  مجال  يف  محتملة  هامة  تطبيقات  الوجه  عىل  للتعرف  تكون  قد  نفسه،  الوقت  ويف 
فحص الزوار الذين يسعون إىل الوصول إىل املواقع التي ترتدد عليها أعداد كبرية من الزوار. وعىل غرار 
استخدام  إمكانية  يوميا  للزوار  هائال  تدفقا  تشهد  التي  السياحية  األماكن  بعض  تدرس  املطارات، 
تكنولوجيات التعرف عىل الوجه لتحديد األفراد املدرجني يف قواعد بيانات وأجهزة إنفاذ القانون والترصف 

معهم قبل أن يشكلوا تهديدا مبارشا لألشخاص أو املمتلكات. 

وعىل أية حال، يظل من األهمية بمكان أن تستخدم هذه التكنولوجيات دائما وفقا للمعايري الدولية لحقوق 
اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق باحتمال انتهاك الحق يف الخصوصية21. وينبع مصدر قلق رئييس آخر من 
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كون تكنولوجيات التعرف عىل الوجه ال تزال يف مهدها. فهذا يطرح تساؤالت بشأن دقة الربمجيات ذات 
الصلة، التي قد ال يعترب هامش الخطأ فيها بالرضورة كافيا لحماية الجمهور من سوء تحديد الهوية، مما 

قد يؤدي إىل حكم غري مرشوع بإنفاذ القانون وقيود ال مربر لها عىل حرية تنقل الناس22.

.Intellectyx 2019 :املصدر

الدراسة اإلفرادية 8  
تعزيز إنفاذ القانون يف منتجع دوس باملاس، الفلبني  

2001 عززت الرشطة  عقب حوادث اختطاف مختلفة قامت بها منظمة ابو سياف يف أيار/مايو عام 
الفلبينية اإلجراءات األمنية حول املنتجعات الشعبية يف األرخبيل. وأضاف منتجع جزيرة دوس باملاس، 
إىل  البحري  الوصول  عىل  للسيطرة  أمنية  شبكات  هائلة،  رهائن  أزمة  فيه  وقعت  الذي  املكان  بوصفه 

املنتجع. كما عززت الحكومة الفلبينية االجراءات االمنية يف املطارات واملوانئ الرئيسية. 

وقد بدأت أزمة الرهائن يف “منتجع دوس باملاس” باختطاف عرشين رهينة وأسفرت عن مقتل خمسة 
عىل األقل. وقد لقى ما ال يقل عن 22 جنديا فلبينيا مرصعهم بينما كانوا يشاركون يف عمليات إلطالق 

رساح الرهائن خالل الشهور اإلثني عرش التي تلت الهجوم األول. 

املصدر: APEC 2006، الصفحة 93.

ذلك العناية الواجبة بحقوق اإلنسان قبل نرشها. وتشمل هذه الرشوط الرقابة الفعالة واملستقلة عىل استخدامها؛ ووجود قوانني صارمة لحماية 
 .)A/HRC/44/24( الخصوصية والبيانات؛ والشفافية الكاملة بشأن استخدام تسجيالت الصور وتكنولوجيا التعرف عىل الوجه يف سياق التجمعات
وعالوة عىل ذلك، وفيما يتعلق بالرشط املنصوص عليه يف قرار مجلس األمن 2396 بأن تنفذ الدول األعضاء نظم البيانات البيومرتية املتصلة بقوائم 
املراقبة أو قواعد بيانات اإلرهابيني املعروفني أو املشتبه فيهم، أبرزت املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف سياق 
مكافحة اإلرهاب الحاجة إىل تقديم إرشادات مفصلة وملزمة بشأن حقوق اإلنسان نظرا ألن العديد من الدول األعضاء تفتقر إىل أطر كافية لحماية 

.)https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/biometricsreport.pdf( .الخصوصية والبيانات

يوفر كتاب أبيض صادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف عام 2021 - بالرشاكة مع اإلنرتبول ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة   22
والعدالة والرشطة الهولندية - إطارا عاما لضمان االستخدام املسؤول لتكنولوجيا التعرف عىل الوجه أثناء التحقيقات املتعلقة بإنفاذ القانون. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Policy_Framework_for_Responsible_Limits_on_ الرابط:  عىل  متاحة  واألداة 

.Facial_Recognition_2021.pdf
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الدراسة اإلفرادية 9  
وسمة “املوقع اآلمن”، فرنسا  

منذ عام 2016، كانت لدى املحافظني )préfets(23 الفرنسيني إمكانية 
منح ما يسمى وسمات املوقع اآلمن “Sécuri-Site” لألماكن السياحية 
التي تمتثل لسلسلة من معايري السالمة واألمن التي تهدف إىل حماية 
الوسمة من  املوقع يف حالة وقوع هجوم. وتتكون  الجمهور وموظفي 
وعىل  السياح.  قبل  من  بسهولة  عليها  التعرف  يمكن  برصية،  عالمة 
الرغم من أنها ليست لها قيمة قانونية، فإنها تضمن االلتزام الفعال من 
ِقبل جميع أصحاب املصلحة املحليني بتعزيز أمن املكان املعني. وهي 
تُمنح عقب توقيع “اتفاق مْوقع” بني السلطات العامة املحلية ومشغيل 
األماكن السياحية، ويمكن سحبها متى اعترب املحافظ أن معايري السالمة 

لتلبية  قد يكون مصمما خصيصا  مْوقع”  “اتفاق  أن كل  تعد مطبقة. ويف حني  لم  الصلة  ذات  واألمن 
االحتياجات والظروف األمنية املحلية، فإنه يجب أن يتبع هيكال معينا ويعالج مواضيع معينة، بما يف ذلك 

ما ييل:

تحديد جهات االتصال املسؤولة عن تنفيذ اإلجراءات املتوخاة؛	 

إجراءات للتعاون بني السلطات العامة املحلية ومشغيل األماكن السياحية يف شكل إجراءات للتوعية 	 
وتبادل املعلومات املتعلقة باألمن )هذه األخرية للحفاظ عىل درجة عالية من الرسية(؛

الدوريات التي تقوم بها سلطة إنفاذ القانون املختصة حسب حالة التهديد والظروف املحلية؛	 

إمكانية أن يأذن املحافظ )préfet( بنقل وتسجيل الصور التي يلتقطها مشغل املوقع السياحي عىل 	 
األرايض العامة لحماية املناطق املحيطة مبارشة بمباني املوقع ومرافقه؛

أمن 	  بوجود ضباط  املوقع،  من  القريبة  العامة  األرايض  عىل   ،)préfet( املحافظ  يأذن  أن  إمكانية 
خاصني، تحت سلطة هيئة إنفاذ القانون املعينة للقيام بمهام مراقبة.

ويتم تشكيل “لجنة موقع” ملراقبة تنفيذ اتفاقات املوقع، وهي تجتمع مرة واحدة عىل األقل يف السنة. 
وتعد “لجنة املوقع” تقريرا سنويا عن تنفيذ اإلجراءات املتوخاة وتجري تقييما للحوادث األمنية التي 
أمن  وتعزيز  الزوار  سالمة  لتحسني  توصيات  تقديم  عن  مسؤولة  أنها  كما  املعني.  املوقع  لها  تعّرض 

املوقع. والنص الكامل لالتفاق القيايس بني املحافظة ومشغل املكان متاح للتنزيل24. 

.Info Protection 2018 :املصدر

يف النظام القانوني الفرنيس، “préfets” هم ممثلو الدولة عىل املستوى املحيل )اإلدارات أو املناطق(.  23

.https://data.over-blog-kiwi.com/1/18/83/09/20180713/ob_b334d7_convention-type-label-securi-site.pdf  24
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الدراسة اإلفرادية 10  
مدرسة تدريب عىل أمن السياحة يف الجمهورية الدومينيكية  

يف الجمهورية الدومينيكية، توجد مدرسة للتدريب عىل أمن السياحة مهيكلة بوصفها إدارة تابعة لوزارة 
العسكريني وغري  املهنيني  وتجهيز  املتخصصة  املعرفة  توفري  يف  العام  هدفها  ويتمثل  املسلحة.  القوات 
العسكريني يف مجال حماية قطاع السياحة من التهديدات األمنية. ويهدف املنهج الدرايس يف تلك املدرسة 
الحكومية.  لإلجراءات  دعما  للسياحة  املستدامة  التنمية  يف  ومساهمتهم  الطالب  مشاركة  تشجيع  إىل 

وتشمل األهداف املحددة ما ييل:

توسيع نطاق املعرفة بشأن الجوانب الواسعة النطاق لحماية السياحة ومنع التهديدات ذات الصلة؛	 

تدريب الطالب عىل الجوانب الفنية والتكتيكية للمسائل العسكرية املتعلقة باألمن السياحي؛	 

توفري التدريب املتخصص بشكل مستمر.	 

.Dominican Republic 2017 :املصدر
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3-2 الجهات غري الحكومية

3-2-1 قطاع السفر والسياحة

مجموعة  والسياحة”  السفر  “قطاع  تعبري  يشمل 
تقدم  التي  األعمال  قطاع  مؤسسات  من  متنوعة 
من  بدءا  سفرهم،  تجربة  طوال  للسياح  الخدمات 
لقضاء  السياح  منها  يتوافد  التي  األسواق  يف  الحجز 
إىل  والعودة  املقصد  بلدان  يف  إقامتهم  إىل  العطالت 
ديارهم. وهو يشمل مجموعة واسعة من الكيانات يف 
ومقدمي  سفر،  ووكاالت  رحالت،  كمنظمي  أدوارها 
خدمات توجيهية/ منظمي مشاهدة املعالم السياحية، 
ومديري مناطق الجذب السياحي، فضال عن قطاعي 

الضيافة والنقل.

ولكل مؤسسة من مؤسسات قطاع األعمال التي يتألف 
واجب  وعليها  مصلحة  والسياحة  السفر  قطاع  منها 
األماكن  حماية  يف  املساهمة  يف  يتمثالن  محددان 
السياحية يف رشاكة وثيقة مع املؤسسات العامة. وعدم 
مالية  لخسائر  فقط  ليس  يعرضها  قد  بذلك  القيام 
كبرية يف حالة وقوع حادث، بل أيضا لدعاوى قضائية 

كربى ومسؤولية جنائية ومدنية. 

ويواجه كل موقع سياحي سياقات اجتماعية وثقافية 
واقتصادية فريدة من نوعها، وتتغري األطر التنظيمية 
عىل  يتعني  ذلك،  ومع  آخر.  إىل  بلد  من  بها  املعمول 
االمتثال ملجموعة  السياحة والسفر  العاملني يف قطاع 
أساسية من املبادئ املشرتكة إلدارة املخاطر واألزمات 
بغض النظر عن املكان الذي يعملون فيه. وينبغي أن 
تصبح هذه املبادئ جزءا ال يتجزأ من التخطيط األمني 
األهداف  إىل  موجهة  إجراءات  إىل  ترتجم  وأن  للقطاع 

العامة التالية:

الزوار واملوظفني وغريهم من 	  ضمان سالمة وأمن 
األشخاص املوجودين يف األماكن السياحية واملناطق 

املحيطة بها؛

من 	  الصلة  ذات  واملعدات  واملرافق  املباني  حماية 
مخاطر الهجوم وتأثريه؛

استعراض 	  بإجراء  حادث،  وقوع  حالة  يف  القيام، 
أمني متعمق يؤدي إىل تعزيز البيئة األمنية والتعايف 

الرسيع.

السياحة  لقطاع  أسايس  دور  يتمثل  اإلطار،  هذا  ويف 
والسفر يف إعالم السياح وتثقيفهم وتوعيتهم بمجموعة 
للتوعية  شامل  برنامج  ويتطلب  األمنية.  القضايا  من 

واالتصال تحديد ما ييل:

واألمن 	  بالسالمة  املتعلقة  املعلومات  هي  ما 
أي  ويف  الزوار،  إىل  نقلها  ينبغي  التي  السياحيني 
مرحلة من تجربتهم كسياح )قبل الوصول وخالل 

دوامهم يف بلدان املقصد/ األماكن السياحية(؟

الداعمة األكثر فعالية للوصول إىل 	  ما هي األدوات 
خالل  من  أم  شفهيا،  املثال،  سبيل  )عىل  السياح 
اإللكرتونية  واملواقع  والشاشات  املنشورات 
الزوار  نوع  مراعاة  مع  املحمول(،  وتطبيقات 

املتوقعني ومواصفاتهم؟

أين يمكن توصيل املعلومات الهامة املتعلقة باألمن 	 
يف  الوصول  تسجيل  مكاتب  يف  املثال  سبيل  )عىل 
الطائرات/القطارات/ متن  عىل  أو  املطارات، 
أو  املطار  مباني  يف  الوصول،  وعند  الحافالت، 

مكاتب االستقبال وردهات وغرف الفنادق(؟

يمكن  التي  الرئيسية  األدوار  التالية  األقسام  وتتناول 
أن يؤديها أصحاب املصلحة املحددون يف قطاع السفر 

والسياحة واملمارسات الجيدة ذات الصلة.
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اإلطار 6  
املدونة العاملية ألخالقيات السياحة وواجبات العاملني يف مجال السياحة   

تحدد املدونة العاملية ألخالقيات السياحة، التي اعتمدتها الجمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية يف عام 
25، اإلطار الذي يلتزم بموجبه املوقعون عليها بتعزيز املمارسات السياحية املسؤولة واملستدامة   1999
واملتاحة للجميع26. وتسعى املدونة، املوجهة إىل الحكومات وقطاع السفر واملجتمعات املحلية والسياح 
عىل حد سواء، إىل االستفادة القصوى من فوائد قطاع السياحة مع الحد من أثره السلبي املحتمل عىل 
البيئة والرتاث الثقايف واملجتمعات يف جميع أنحاء العالم. ورغم أن املدونة صك غري ملزم قانونا، فإنها 
تعرتف بدور اللجنة العاملية ألخالقيات السياحة يف التعامل مع آلية تنفيذ طوعية يمكن ألصحاب املصلحة 

أن يحيلوا إليها املسائل املتعلقة بتطبيق املدونة وتفسريها.

وفيما يتعلق بالعاملني يف مجال السياحة، تنص املدونة عىل ما ييل: 

التي 	  األماكن  عن  للسائحني  وصادقة  موضوعية  معلومات  بتوفري  بالسياحة  املشتغلون  “يلتزم 
يقصدونها وعن ظروف سفرهم واستقبالهم وإقامتهم...” )املادة 6-1(؛

السلطات 	  والتعاون مع  العناية  ببذل  عليهم،  فيه  األمر  يتوقف  فيما  بالسياحة،  املشتغلون  “يلتزم 
العامة من أجل أمن وسالمة السائحني...، كما يجب عليهم التأكد من وجود أنظمة مناسبة للتأمني 
واملساعدة، كما أن عليهم قبول االلتزام باإلبالغ الذي تنص عليه القوانني الوطنية ودفع التعويض 

العادل يف حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.” )املادة 2-6(.

.A/RES/406)XIII(  القرار  25

يف عام 2019، اعتمدت الجمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية االتفاقية اإلطارية بشأن أخالقيات السياحة. وتؤيد االتفاقية اإلطارية، ضمن جملة   26
أمور، مبدأ أن األنشطة السياحية ينبغي أن تحرتم املساواة بني الجنسني وأن تعزز حقوق اإلنسان، وال سيما الحقوق الفردية لألطفال، واملسنني، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألقليات اإلثنية، والشعوب األصلية، وأفراد الفئات الضعيفة األخرى.
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الدراسة اإلفرادية 11  
مبادرة سالمة السياحة يف جنوب أفريقيا  

يف جنوب  السياحية  األعمال  مجلس  أنشأها  الخاص  للقطاع  مبادرة  هي  هذه  السياحة  مبادرة سالمة 
أفريقيا. ويتمثل هدفها يف إنشاء هياكل وآليات يمكن للقطاع من خاللها أن يدير، وينسق االتصاالت، 
ويقدم الدعم، ويخفض مستوى الحوادث اإلجرامية وغريها من الحوادث ذات الصلة ضد رجال األعمال 

والسياح. وتؤدي املبادرة املهام التالية:

الصلة 	  ذات  الحوادث  من  وغريها  الجريمة  عن  اإلبالغ  يمكن  حيث  واحدة  مركزية  منصة  توفري 
وإدخالها يف معلومات السوق ذات الصلة؛

تنسيق الدعم يف حاالت الطوارئ وغريه من أشكال الدعم ذات الصلة ملؤسسات األعمال والسياح؛	 

توجيه مؤسسات األعمال يف هذا القطاع وتمكينها لتدير األحداث الجنائية و/أو غريها من األحداث 	 
ذات الصلة؛

إذكاء الوعي بشأن مسائل السالمة واألمن بني السياح وقطاع السياحة بشكل عام؛	 

الضغط نيابة عن القطاع واالنخراط مع أصحاب املصلحة املعنيني املشاركني يف منع الجريمة ونظام 	 
العدالة الجنائية محليا ودوليا.

.Tourism Safety Initiative 2021 :املصدر
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الدراسة اإلفرادية 12  
الحماية املادية للمواقع السياحية: رشم الشيخ، مرص، وبايل، إندونيسيا  

يعد السور الخرساني والسلكي الذى يبلغ طوله 36 كم والذى تم بناؤه حول منتجع رشم الشيخ الساحيل 
بمرص أحد اإلجراءات التي تم تنفيذها لحماية السائحني الذين يقضون عطالتهم يف املنتجع الواقع عىل 

البحر األحمر. وتشمل التدابري األخرى - سواء كانت مقررة أو منفذة بالفعل - ما ييل:

إجراءات مراقبة من خالل الكامريات املوضوعة عند املداخل واملخارج وكذلك يف الشوارع وأماكن 	 
التجمع؛

بوابات إلكرتونية تستخدم تقنية أشعة غاما لفحص األجسام العابرة الكبرية27؛	 

نقاط تفتيش دائمة وقابلة للنقل مقامة عىل نطاق املنطقة األوسع ومزودة بمعدات لفحص السيارات 	 
بحثا عن األجهزة املتفجرة وغريها من األسلحة؛

ترتيبات مع أصحاب الفنادق لبناء حواجز أمام بوابات الفنادق.	 

ويف بايل، إندونيسيا، أجريت عملية إصالح شاملة للمشهد األمني يف أعقاب تفجريات عام 2002 يف حي 
كوتا السياحي. وشمل ذلك، عىل وجه الخصوص، تشديد عمليات التفتيش األمني عىل األشخاص الذين 
أدات”( ضوابط  التقليدية )“ديسا  القرى  املطار املحيل. وطبّقت  الجزيرة ويف  إىل  الوصول  إىل  يسعون 
تأمني  تم  كما  الفنية.  والعروض  الزفاف  مثل حفالت  تجتذب حشودا غفرية،  التي  األنشطة  أمنية عىل 
املرافق السياحية مثل الفنادق واملطاعم، بما يف ذلك عن طريق زيادة عدد ضباط الرشطة السياحية الذين 

يقومون بدوريات يف املنتجعات السياحية. 

املصادر: Dunn 2021 و APEC 2017، الصفحة 48.

األداة 5  
  التأهب لألزمات: هل أنت مستعدة وقادرة عىل الصمود لحماية شعبك 

WTTC 2019 :ووجهاتك؟ املصدر 
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/Crisis%20

Preparedness%20Management%20Recovery-Crisis%20Readiness-Nov%20

2019.pdf?ver=2021-02-25-182725-567

السفر  قطاع  لها  يتعرض  التي  الكربى  العاملية  املخاطر  من  عددا  هذه  الخاص  القطاع  مبادرة  تعالج 
والسياحة حاليا، بما يف ذلك خطر اإلرهاب، كما يفهمها املجلس العاملي للسفر والسياحة. وهي تهدف إىل 
امليض قدماً يف النقاش بشأن سبل تحقيق القدرة عىل الصمود داخل القطاع من خالل أفكار ثاقبة نوعية 

وكذلك تحديد األثر االقتصادي لألزمات التي تعّرض لها تاريخيا قطاع السفر والسياحة. 

لها  واالستجابة  وإدارتها  األزمة  حدة  من  للتخفيف  التأهب  بشأن  موجزة  توصيات  الوثيقة  وتتضمن 
لتحقيق التعايف العاجل.

أشعة غاما هي تكنولوجيا تستخدم عىل نطاق واسع ملسح املركبات، بدءا من الشاحنات الصغرية والشاحنات العادية إىل عربات السكك الحديدية.  27
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األداة 6  
  ال تخاطري! دليل ملساعدة رشكات السياحة عىل االستعداد واالستجابة والتعايف 

 من أزمة - الحكومة األسرتالية، 2013
https://icrtourism.com.au/wp-content/uploads/2013/11/3_Dont-Risk-It-

for-Tourism-Businesses.pdf

ُصمم هذا الدليل، الذي وضعته اللجنة األسرتالية الدائمة املعنية بقدرة قطاع السياحة عىل الصمود يف 
دورها كوكالة منفذة لالسرتاتيجية الوطنية للسياحة الطويلة األجل )“السياحة 2020”(، لتستخدمه أي 
رشكة سياحية تسعى للحصول عىل مساعدة ونصائح ملموسة بشأن كيفية التأهب ألزمة واالستجابة لها 
والتعايف منها. ويف حني أنه ال تسعى إىل تقديم مشورة بشأن كل نوع من أنواع األزمات أو لكل نوع من 
مؤسسات األعمال، فإنها تنقل اقرتاحات عامة يلزم تكييفها خصيصا حسب متطلبات وأحجام مؤسسات 
األعمال املحددة التي تعمل يف قطاع السياحة. ويتضمن الدليل عدة نماذج ملساعدة أصحاب املصلحة يف 
قطاع السياحة عىل إجراء تحليالت القوة والضعف والفرص والتهديدات، وإعداد خطط إلدارة املخاطر، 

وخطط االتصال املتعلقة باألزمات، وتخطيط السيناريوهات، وما إىل ذلك.

  األداة 7
إدارة املخاطر السياحية: دليل موثوق إلدارة األزمات يف مجال السياحة – رابطة 

 التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ، 2006
https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2007/4/Tourism-Risk-

Management-An-Authoritative-Guide-to-Managing-Crisis-in-Tourism-

December-2006/Guide-English.pdf

الهادئ هذا  واملحيط  االقتصادي آلسيا  التعاون  رابطة  دليل  يوفر 
إطارا  وخارجها  الهادئ  واملحيط  آسيا  يف  السياحة  قطاع  ألعضاء 
عمليا لتحديد املخاطر وتقييمها ومعالجتها ورصدها واستعراضها. 
من  مجموعة  من  املستمدة  املمارسات  أفضل  من  يستفيد  وهو 

املصادر داخل منطقة الرابطة وخارجها.
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األداة 8  
  إدارة السالمة واألمن يف املناسبات واملواقع الثقافية - وزارة الداخلية ووزارة 

 الثقافة واالتصاالت، فرنسا، 2017 )بالفرنسية(
https://www.culture.gouv.fr/content/download/161242/file/Referentiel_

Securite_Culture_web.pdf?inLanguage=fre-FR

مع  بالتشاور  حكومية  كيانات  صاغته  الذي  الدليل،  هذا  ينطبق 
فيها  تستضيف  التي  الحاالت  عىل  شتى،  مهنية  ثقافية  منظمات 
املواقع السياحية مناسبات أو تكون فيها لتلك املواقع قيمة ثقافية. 
السياق األوروبي  التجارب املكتسبة يف  الوثيقة يف االعتبار  وتأخذ 
األوسع نطاقا يف التصدي للهجمات اإلرهابية عىل هذه األماكن، بما 
يف ذلك الهجمات التي يتعرض لها موظفو إنفاذ القانون والعاملون 

يف مجال األمن.

وبينما يذّكر الدليل القراء برضورة تكييف التوصيات الواردة فيه 
مع مختلف أنواع املناسبات التي تتعرض للخطر، وكذلك التكوين 
للممارسات  تحليل  من  يستقي  فإنه  املضيفة،  لألماكن  املحدد 
التي تجري:)1( يف  باملناسبات  يتعلق  التي لوحظت فيما  الجيدة 

األماكن املغلقة )مثل املسارح(؛ )2( يف الهواء الطلق، ولكن يف بيئة مغلقة )مثل الحفالت املوسيقية التي 
واملتاحف  املكتبات  )مثل  تراثي  موقع  )4( يف سياق  العامة؛  األرايض  )3( عىل  الطلق(؛  الهواء  يف  تقام 

والقالع والكاتدرائيات(.

الخاص  العمل  سري  حول  متمحورة  ذاتي  تقييم  وقوائم  مفصلة  تقنية  صحائف  الدليل   ويتضمن 
اتباعها  يجب  محددة  منهجية  خطوات  توفران  خالصتان  وتكمله  االستجابة”.   - املنع   - “التأهب  بـ 
املحمية كنصب  املباني  تقام يف  التي  للدولة وتلك  التابعة  العبادة  تقام يف دور  التي  املناسبات  لحماية 

تذكارية تاريخية.

تنطبق االعتبارات الواردة يف هذا القسم أيضا عندما تكون األماكن السياحية مملوكة/مدارة من قبل هيئات حكومية أو تابعة للحكومة، وليس فقط   28
كيانات خاصة.

3-2-2 مشغلو املواقع السياحية

إن املعالم السياحية، سواء كانت معالم أثرية أو متاحف 
أو  خارجية  أو  داخلية  أسواقا  أو  معارض  قاعات  أو 
قرارات  يف  السبب  هي  للسياح،  أخرى  جذب  أماكن 
السفر األصلية للزوار. وهي، خاصة عندما تكون أماكن 
ذات شهرة عاملية – لدرجة تجعلها، يف بعض األحيان، 
ترتقي إىل مكانة شعارات بلد بأكمله - قد تمثل أكثر 
املواقع حساسية بني األماكن التي يقيض السياح بعض 
من  ولذلك،  عطالتهم.  طوال  يعربونها  أو  فيها  الوقت 
الرضوري أن يحدد مشغلو املواقع السياحية28 املخاطر 

املحتملة عىل السالمة واألمن وأن يضعوا خططا متينة 
للتعامل مع املناطق التي قد تتجمع فيها حشود كبرية 

جدا من الزوار وحولها. 

كبرية،  أهمية  له  السياحية  للمواقع  املادي  واألمن 
املحتملة  الرمزية  أو  التاريخية  األهمية  بسبب  خاصة 
املركبات  حواجز  تكون  قد  املثال،  سبيل  فعىل  ملوقع. 
السياحية  املواقع  يف  حاسمة  الدخول  مراقبة  وتدابري 
الشهرية التي يزورها عدد كبري من الناس. ويف حني أن 
الدفاع  املادي وتنفيذه يمثالن خطي  التخطيط لألمن 



حماية املواقع السياحية من الهجمات اإلرهابية38

التدابري،  من  أوسع  مجموعة  يف  النظر  يلزم  األوليني، 
مثل ما ييل: 

نحو 	  عىل  للمباني  منتظمة  تفتيش  عمليات  إجراء 
أكثر تواترا ودقة نتيجة تهديدات محددة أو ارتفاع 

مستويات التهديد عىل الصعيد الوطني؛

وضع 	  طريق  عن  ذلك  يف  بما  لإلجالء،  التخطيط 
الفتات واضحة للخروج يف حاالت الطوارئ، وإنشاء 
طرق للهروب، والتحقق من أن أبواب الطوارئ ال 
أيضا  بمكان  األهمية  ومن  عقبة.  أي  فيها  توجد 
نحو   - أزمة  أثناء   - السياح  توجيه  عدم  ضمان 
لهجوم  هدفا  بدورها  تصبح  قد  التي  املناطق 

إرهابي ثانوي؛

ملراقبة 	  املغلقة  التلفزيونية  الدوائر  استخدام 
مجموعات كبرية من الزوار وتحديد متى أصبحت 
أو للتحقق من حالة  مناطق معينة مزدحمة جدا، 
توفر  أن  يمكن  كما  والحواجز.   املحيط  املكان 

أثناء  هامة  معلومات  املغلقة  التلفزيونية  الدوائر 
التحقيقات بعد وقوع الحوادث.

وينبغي تصميم التخطيط لالستجابة وإدارة األزمات 
وصولهم  املتوقع  السياح  نوع  حسب  وتكييفه 
ومالمحهم. وأيضا، قد تزور نفس املكان أنواع مختلفة 
السنة. فعىل سبيل  أوقات مختلفة من  السياح يف  من 
املثال، يف حني أن الشاطئ قد تزوره أرس لديها أطفال 
خالل فصل الصيف، قد يكون األزواج املتقاعدون أو 

طالب الجامعات موجودين فيه يف فرتات أخرى. 

السياحية  املواقع  مشغلو  يعرف  أن  أيضا  املهم  ومن 
بالضبط كيف تصنف املناطق الخاضعة ملسؤوليتهم 
سبيل  فعىل  الوطنية.  والسياسات  اللوائح  بموجب 
املثال، قد تفي مؤسسة ثقافية بالرشوط التي تجعلها 
للحصول  مؤهلة  تصبح  وبالتايل  دينيا،  موقعا  تُعترب 

عىل أموال مخصصة لتعزيز أمن موقع ديني.

األداة 9  
  إرشادات أمن مناطق جذب الزوار: خطة استعراضية من 10 نقاط - الرابطة 

 الدولية للمالهي ومناطق لجذب السياحي، 2019
https://www.iaapa.org/sites/default/files/2019-10/IAAPA%20Visitor%20

Attraction% 20Security%20Guidance.pdf

ُوضعت إرشادات الرابطة الدولية للمالهي ومناطق الجذب السياحي هذه خصيصا الستخدامها من ِقبل 
مشغيل املواقع السياحية. وهي تقوم عىل املبدأ الشامل املتمثل يف رضورة أن يكون املشغلون استباقيني 
يف ضمان أمن مناطق الجذب السياحي الخاصة بهم وأن يظل جميع املوظفني لديهم يقظني. ويف ما ييل 

مجاالت الرتكيز الرئيسية العرشة التي حددتها اإلرشادات:

ُقم بإنشاء اتصاالت يف الوقت الحقيقي؛  - 1

استعرض االستجابة لحوادث إطالق النريان الحية؛  - 2

أعد صياغة اإلرشادات “اركض، اختبئ، ُقل”؛  - 3

استعرض االستجابة لتهديد بوجود قنبلة؛  - 4

مارس خطة البحث عن الجذب؛  - 5

طبّق مبادئ البحث “الساخن”؛  - 6

حدد نقاط الضعف األمنية؛  - 7

شّجع ثقافة أمنية قوية؛  - 8

ُقم بإعداد “حقائب حاالت الطوارئ”؛  - 9

ُقم بتأمني البنية التحتية الحيوية.  - 10
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3-2-3  منظمو الرحالت السياحية

إن منظمي الرحالت السياحية مسؤولون عن تصميم 
رحلة كاملة من خالل الجمع بني مختلف بنودها )مثل 
واملطاعم،  واألنشطة،  املطار،  من  والنقل  الفنادق، 
والجوالت( يف حزمة جاهزة للبيع للمستهلكني29. ويف 
يكون  وتجميعها،  املختلفة  العنارص  هذه  اختيار 

ملنظمي الرحالت السياحية دور فعال يف ما ييل:

عىل االختالف من منظمي الرحالت السياحية، يقوم وكالء السفر ببيع الرحالت التي يعدها منظمو الرحالت السياحية.  29

يف عام 2018، بدأ ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي وقع يف سوسة، تونس، إجراءات قانونية يف اململكة املتحدة ضد أحد منظمي الرحالت السياحية.   30
الخارجية  وزارة  عن  الصادرة  السفر  نصيحة  نقل  املعني  الرحالت  ملنظم  الشبكي  املوقع  وال  املكتوب  الكتيب  ال  أنه  املدعني  ادعاءات  بني  ومن 

والكومنولث التي أشارت إىل وجود “تهديد إرهابي كبري” يف تونس. وال تزال إجراءات املحكمة جارية.
https://www.irwinmitchell.com/news-and-insights/newsandmedia/2018/october/tunisian-terror-attack-  

.victims-commence-formal-legal-proceedings-against-tour-operator-tui

اإللكرتونية وكتالوجات 	  املواقع  أن تتضمن  ضمان 
السفر أحدث املعلومات املتعلقة بالسالمة واألمن30، 
ومن بينها معلومات عن مختلف التهديدات بسبب 

الجنس أو األصل العرقي أو الديني؛

املقصد، 	  بلدان  يف  األزمات  إلدارة  خطط  وضع 
بالتنسيق مع السلطات العامة والرشكاء واملقاولني 

من الباطن، ليتم تفعيلها يف حالة الحاجة.

األداة 10  
كيفية إدارة املخاطر يف مجال السياحة - وزارة الخارجية، هولندا، 2020   

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-manage-risks-tourism

استحدث مركز ترويج الواردات من البلدان النامية، وهو جزء من وكالة املشاريع الهولندية، أداة إرشاد 
خطوة بخطوة ملساعدة منظمي الرحالت السياحية عىل وجه التحديد عىل فهم كيفية إدارة املخاطر يف 
إىل األقسام  الوثيقة  لم يكن عىل سبيل الحرص - خطر اإلرهاب، وتنقسم  السياحة، بما يف ذلك - وإن 

الثالثة التالية وترافقها نصائح وأمثلة عملية.

ما هي إدارة املخاطر  - 1

يستند مفهوم “إدارة املخاطر” إىل مفهوم أن قطاع السياحة يعمل يف بيئة دينامية تضم قطاعات 
مرتابطة متعددة. وهذه البيئة تتطور باستمرار وهي معرضة بشكل خاص ألزمة غري متوقعة. 

قبل األزمة: انشئ عملية إدارة للمخاطر  - 2

يفّصل هذا القسم الخطوات األساسية الالزمة لقطاع السياحة إلقامة عملية إدارة فعالة للمخاطر، 
مع التطرق إىل العنارص التالية: تحديد السياق، وتحديد املخاطر، وتحليل وتقييم املخاطر، ومعالجة 
املخاطر )مما يؤدي إىل اتخاذ قرارات لتجنب املخاطر أو تقليلها أو نقلها أو االحتفاظ بها(، والتواصل 
الرحالت  منظمو  يشجع  السياق”،  “تحديد  عنرص  إطار  ويف  واالستعراض.  والرصد  والتشاور، 
السياحية عىل وجه الخصوص عىل إجراء تحليل للنقاط السياحية واألنشطة السياحية يهدف إىل 
التنظيمية، ونقاط  القوة  القيود االقتصادية، ونقاط  اكتساب معرفة راسخة بأعمالهم من منظور 

الضعف، والفرص، والتهديدات.

خالل األزمة: اتبع الخطوات األربع التالية  - 3

يقدم هذا القسم إرشادات عملية بشأن التخفيف والتأهب واالستجابة والتعايف.
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3-2-4 مرشدو الجوالت

مرشدو الجوالت هم الذين يقومون باالتصال املبارش 
املعرضة  املواقع  يف  ماديا  الزوار  وجود  عند  بالزوار 
للخطر. وتشمل األدوار الرئيسية ألولئك املرشدين ما 

ييل:

السالمة 	  عن  واملحدثة  الالزمة  املعلومات  توفري 
الجوالت  طوال  الرضورة،  وعند  البداية،  يف  واألمن 

املصحوبة بمرشدين؛

التحقق من امتثال السياح لإلرشادات األمنية ذات 	 
أو مسارات  البقاء يف مناطق  ذلك  بما يف   - الصلة 

محددة - واتباع تعليمات أفراد األمن يف املوقع؛

أو 	  العادي  املربر والسلوك غري  الغياب غري  مراقبة 
املشبوه واإلبالغ عنه؛

املثال من 	  األزمات، عىل سبيل  إدارة  إجراءات  دعم 
خالل تسهيل عمليات اإلجالء.

بتسجيل  الجوالت  مرشدو  يقوم  أن  األسايس  ومن 
املسائل املحتملة التي تؤثر عىل أمن الزوار )عىل سبيل 
املثال وجود ثغرة يف املحيط األمني، ومنظومات جوية 
غري مأهولة ومشبوهة تحلق فوق املوقع( واإلبالغ عنها 
االقتضاء  عند   - املواقع وكذلك  إىل مشغيل  الفور  عىل 

- سلطات إنفاذ القانون. ويمكن أيضا جمع مدخالت 
األمنية  املسائل  بشأن  ومنظوراتهم  الجوالت  مرشدي 
تعديل/تحديث  أو  برامج سياحية جديدة  إعداد  عند 

الربامج القائمة. 

ويف مرحلة ما بعد الحادث، ال سيما إذا كان مرشدو 
الجوالت حارضين يف مرسح حادث إرهابي، قد تكون 
شهادتهم حاسمة يف إعادة بناء ديناميات الجريمة يف 

سياق التحقيقات واإلجراءات الجنائية التي تيل ذلك.

3-2-5  أصحاب املصلحة يف قطاع 
الضيافة

داعمة  وظيفة  الضيافة”  “قطاع  يوفر  عام،  بشكل 
األخرى.  الخدمات  وتقديم  اإلقامة  حيث  من  للسياح 
وقد تكون املرافق املستخدمة من قبل قطاع الضيافة 
موجودة يف املناطق املحيطة مبارشة بموقع سياحي. 
ويف هذه الحالة، من الواضح أن التخطيط األمني لتلك 
يحدث  أن  يجب  نفسها  السياحية  وللمواقع  املرافق 

كعملية تنسيق وثيق. 

الفندقية، بشكل حاسم، دور ليس فقط يف  وللمرافق 
أماكنها، بل ينبغي  أثناء وجودهم يف  حماية ضيوفها 
أن تكون جزءا من جهود أوسع لتثقيف/توعية السياح 
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بالنهج الذي ينبغي أن يتخذوه أثناء الخروج وزيارة 
األماكن السياحية. وعىل مستوى أسايس، يمكن لصق 
الرسائل والتنبيهات يف ردهات الفنادق، أو اإلبالغ بها 
ملديري  ويمكن  الوصول.  تسجيل  مكاتب  يف  شفهيا 
لديهم  املوجودة  املؤتمرات  قاعات  إتاحة  الفنادق 
ملشغيل األماكن السياحية وأصحاب املصلحة اآلخرين 
السفر  قطاع  إطار  يف  أمنية  اجتماعات  عقد  بغرض 

والسياحة، أو إحاطات موجهة إىل الزوار. 

املحلية  األعمال  قطاع  مؤسسات  اتحادات  تؤدي  وقد 
)مثال الغرف التجارية( وكذلك الجمعيات التي تضم 
التيسري  يف  مفيدا  دورا  الفنادق  قطاع  عن  ممثلني 
اإلحاطات  عن  اإلعالن  بضمان  مثال  وذلك  والتنسيق، 
وإجرائها  القطاع  يف  للعاملني  والتدريبات  اإلعالمية 

ومتابعتها بشكل جيد.

3-2-6 متعهدو النقل

والبحري  الربي  النقل  شبكات  من  للمشغلني  يمكن 
بطرق  السياحية  املواقع  أمن  يف  املساهمة  والجوي 
األمن:  إدارة  دورة  من  مختلفة  مراحل  ويف  مختلفة 

وتشمل املمارسات الجيدة ما ييل:

كوسائل 	  بالنقل  املتصلة  املرافق  استخدام  يمكن 
لتنفيذ حمالت التوعية والربامج املوجهة إىل السياح. 
فقاعات الوصول يف مطار، عىل سبيل املثال، يمكن 
وملصقات  للصوت  مكرب  إعالنات عرب  تتضمن  أن 
وإعالنات تروج لألمن واليقظة بشكل عام أو فيما 
يتعلق باملواقع التي تجري زيارتها أكثر من غريها 
السياح يف  الذي يقضيه  الوقت  أن  املنطقة. كما  يف 
الحافالت التي تنطلق من املطارات أو الفنادق إىل 
مفيد  بشكل  يُستخدم  أن  يمكن  السياحية  املواقع 
لجذب انتباه السياح إىل القضايا والتدابري األمنية31. 
ويمكن للحكومات املحلية و/أو املكاتب السياحية 
و/أو رابطات مؤسسات األعمال، يف هذا الصدد، أن 

قد يدير مبادرات مماثلة ناقلون بحريون عىل متن سفن الركاب مثل العبّارات. وقد يلزم بالنسبة ملشغيل السفن السياحية، عىل وجه الخصوص، أن   31
ينسقوا بشكل وثيق الرسائل واإلحاطات األمنية مع مديري األماكن السياحية يف املوانئ التي تتوقف فيها السفينة حيث من املقرر القيام بـ “رحالت 

استكشافية عىل الشاطئ”.

فعالية  زيادة  لضمان  النقل  شبكات  مع  تتشارك 
رسائل التحذير املوجهة إىل السياح واملوجودة عىل 
متن وسائل النقل إىل أقىص حد كجزء من مشاركة 

أصحاب املصلحة املتعددين؛

األجرة 	  وسيارات  الحافالت  سائقو  يبقى  ما  كثريا 
ووسائل النقل األخرى، حتى عندما ال يكون هناك 
السياحية  املواقع  هامش  عىل  مركباتهم،  يف  سياح 
النشاط  مراقبة  عىل  تدريبا  تلقوا  قد  يكونون  وقد 
غري العادي الذي يجري حولهم واإلبالغ عنه )مثال، 
لوقوف  مكان  يف  وتكرارا  مرارا  ما  ظهور شخص 
وقيامه  اليوم  من  مختلفة  ساعات  يف  السيارات 

بتصوير املوقع(؛

إجالء 	  أعقابها،  يف  أو  أزمة  يلزم، خالل حدوث  قد 
الحادث  حجم  حسب  معينة،  منطقة  من  السياح 
إما  وذلك  عواقبه،  إدارة  عىل  املضيف  البلد  وقدرة 
ألسباب طبية )مثل ضحايا هجوم إرهابي يتطلبون 
رعاية طبية عاجلة ال يمكن توفريها يف املستشفيات 
التهديد  مستويات  تفرض  عندما  أو  املحلية( 
السياح/الرعايا  عودة  استثنائي  بشكل  املرتفعة 
بحكم  النقل،  ورشكات  أوطانهم.  إىل  األجانب 
إجراءات  وتنفيذ  تخطيط  يف  حيوية  تعريفها، 
اإلجالء. وتتطلب هذه اإلجراءات بدورها مستويات 
وثيقة من التنسيق مع املسعفني يف حاالت الطوارئ 
القانون،  إنفاذ  وموظفي  املستشفيات،  وموظفي 

واملوظفني الدبلوماسيني وغريهم.

3-2-7  مشغلو خطوط السفن 
السياحية

نظرا ملشهد التهديد والضعف الفريد املتعلق بالسفن 
إلطار  البحرية  الرحالت  متعهدو  يخضع  السياحية، 
وجه  عىل  السياحية،  فالسفن  محدد.  دويل  تنظيمي 
الدولية  املدونة  الختصاصات  تخضع  الخصوص، 
واملرافق  السفن  ألمن  الدولية  البحرية  للمنظمة 
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املرفئية32 من خالل إدراجها يف مفهوم “سفن الركاب” 
األوسع نطاقا33.

املسؤولية  املدونة  تسند  السياحية،  السفن  متن  وعىل 
السفينة.  أمن  موظف  إىل  األمنية  املسائل  عن  العامة 
وربان  الرشكة  تعيّنه  الذي  املوظف،  هذا  ويؤدي 

السفينة، مجموعة من الواجبات، من بينها ما ييل:

إدخال 	  وكذلك  السفن،  أمن  خطة  وصيانة  تنفيذ 
مراعاة  بعد   - األمر  لزم  إذا   - عليها  تغيريات 
اقرتاحات مسؤول األمن يف الرشكة ومسؤول األمن 

يف مرفق امليناء؛

زمنية 	  فرتات  عىل  أمنية  تفتيش  عمليات  إجراء 
منتظمة لضمان اتخاذ الخطوات األمنية املناسبة؛

الحفاظ عىل 	  السفينة عىل  التأكد من تدريب طاقم 
مستوى عال من أمن السفن؛

تعزيز الوعي األمني واليقظة عىل متن السفن؛	 

ترُشك املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئية، التي بدأ نفاذها يف عام 2004 كتعديل التفاقية سالمة الحياة يف البحر، الحكومات املتعاقدة   32
وصناعة النقل البحري من أجل إقامة رشاكة منظمة تقوم عىل إيجاد ثقافة قوية قائمة عىل األمن ومنهجية لتقييم املخاطر.

تعرف سفن الركاب بأنها سفن تقل أكثر من 12 راكبا كلما قامت برحالت دولية.  33

الحوادث 	  بجميع  السفينة  ربان  و  الرشكة  إبالغ 
األمنية.

لتنفيذ 	  املوانئ  السفن وسلطات  أفراد  التنسيق مع 
جميع عمليات السفن بأعىل مستوى من األمن؛

تشغيلها 	  يتم  السفن  أمن  معدات  أن  من  التأكد 
واختبارها وصيانتها بشكل صحيح.

3-2-8 السياح

السياحة مسؤوليات  العاملية ألخالقيات  املدونة  تسند 
مغادرتهم، عىل  قبل  “للتعرف، حتى  للسياح  محددة 
خصائص البلدان التي يستعدون لزيارتها؛ ويجب أن 
الكامنة  يكونوا عىل دراية باملخاطر الصحية واألمنية 
يترصفوا  وأن  املعتادة  بيئتهم  خارج  سفر  أي  يف 
بطريقة تقلل إىل أدنى حد من تلك املخاطر”. )املنظمة 

العاملية للسياحة 1999، املادة 6-1(.

السياح  يجد  قد  السياحية،  املعالم  أحد  زيارة  وأثناء 
الذين استوعبوا التعليمات األمنية األساسية، أو لديهم 
يف  أنفسهم  الشخيص،  األمني  الوعي  من  أعىل  درجة 
وضع مفيد أثناء وقوع حادث أمني أو أزمة أمنية، أو 
حسب  أيضا،  يكونون  وقد  مبارشة.  أعقابهما  يف 
الظروف، يف وضع يتيح لهم تقديم اإلسعافات األولية 

للجرحى يف انتظار تدخل السلطات املختصة.

وعالوة عىل ذلك، يمكن تدريب السياح، رغم أنهم قد ال 
يعرفون محيطهم وال “املدونات الثقافية” السارية يف 
السلوك  عىل  التعرف  عىل  يزورونها،  التي  األماكن 
أو  السياحيني  املرشدين  وإبالغ  العادي  املشبوه/غري 
حسب  القانون،  إنفاذ  موظفي  أو  املواقع  مشغيل 

الظروف. 
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اإلطار 7  
واجب وسائط اإلعالم والسياح أن تكون اختياراتهم سليمة  

املتخصصة يف مجال  الصحافة  أنه “ينبغي للصحافة، وال سيما  العاملية لألخالقيات عىل  املدونة  تنص 
أن تصدر معلومات  الحديثة،  اإللكرتوني  االتصال  بما يف ذلك وسائل  األخرى،  اإلعالم  السفر ووسائط 
نزيهة ومتوازنة عن األحداث والحاالت التي يمكن أن تؤثر عىل تدفق السياح”. )منظمة السياحة العاملية 
1999، املادة 6-6(. ويف بعض األحيان ال تتبع هذا الحكم عمليا وسائط اإلعالم التي تبالغ يف املخاطر 

الحقيقية التي ينطوي عليها السفر إىل املناطق املترضرة. 

ويف حني يجب عىل وسائط اإلعالم أن تقوم بدورها، فإن من مسؤولية فرادى السياح أيضا التخطيط 
لسفرهم عىل أساس مصادر موثوقة للمعلومات )انظر اإلطار 4(. ومما يزيد من أهمية ذلك أن جهود 
اإلنعاش التي تبذلها بعض الوجهات السياحية املنكوبة باإلرهاب قد أعاقتها عىل مدى السنوات القليلة 
املاضية كثرة املنصات اإللكرتونية التي كثريا ما تقدم تحذيرات غري مرشوطة أو لم يتم التحقق منها، مما 

يؤثر عىل قرارات السفر التي يتخذها ماليني الزوار املحتملني. 

املصدر: )APEC 2017، الصفحة 23(.

3-2-9 املجتمعات املحلية

تفاعل  املحليني  للسكان  يكون  الحاالت،  معظم  يف 
)عندما  السياحية وزوارها  املواقع  مبارش ويومي مع 
يكونون، عىل سبيل املثال، يعملون يف املرافق السياحية 

كنادلني وبوابني(. وحتى عندما ال يكون األمر كذلك، 
فإن حياة السكان املحليني كثريا ما تتأثر بوجود قطاع 

السياحة عىل أراضيهم وبلداتهم.
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ويف حني أن املجتمعات املحلية يمكن أن تكون مستفيدا 
رئيسيا من السياحة، فإنها معرضة أيضا لخطر التأثر 
يف  إرشاكها  بمكان  األهمية  من  ثم،  ومن  بها.  سلبا 
مناقشات مبكرة بشأن الكيفية التي يمكن بها للتدابري 
األمنية املخطط لها خصيصا لحماية املواقع السياحية 
أن تؤثر عىل الحياة االجتماعية واالقتصادية للسكان. 
بوصفها  املحلية  باملجتمعات  االعرتاف  وينبغي 
من  يتجزأ  ال  وجزءا  األهلية  كاميل  مصلحة  أصحاب 
عملية التخطيط األمني. وتبعا للظروف، يمكن تشكيل 
مشاركتها كمسعى غري رسمي أو أن تحدث يف بيئات 
أكثر تنظيما وتفصيال. وخالصة القول هي أن القنوات 
ينبغي أن تكون متاحة حيث يمكن للمجتمعات املحلية 
- التي ترتاوح بني رشكات النقل ومؤسسات األعمال 
املحلية ومجموعات أحياء املواطنني ومنظمات املجتمع 
ومخاوفها  شكاواها  الطاولة  عىل  تطرح  أن   - املدني 

فضال عن تقديم مقرتحات وحلول. 

السياحة  قطاع  بني  اإليجابية  العالقة  تحقق  وقد 
ترى  وعندما  متبادلة.  منافع  املحلية  واملجتمعات 
تنميتها  يف  مفيدة  السياحة  أن  املحلية  املجتمعات 
االقتصادية وتشعر بأنها جزء من عمليات صنع القرار 
املحلية  األعمال  مؤسسات  فإن  باألمن،  املتعلقة 
والحراس واملسؤولني عن خدمات االستقبال واإلرشاد 
أكثر  سيكونون  بالحي  دراية  عىل  هم  ممن  وغريهم 

ميال إىل تقديم “إنذارات مبكرة” باملشاكل الوشيكة. 

وجدت دراسة عن األمن السياحي أن “الوجهات التي ثّقفت مواطنيها بشأن األثر الخطري الذي يمكن أن تحدثه الجريمة التي تُرتكب ضد السياح   34
عىل مجتمعاتهم املحلية وترشكهم يف مراقبة األحياء املحلية تكون معدالت الجرائم السياحية أقل فيها عادة مقارنة بنظرياتها. )بيزام ومانسفيلد 

2006، الصفحة 20(

عىل سبيل املثال، للتخفيف من حدة هذا الخطر، يمكن بذل الجهود لضمان بناء محيطات أمنية يف تكتُّم قدر اإلمكان.  35

هاما  دورا  تؤدي  أن  املحلية  للمجتمعات  ويمكن 
بوصفها عيونا وآذانا تكميلية لقوات الرشطة املنهكة34. 
مستوى  عىل  بها  موثوق  عالقات  إقامة  تؤدي  وقد 
الحد من خطر استمالة بعض  إىل  املحلية  املجتمعات 
السكان املحليني من قبل اإلرهابيني كجهات متابعة أو 
تقديم خدمات أخرى تسهل ارتكاب األعمال اإلرهابية. 

ومن األهداف الهامة للتفاعل بني الهيئات املؤسسية/
التصور”.  “إدارة  املحلية  القطاع واملجتمعات  هيئات 
فعىل سبيل املثال، يف حني أن التدابري األمنية املشددة 
منتجعات  حول  شائكة  أسالك  أسوار  إقامة  )مثل 
شاطئية( قد تكون مفيدة لحماية األماكن الحساسة، 
بوصفها  منها  يستاء  قد  بالذات  التدابري  هذه  فإن 
والسكان  السياح  بني  االقتصادية  للفجوة  رموزا 
يجلبها  التي  والعادات  القيم  تُعترب  وقد  املحليني. 
أو  املحلية  للتقاليد  تهديدا  معني  مكان  إىل  السياح 
دقيقة  تقييمات  إجراء  يلزم  وقد  الدينية.  القواعد 
ملوقع  تصورا  تخلق  ال  بطرق  املكان  أمن  لتشكيل 
بدوره  يمكن  ذهبي”،  “حصن  أنه  عىل  سياحي 
للنشاط  هدفا  ويصبح  إرهابي  رسد  يف  استغالله 

اإلرهابي35. 
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