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 2 البند
 الرئیس بیان

 
للمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة 110بیان رئیس الدورة   

جمھوریة تنزانیاصاحب السعادة الدكتور تشارلز رومل باندا، وزیر السیاحة والفنون في   
 
 

 صاحب السعادة، األمین العام،
 أعضاء المجلس والسفراء الموقرین،

 السیدات والسادة،
 

في جمیع الوفود الحاضرة ھنا  بل بالنیابة عن ،، اسمحوا لي بالنیابة عن وفديبصفتي رئیسا لھذا المجلس الموقر
ما تلقیناھا من ترحیب حار  على وشعبا،، حكومة جمھوریة أذربیجانل خالص شكري، أن أعرب عن الواقع

 .وضیافة
 

 الزمالء،حضرات 
 

 .قصر شیرفانشاھس، موطن التنفیذي في مدینة باكو الرائعة ئة للمجلسالعاشرة بعد المأرحب بكم في ھذه الدورة 
. شھدت باكو العدید من المتنوعة، وتشتھر بمناظرھا الخالبة نة على بحر قزوین ومنطقة القوقازأكبر مدیھي 

وموطنا ألناس یعیشون ، ا وثقافیًا وصناعیًا في أذربیجانمركًزا علمیً  تنبرز الیوم وھا ھيالتغییرات في وجودھا. 
بإمكاننا أن نفھم بوضوح لماذا تتحول ھذه یتمتعون بتراث ثقافي غني. و بكرم الضیافة یتحلون بازدھار وحیویة وود،

 السیاح الدولیین. توافدحسد علیھ في تبنمو  وتنعماألكثر شعبیة في أوراسیا  حيالمقصد السیاإلى  المدینة
 

 ،سیداتي سادتي
 

، أغتنم الطبیعیة السبع واحدة من عجائب الدنیاو بالنیابة عن حكومة وشعب زامبیا، موطن شالالت فیكتوریا العظیمة
تم تحدید السیاحة في  لقد .الھام الجمعألقول كم یشرفني أن تتاح لي ھذه الفرصة لتوجیھ مداوالت ھذا  المناسبةھذه 

جمیع أعضاء مثل ، مثلنا . لذلكاالجتماعي واالقتصادي تطورناالقطاعات الرئیسیة للمساھمة في  كأحدبلدي 
 ونجاحھا المستمر. ، لدینا مصلحة مشتركة في بقاء السیاحةالمنظمة

 
 أعضاء المجلس الموقرین،

 
وسائر أعضاء منظمتنا على الدعم القوي الذي تقدمونھ إلى أمیننا العام منذ تولیھ ھذا المنصب.  مدعوني أشكرك

أقر بما یبدیھ األمین العام وفریقھ من فبدعمكم الثابت، استقر أمیننا العام جیداً في منصبھ. ولن أكون منصفاً ما لم 
 لدى إدارة شؤون المنظمة والقیام بالواجبات الصعبة.  والفعالیةاالبتكار الواجب وأداء في  تفان

 
 ،ةسادوال سیداتال
 

الدورة  فيباإلجماع  أقرھا ھذا المجلسوالتي  ،األمین العام مع فریق إدارتھ حددھاالرؤیة التي استذكر معكم أود أن 
لسیاحة والنھوض بھا باعتبارھا قطاًعا رئیسیًا في مناصرة ا، إسبانیا. تھدف ھذه الرؤیة إلى باستیانفي سان س 108

ومسؤول وقادر كقطاع ذكي  2030السیاحة حتى عام  قطاعتطویر  الحرص علىمن خالل وذلك  ،2030خطة 
قائمة في سبیل إدارة  الناساالستثمار في  تستند إلىنفسنا خمس أولویات أل حددنا، على المنافسة. لتحقیق ھذه الرؤیة

 على النتائج:
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CE/110/10 

 
 : االبتكار والتحول الرقمي1األولویة رقم 
 : االستثمار وریادة األعمال2األولویة رقم 
 والتشغیل: التعلیم 3األولویة رقم 
 والمیسر والمأمون: السفر اآلمن 4األولویة رقم 
 : االستدامة االجتماعیة والثقافیة والبیئیة5األولویة رقم 

 
 والسادة، السیدات

 
عالجة القضایا المعاصرة التي تؤثر على مأن أولویات اإلدارة التي أقریناھا مناسبة جدا لني أي شك في رال یساو

حیویة بشكل خاص ألنھا تركز على التعلیم  3قطاع السیاحة حالیا. فبالنسبة لبلدي، زامبیا، نجد أن األولویة 
 والتشغیل.

 
 حضرات الزمالء،

 
ھ على الصعید العالمي أن یدوم إال إذا كان لدینا مھنیون على ال یمكن لنمو قطاع السیاحة واالھتمام المتزاید ب

مستوى جید من التعلیم والتدریب قادرون على تحریك القطاع وتعزیز قدرتھ التنافسیة. فلھذا القطاع القائم على 
ألكادیمي للبرامج ، فالتركیز اسیتخلف قریباالعمالة الكثیفة، من األھمیة التسلیم بواقع أن الفرد المتعلم للوقت الحاضر 

، ومع ذلك. وكلھا تتغیر ببطء نسبيالمبادئ واألدوات التحلیلیة والعملیات واألنظمة.  على ھوفي السیاحة والضیافة 
المالزمة ألحدث التطورات من أجل لمھارات والمعارف اإللمام بقدر أدنى من ا ھ ال بد منیجب علینا أن ندرك أن

 فھم المبادئ.
 

زامبیا أن تثني على تصمیم األمین العام وعزمھ على تعزیز قدرة األعضاء على التعلیم السیاحي ، تود في ھذا الصدد
، الغایةتحقیقا لھذه والمزید من فرص العمل.  تولد السیاحةمن خالل أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة والتأكد من أن 

 ، تقف زامبیا معك في ھذه القضیة النبیلة.حضرة األمین العام
 

 ،الموقرینضاء المجلس أع
 

من  إلى واحد، ، بال جدلقطاع السیاحة یحول والتنوعالتوسع المزدھر  كیف أن في العقود األربعة الماضیة شھدنا
، تظھر باستمرار غریبة جدیدة مقاصد. زمننا ھذامحرك اقتصادي رئیسي في إلى و ،في العالم القطاعاتأكبر 

 بوركقد  القطاعیبدو أن وفي كل من أمریكا الشمالیة وأوروبا.  ةالتقلیدی ةالسیاحی لدرجة أنھا تطغى على الجواذب
 .بذاتھا شاھد على ھذا الواقع، واألرقام بنعمة طول العمر

 
ملیون في  983، و 2000ملیون في  680، إلى 1990ملیون في  430، إلى 1980ملیون سائح دولي عام  277من 

على الرغم  عاما بعد عاممضاعفة  بزیادة أضعافو بكثرةواصل السیاح السفر ی، 2012ملیار في ال، وتجاوز 2010
ملیار (+  1.4العالم  إلى مقاصد، بلغ إجمالي عدد السیاح الوافدین 2018التحدیات والنكسات. في عام  من العدید من

وقد  ،مر السیاحة في النموتستو. 2010ویثبت أنھ ثاني أقوى عام منذ عام  2017، مما یعزز النتائج القویة لعام ٪) 6
د من بلداننا. ولقد أفید مؤخرا أنھ ومساھم كبیر في التنمیة االقتصادیة في العدیقوي ومرن قتصادي نشاط اأثبتت أنھا 

لواحد من كل تسعة عمال في جمیع أنحاء العالم.  فرصة عملیوفر الذي عالمي القطاع كالالسیاحة ب تم اإلعتراف
 ، توظف السیاحة نسبة كبیرة من القوى العاملة لدینا.األعضاءوفي العدید من دولنا 

 
نظًرا الستمرار نمو السیاحة باطراد، یجب أن ندرك الحاجة إلى زیادة التركیز على االستدامة. ھذا أمر ضروري 
لضمان المكاسب االقتصادیة على األمد البعید والتي توفر فوائد لجمیع الفئات االجتماعیة واالقتصادیة وتتجاوزھا 

في زامبیا نعتبر االستدامة نتیجة لمنظور عالمي  إلى القطاعات األخرى من خالل روابط شراكة قویة. ونحن
أنظمة  والحیویة في صحةدوام العلى  یعتمد رباستمرا وصونھمشترك یرى أن بقاء المجتمع البشري والتقدم فیھ 

 دعم الحیاة على األرض.
 

الدافع وراء  وإناالجتماعیة واإلجراءات الفردیة. وعملیة تغییر جذري في أنظمتنا المؤسسیة تنطوي على االستدامة 
أنظمة دعم  ، وأن جمیعالعالمي الجدید بأن األرض محدودةالتحدیات الكامنة في الوعي  یتصل بمواجھةھذا التغییر 

، یجب . لذلكعالمیاً  متصلة ومترابطة، البیئیةواالجتماعیة واالقتصادیة  ، بما في ذلك النظمالحیاة في ھذا الكوكب
لفوائد االجتماعیة ل قادرة على التوصل إلى قیاس دقیق أقوى مؤشرات استدامة استحداثعلینا استكشاف 
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، یجب علینا تطویر الوعي الوطني الحاسم بالطرق التي وبنفس الطریقةواالقتصادیة والبیئیة للمجتمعات المحلیة. 
، یجب أن نمارس السیاحة طنینا. بمعنى آخرفاھیة لجمیع مواتحسین نوعیة الحیاة والر من خاللھا یمكن للسیاحة

 المسؤولة.
 
 

 الزمالء،حضرات 
 

الخاص وتعزیز مشاركة أصحاب مع القطاع  العام التعاون من خالل شراكات القطاع یساوي ما تقدم اھمیة
السیاحة  قطاعوالمبادرات المصممة لتطویر  للنظمالمصلحة على جمیع المستویات لضمان االمتثال والدعم النشط 

على  تشدد مقاصدنا، یجب أن نضمن أن سیاسات وخطط السیاحة في جمیع على نحو مستدام. عالوة على ذلك
على حسن نیة المجتمع المحلي یتوقف نجاح التنمیة السیاحیة فللمجتمعات المحلیة.  والمجدیةالمشاركة الكاملة 

فإن ذلك قد یكون ، افق مع التنمیة والتخطیط السیاحيتوال ت ةالمحلی اتوقدرات المجتمع تطلعاتإذا كانت ووتعاونھ. 
 المقاصدامج لتطویر ن، یجب أن تكون مشاركة المجتمع المحلي في صلب أي برالسیاحة. لذلكمكانات إل مدمرا

 السیاحیة.
 

 أعضاء المجلس الموقرین،
 

بھذه األولویات التي حددناھا  اإللتزام، نقیس التقدم الذي أحرزناه حتى اآلن في دعونا، إذ نتداول خالل ھذه الجلسة
 ألنفسنا.

 
ض الوقت للتجول في نأخذ بعفل. المتنوعةھذه المدینة التاریخیة  باكو، استكشافإلى شخصیاً  وختاما، أدعوكم

وعالوة على كل  التي ال مثیل لھا. مآكلھا، وتذوق على البحر، واكتشاف ثقافتھا بإطاللتھاتمتاع ، واالسشوارعھا
 .فلنستمتع بدفء سكانھا وضیافتھم شيء،

 
 

 شكرا
*** 

 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 

 

3 

mailto:info@unwto.org

