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 بيان الرئيس 

 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية 501رسالة رئيس الدورة 

 أذربيجان، وزير الثقافة والسياحة في أبولفس قاراييفمعالي السيد 

 سعادة األمين العام،

 حضرة أعضاء المجلس التنفيذي،

 معالي الوزراء، سعادة السفراء،

 

 

 حضرات السيدات والسادة،

إنّه لمن دواعي سروري أن أرّحب بكم جميعاً في الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، في 

وفي عاصمة السياحة العالمية، مدريد التي تستضيف  –أهم المقاصد السياحية الدولية  واحداً منالذي يُعّد  –هذا البلد الجميل 

 مقر منظمة السياحة العالمية. كما أنتهز السانحة ألتقّدم بالشكر من الحكومة اإلسبانية إلستضافتها لنا.

 حضرات السيدات والسادة،

سنةً دولية للسياحة المستدامة في  1102دورتها السبعين سنة  ال يخفى عليكم أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أعلنت في

من نوعها من أجل تعزيز الوعي بشأن إسهام السياحة المستدامة في التنمية لدى صنّاع  فريدة   وهذه لفرصة  سبيل التنمية. 

ب المصلحة لكي القرارات من القطاعين العام والخاص وفي صفوف الجماهير، وفي الوقت عينه من أجل حشد كافة أصحا

 جعل السياحة قاطرةً للتغيير اإليجابي.ليعملوا يداً بيد 

الحسن سنكون جزءاً من تاريخ  ناهذه السنة تاريخية وهذه الدورة شاهدة  على التاريخ، وأنا على يقين بأنّنا وبفضل عمل

هذه المبادرة على يفوتني في هذا المقام أن أشكر أمانة منظمة السياحة العالمية واألمين العام شخصياً  السياحة العالمية. وال

 كل العمل المبذول الذي جعلها تبصر النور.على الرائعة و

قاء وأناشد الدول األعضاء كافةً تقديم الدعم لألمانة في هذا الخصوص عبر جميع الوسائل الممكنة والمتاحة وبغرض اإلرت

 بدور السياحة في المجاالت الخمسة األساسية التالية:

 النمو اإلقتصادي الشامل والمستدام (0)

 اإلدماج اإلجتماعي، العمالة والحّد من الفقر (1)

 الكفاءة في استخدام الموارد، حماية البيئة والتغيّر المناخي (3)

 القيم الثقافية، التنّوع والتراث (4)
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 التفاهم المتبادل، األمن والسالم (5)

 ا األصدقاء،أيّه

أنّه ال بّد للفائز أيّاً  األفضل، ولكن ال ننسن   كن الفوز من نصيبأتمنى حظاً وافراً لجميع المرشحين لمنصب األمين العام. ولي

كان أن يواصل تعزيز دور منظمة السياحة العالمية ومكانتها على الساحة العالمية بوصفها المنظمة العالمية األهم المعنية 

بالسياحة، وصّدقوني أنّه وبعد ما قام به األمين العام الحالي من أجل المنظمة، لن يكون من اليسير مجاراة إنجازاته. وباسمي 

الشخصي وباألصالة عن المجلس التنفيذي، أود أن أشكركم يا سعادة األمين العام الرفاعي لما بذلتموه من جهوٍد مهنية 

ولتركيزكم دعائم هذه العالمة الفارقة في تاريخ منظمة السياحة العالمية  ،وفردية، ولما أبديتموه من تفاٍن طوال العقد الفائت

 ننساها. لنوالتي 

آخراً، أشّجعكم جميعاً على اإلسهام إلى أقصى حّد في النقاشات والحوارات في هذا اإلجتماع، فبذلك نقطع وأخيراً وليس 

سأبذل قصارى جهدي  م بالنظام الداخلي بطريقٍة عادلةأدعوكم إلى اإللتزاكما شوطاً طويالً في سبيل تعزيز هذه المنظمة، 

 لضمانها بصفتي رئيساً لهذا اإلجتماع.

 ن أدعوكم بطبيعة الحال إلى تخصيص بعض الوقت لإلستمتاع بجمال مدريد.وال يفوتني أ

 "!سفر، متعة، واحترامولنتذكر شعارنا "
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