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 المجلس التنفيذي
 301الدورة 

 6032أيار/مايو  33-9 إسبانيا،، مالقة

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 
 
 

 بيان الرئيس

للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية 301رئيس الدورة رسالة   
يحيى راشد، وزير السياحة المصري معالي السّيد  

 
 

 األمين العام،جانب 
 أعضاء المجلس التنفيذي، السادة السفراء،  حضرة

 السّيدات والسادة، 
  

نيابةً عن للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مدينة مالقة التاريخية الرائعة.  301الدورة  أن أشارك في يسّرني

 . واالستقبالحفاوة الترحيب  شاكًرالحكومة إسبانيا وشعبها،  العميق يامتناناسمحوا لي أن أعبّر عن جميع الوفود، 
 

االلتزام واالبتكار  طالب الرفاعي، علىشخصيًا، السيِّد العام  وأمينهاكذلك بالشكر إلى أمانة منظّمة السياحة العالمية،  أتوّجه

 .  الجسامتها ابمسؤولي الوفاءمّكن المنظّمة من التي ت، المهام الموكلة إليهأداء والكفاءة العالية في 

 

األقصر التي تستضيف الحضارات، وأتطلّع قدًما للترحيب بكم جميًعا في  يسعدني ويشّرفني أن أمّثل بلدي مصر، مهدكما 
القّمة العالمية الخامسة لسياحة الُمُدن التي تنظمها منظمة السياحة العالمية. نتشّرف بهذه المناسبة بأن نتيح لكم الفرصة 

التعّرف جمال المقاصد السياحية في مصر والتراث الثقافي الفريد الذي تزخر به، ولرّبما األهّم من ذلك كله ل لالستمتاع
 دماثة الشعب المصري وموّدته. على 

    
، قدرًة على الصمود والتعافيالسياحة أّنها من أقوى األنشطة االقتصادية وأكثرها السنوات القليلة الماضية، أثبتت خالل 
السياحي الذي ُيَعّد من أكبر الصناعات في العالم، يؤّمن واحدًة  الكبرى في االنتعاش العالمي. فقطاع مساهمتهاإلى إضافًة 

 من الناتج %01غير مباشر في يساهم القطاع بشكٍل مباشر وكما حول العالم. من من أصل كّل إحدى عشرة فرصة عمل 
 . العالم صعيدالمحلّي اإلجمالي على 

  
عدد السّياح  وصل حيث ،5102منّظمة السياحة العالمية، َبِقَي الطلب على السياحة الدولية قوًيا في  إلحصاءاتوفًقا 

%. 1.1بزيادٍة نسبتها أي ، مليون 21بـ 5101 متخطًيا بذلك أرقام العام، مليوًنا 0011 إلى( الليلة الواحدة )زّوارالدوليين 
هذا . 5112األزمة االقتصادية العالمية في يتخطى فيه النمّو المعدالت الوسطية منذ  السادس على التوالي الذيوهو العام 

 في العام الفائت.  رحلة مليارات  6الـ تجاوز عدد الرحالت السياحية المحلّية وقد
  

إلى أّن  5102 لسنةفرة ُتشير البيانات المتوقياسات اإلنفاق السياحي الدولي،  استناًدا إلى الخارجةالسياحة ب في ما يتعلّق
اإلنفاق  كية والمملكة المّتحدة، قد قادتيراألم الصين والواليات المّتحدة وتحديًدا، الرائدة ةرمن األسواق المصد   بعًضا

 ، مدعومًة بقّوة عمالتها واقتصاداتها. 5102السياحي في 
 

تؤّمن ، وعالمًياالتجارة في الخدمات % من 01 تول دوالعالمي،  من الناتج المحلّي اإلجمالي %01إًذا بـ السياحة تستأثر
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 حول العالم. من واحدًة من أصل كّل إحدى عشرة فرصة عمل 
 

%، وذلك 1.2% و0.2من السّياح بين الدوليين تتوّقع منّظمة السياحة العالمية أن يزداد عدد الوافدين في هذا السياق، 
في  إلى حدٍّ بعيدإيجابًيا  بقيالذي  ،الحالية ونتائج مؤّشر الثقة الخاص بمنّظمة السياحة العالمية االتجاهاتعلى ضوء 

لوإْن ، 5106 إلى  5101بحلول  ن يصل عدد السّياح الدوليينهذا وُيتوقَّع أالعام الماضي. بمقارنًة مستًوى أقل بقليل  سجَّ
  مليار.  0.1

 
هائلة تعكس ما تتمّتع به السياحة من إمكاناٍت  ، وإنَّما هيفحسب اقتصاديةٍ عب ر عن قّوة غير أنَّ هذه األرقام الكبيرة ال ت

تنمية وال ،النمو االقتصاديوقدرٍة متزايدة على معالجة بعض التحّديات األكثر إلحاًحا على مستوى العالم ككّل، بما في ذلك 
إنَّ السياحة، وإذ تقوم على ماليين الفرص التي  البيئة. حمايةو ،ع البيولوجيوالحفاظ على التنوّ  وإدارة الموارد، الشاملة،

لتعزيز  مدخالً  شّكل أيًضاتتحقق يومًيا من التالقي والتالقح بين الحضارات والثقافات في مختلف بقاع األرض، يمكن أن ت
 عالم.لا التفاهم والتسامح في

 
ل  لحققد  6032حية الدولية في السيا إيراداتيُتوقّع أن يكون النمّو في في اإلطار نفسه،  على مستوى أعداد بالنمّو الُمسجَّ

يُذكر (. 6032في نهاية شهر نيسان/أبريل  6032 لسنةة الدولية السياح إيراداتنتائج  تُنَشرما ) إلى حد  وثيٍق وافدين بشكٍل ال

لسياحة المستدامة من أجل التنمية. تسخير ادولية ل سنة 6032 قد اعتمدتالجمعية العامة لألمم المتّحدة  في هذا الصدد أنَّ 

، مع اإلشارة إلى أّن اللجنة التوجيهية CE/103/3(d)في الوثيقة  في هذا الشأن يمكن االطاّلع على المزيد من المعلومات

 اإلثنين.  اجتمعت يومقد المعنية بالتحضير لهذه السنة 

 

النشاط إطار في  المتداولة الماليين، إْن لم نقل المليارات، من الدوالراتباألعضاء  الدولفي عدٍد كبير من السياحة  تستأثر

تولّد الفرص االقتصادية المحلّية للشركات الصغيرة وأصحاب واالقتصادي. فهي تدعم الصادرات من الشركات الكبيرة، 

ا يذهب باالتجاهين، صعوًدا ونزواًل. فهي تسمح فعليًّ  ااقتصاديًّ  اتأثيرً ظهر عن حّق أنَّ للسياحة وهذا يُ  المشاريع الصغرى.

 ومروًرا بشركات تنظيم الرحالت مجموعات الفنادق،صوالً إلى وبشركات الطيران  للشركات الرائدة في العالم، بدًءا

ن ياحةالس كما أنَّ جديدة للناس في جميع أنحاء العالم.  اوعروضً  منتجاتٍ  مقدمةً ع، توسّ أن تنمو وتب، لةواإلجازات الشام  تؤمِّ

إطالق مشاريعهم وأعمالهم على  القدرةَ  ،المحال التجاريةوأصحاب  ومنّظمي الرحالت السياحية الصغيرة صحاب الفنادقأل

 وتحقيق أحالمهم.خاّصة ال

 

أن نكون  ينبغيأن نرفع الصوت ونذكِّر بالفوائد التي تعود بها السياحة على بلداننا وعلى العالم. ولعلّنا اليوم بحاجٍة أكثر إلى 

فلربّما َسهُل على البعض أن ينسانا . الكبرى ناشركاتبتقدير حكوماتنا ورؤساء ونتأكَّد من أنَّها تحظى مساهماتنا فخورين ب

ويتجاهلنا، إذ تنقص من خدماتنا القدرة الواسعة على التصنيع أو استخراج الموارد الضخمة. ولكْن، ال يغيب عنّا أنَّ صناعة 

بتشييد أهم الصروح والمباني األيقونية في العالم، وتأسر الخيال والنظر في أشكاٍل هندسيٍة جميلة. وال ننسى  السياحة تسمح

ا السبّاقين في استخدام كنّ كما أنَّنا  األشخاص الذين يجوبون سنويًا بقاع األرض كافة.مئات الماليين من  تنقّلأيًضا أنَّنا نسمح ب

، التطبيقات الذكيةمن خالل والعمالء، حيث وضعنا العالم في متناول الجميع  ات للزبائنالتكنولوجيا لتوفير أفضل الخدم

 .االفتراضيّ  والعالم التواصل االجتماعي،وسائل و

 

كرُت أّن ذَ الوجه األفضل للسياحة، لقلنا مباشرةً هو الشعور بالفرح الذي تزرعه في نفوس الزوار.  فكرنا لبرهٍة فيوإذا ما 

جّل ما  –زوارنا باتوا يتوقعون ذلك أكثر فأكثر منّا الخمس.  نابحواس ونختبرهنعيشه  تاريخٍ نافذتنا إلى زيارة مصر هي 

يرغبون فيه هو الخوض في غمار تجربة تدهشهم وتسليهم وتبعث فيهم التشوق والحماسة. التحدي الذي نقف أمامه اليوم هو 

د بعًضا من تلك اللحظات، لذكرنا كنّاواسهم كلها. وإْن أن نعطيهم هذه اللحظات بطريقٍة تصل إليهم وتجذبهم بح مذاق  :لنعدِّ

البحر األحمر والبحر األبيض المتوّسط. وصوت  التي تعطرها أمالحهواء البحر  ورائحة ة،الفاخر ةالمصريّ  المأكوالت

، وقد اتخذت من هراماتفي األ الخشنة والمنعشةوملمس الحجارة شوارع القاهرة؛  قلب في التي تضّج بالحياةالموسيقى 

لوحٍة فنية في  جبالالو يصحارال يكسر امتدادالذي  ،النابضخضر آالف السنين؛ ومشهد دلتا النيل األ قبل المكان مسكنًا لها

  صارخة في تضاربها.

 

من ناتجنا % 30أكثر من ب سيكبر يوًما بعد يوم. تساهم السياحة اليوم بلأبًدا،  يتوقّفأنَّ طموحنا في مصر لن  لكم أؤّكد

نالت منها، التي  ، وعلى الرغم من األزمة6032-6032في . . هي أهم وأكبر الصناعات الموجودة لديناالمحلّي اإلجمالي

الصرف  وإيرادات المولِّدة للدخلالرئيسية  في االقتصاد المصري إلى حد  كبير، وبرزت كأحد القطاعات السياحةساهمت 

تها من العمالت األجنبية 3311ة وغير المباشرة من إجمالي الناتج المحلي فكانت حّصتها المباشر األجنبي، %، وحصَّ

ن القطاع الخاص 1112% ومن صادرات الخدمات اإلجمالية 3312 االستثمارات % من 21%. باإلضافة إلى ذلك، يؤمِّ

 اهمسمن استثمارات قطاع الخدمات. كذلك، ت %31% من إجمالي االستثمارات في مصر و6 تشكِّل وهي، السياحية
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من إجمالي ضريبة المبيعات  %212الضرائب المباشرة على الخدمات، ومن  %39بنسبة  الميزانية العامةفي  السياحة

 المباشرة.

 

 311 يعمل، حيث الوظائف% من إجمالي 3612على  السياحة تستحوذ ،بشكٍل كثيف على العمالة يعتمداعتبارها قطاًعا وب

السفاري، رحالت بازارات،  ثقافية،خدمات شركات سياحة،  مطاعم، )فنادق، مباشرةً ة سياحال صناعةفي  مليون شخص

سكنية نقل، رياضة، ترفيه، تسلية، منشآت وسائل بالسياحة ) مرتبطةأخرى  قطاعاتٍ في شخٍص مليون  616يعمل ولخ.(، إ

 (. خاصةملكية ذات 

 

 أطلقتفي أوائل نيسان/أبريل، السياحة إلى مصر.  بدأنا بالعمل من أجل إعادةستّة أشهر، فترٍة صعبة دامت بعد اليوم، و

ومؤثرة في  فعليةتحقيق نتائج و تحسين السياحة المصريةهدفها أولويات رئيسية  ستّ  تقوم علىالتي  ""خطة التأثير السياحي

 :تتمثل هذه األولويات بما يليستّة أشهر.  خالل

 

 شراكة جديدة  .3

 العالم إلى مصر  إحضار .6

 االبتكار واالستثمار  .1

 المنتجات والخدمات  ىمستو رفع .2

 االستثمار الدولي  جذب .2

 في السياحة الخضراء  مستقبل   .2

 

 والتأكد من حصول جميع الزوار علىأمن المطارات، أشير إلى أنَّنا باشرنا باتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز ، بموازاة ذلك

دولية  بعثاتٍ وثيق مع  عملنا بشكلٍ  كما أنَّنا. داخلها مغادرتها لها أو تنقلهم أو هم إلى مصرسفر أثناء ممتعةو آمنةتجربة 

 Control“ رائدة في مجال األمن والمخاطرالعالمية الستشارية الشركة اال مع وتعاقدنالتطبيق أفضل الممارسات الجديدة، 

Risks”، فيع االجتماع الر ، وعن حّق،فكما أشار. في مصر والعمل على تعزيزه المطاراتمن من أجل وضٍع تقييٍم أل

مشكلة  /يناير الماضي، يُعتبَر الوضع الحالي بمثابةد في مدريد في كانون الثانيق  الذي عُ  ،المستوى بشأن السياحة واألمن

 ربعاء.يوم األ هذه المسألة المهّمةنا في اتنقاش أنتظر بشوقٍ  وأنا. استجابةً عالميةبالتالي وهو يتطلّب عالمية، 

 

مة خصيًصا  في الواقع، إنَّ  من  اأّن كثيرً  غيرالمصري،  بما يتناسب مع احتياجات الواقع"خطّة التأثير السياحي" ُمصمَّ

وقطاع  ةالحكومفأينما كنًا وأينما ذهبنا، نجد أنَّنا بحاجٍة إلى تعاون أوثق بين . جميًعا بلداننا يصّح على وأركانها اهركائز

ع إلى أتطلّ  وإنّيالجودة والخدمة. بمستويات  الرتقاءل دؤوب سعيٍ إلى جديدة، و لخلق عروض مستمرّ  ابتكارٍ إلى ، واألعمال

 نجاحاتكم الخاصة. من  االستفادةمل نا معكم، كما آممارساتتشاُرك أفضل 

 

ر شكري ل ه مة السياحة العالميةاألمين العام لمنظّ  ؛إسبانيا بلد الجميلهذا الفي ا الُكرماء ضيفينمُ في الختام، دعوني أكرِّ ، وأنوِّ

 لمجلس التنفيذي.فعاليات ال الممتاز هتنسيقو ةرائعال قياتهوأنّوه بُخلُ  ،مةمنظّ ال قيادته، وفريق عملب

 

تحقيق لكنّنا قادرون من خالل توحيد الجهود والدعم المتبادل على تحسين أدائنا و، في مواقع تنافسيةجميًعا نصطف  نعم،

. في األفق التي تنتظرولكنَّ الحماسة تغمرني إزاء اغتنام هذه الفرصة جديدة،  ياتٍ تحدّ المقبلة السنة  لتمَ حَ  ربّمال. األفضل

  .للجميع والتميّز بالنجاحمكللّة سنةً  6032 جعلعلى قادرون ثقة بأنّنا مًعا  وإنّي على
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