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 109الدورة 
 2018تشرین الثاني/نوفمبر  1–تشرین األول/ أكتوبر  31ألمنامة، البحرین،

 من جدول األعمال المؤقت 2البند
 بیان الرئیس

 
 
 

 بیان الرئیس

 للمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة 109رسالة رئیس الدورة 
 معالي السید خوسي غوستافو سانتوس، وزیر السیاحة في جمھوریة األرجنتین

 

 حضرة األمین العام،
 أعضاء المجلس التنفیذي الكرام،

 السّیدات والسادة،

للمجلس  109األرجنتین، یشرفني أن أرّحب بكم في الدورة بصفتي رئیس المجلس التنفیذي ونیابًة عن حكومة جمهوریة 
 التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة.

أوًال، أوّد ان أشكر حكومة مملكة البحرین، السیما معالي وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة، السید زاید الزیاني، على كرم 
ذي یضمنا الیوم في مدینة المنامة العریقة على ضفاف الخلیج ضیافته والكفاءة المهنیة العالیة في تنظیم هذا اإلجتماع ال

 الفارسي.

أوّد أیًضا أن أعّبر أمام هذا المجلس التنفیذي الموقر عن تقدیري للعمل الذي یقوم به األمین العام لمنظمة السیاحة 
ا قطاع السیاحة، بتحدید وتنفیذ العالمیة، السّید ُزراب بولولیكاشفیلي، انطالقا من فهمه للتحدیات الجدیدة التي یواجهه

وأهدافها الرامیة إلى تحقیق  2030استراتیجیات تعزز إسهام السیاحة، على نحو مباشر وغیر مباشر، في بلورة خطة 
 التنمیة المستدامة.

 السّیدات والسادة،

تماشیا مع التصور الذي هو أمر جوهري، وذلك  2030إن التوافق على الخطة اإلستراتیجیة لمنظمة السیاحة العالمیة نحو 
یقترحه األمین العام والذي یحدد األهداف واألولویات البرنامجیة للمنظمة التي أقرها هذا المجلس في دورته السابقة التي 

 عقدت في سان سباستیان، في مملكة إسبانیا. أال وهي:
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 تطویر تحلیل المعلومات السیاحیة عن طریق اإلبتكار والتحول الرقمي؛ •
 مزایا التنافسیة لقطاعنا عن طریق اإلستثمار والمبادرة بالمشاریع؛زیادة ال •
 إیجاد المزید من فرص العمل وتحسینها، مع تطویر األدوات التعلیمیة دعما للعمالة؛ •
 النهوض بالقدرة على التكیف وتسهیل السفر لجعله أكثر أمنا وسالسة؛ •
 والثقافیة والبیئیة.حمایة التراث السیاحي كعامل لإلستدامة اإلجتماعیة  •

نعمل هنا، كما عملنا في سان سباستیان، على الهدف األول من هذه األهداف: اإلبتكار والتكنولوجیا المطبقة على 
السیاحة. وسنعمل، في أعقاب ذلك، على بحث األولویات البرنامجیة األخرى التي اتفقنا علیها. ولذلك، أود أن أدعو 

من النظر في جدول األعمال، إلى التوافق على الموضوع الذي سوف نتطرق إلیه في إطار  األعضاء الكرام، بعد اإلنتهاء
 الدورة القادمة للمجلس التنفیذي. 

 السّیدات والسادة،

لقد استقرت السیاحة كأحد أهم القطاعات اإلقتصادیة وأكثرها نموا في العالم. ووفقا لبیانات صادرة عن منظمتنا في عام 
ملیار دوالر  1340 ملیون وافد، ما یساهم بأكثر من 1326في المئة لیبلغ  7د السیاح الدولیین بنسبة ، ازداد تواف2017

، ال تزال هذه النزعة إیجابیة، 2018. وفي 2016في المئة مقارنة بعام  4,9أمریكي، أي بزیادة تزید نسبتها الفعلیة على 
 اإلقلیمیة والدولیة.وهي تبشر بتوطید مركز السیاحة في اإلقتصادات الوطنیة و 

 
) وافد من 6712700(مالیین  7نموا كاد یصل إلى  2017وفي بلدي على وجه التحدید، شهدت السیاحة الدولیة في 

ملیون دوالر أمریكي، األمر الذي جعل قطاعنا یحتل مرتبة التصدیر  5400السیاح األجانب، ما أسفر عن عوائد تجاوزت 
 الرابعة في جمهوریة األرجنتین.

 السّیدات والسادة،

كلنا ندرك األهمیة التي یكتسیها هذا اإلسهام اإلقتصادي، ونحن بالتالي متفقون على أنه ال بد من مواصلة العمل على 
توطید النمو. لكن السیاحة هي أكثر من ذلك بكثیر. السیاحة هي أداة للتنمیة المستدامة، بشهادة من منظمة األمم المتحدة، 

 ا العزیزة.كما بشهادة منظمتن
 

في نیسان/أبریل الماضي، بدعم من رئاسة األرجنتین لمجموعة العشرین وبالتعاون مع منظمة السیاحة العالمیة، عقدنا 
الدور الرئیسي للسیاحة في التنمیة المستدامة: محرك اجتماعا لوزراء السیاحة لبلدان مجموعة العشرین تحت شعار "

 ".للعمالة
 

همیة السیاحة في تولید فرص العمل التي یستفید منها أشخاص من كل األعمار وكل المستویات وفي هذا اإلطار، فهمنا أ
التربویة، حیث یصار إلى تمكین الفئات األضعف اجتماعیا واقتصادیا، كالشباب والنساء. إنه القطاع الذي سوف یولد أكبر 

لیة اإلنتقال من اإلقتصاد الصناعي إلى قدر من فرص العمل في العقد القادم، والذي سوف یسمح بتخفیف آثار عم
 اإلقتصاد الرقمي.
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ونحن لذلك نعید التأكید على البیان النهائي، أي أن السیاحة قطاع اقتصادي محوري یجب التسلیم به كأولویة سیاسیة في 

 الخطط الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة.
 

العشرین إدراج فقرة في البیان النهائي لقمة زعماء مجموعة  انطالقا من هذا اإلقتناع، طلبت من رئاسة األرجنتین لمجموعة
تشرین الثاني/نوفمبر في بوینوس أیریس، تسلم بأهمیة السیاحة كقطاع استراتیجي في  30العشرین، التي سوف تعقد في 

 اإلقتصاد العالمي.

 السّیدات والسادة،

عمل یتطلب الجهد واإللتزام من كل واحد منا،  وفي أهداف التنمیة المستدامة هو 2030إن إسهام السیاحة في خطة 
 السیما إزاء منظمتنا بذاتها.

 
وجه هذا المجلس التنفیذي في اجتماعه األخیر نداء إلى أعضائه من أجل الوفاء بتسدید اشتراكاتهم، بغیة تالفي التأخیر 

 الذي یعرقل تنفیذ وتطبیق برنامج العمل العام.
 

وفوا بالتزاماتهم المالیة على الرغم من مصاعبهم، وأود في نفس الوقت أن أدعو أولئك الذین أود أن أشكر األعضاء الذین 
لم یتمكنوا من ذلك بعد إلى تكثیف جهودهم من أجل التعاون على تحقیق األهداف التي وضعناه والتي تتطلب التزاما مثالیا 

 من أعضاء هذا المجلس.
 

لناجعة للموارد التي قام بها حضرة األمین العام في األشهر الست األولى من والیته، وفي هذا السیاق، أود أن أنوه باإلدارة ا
 إذ اتاح لنا تنفیذ برنامج العمل العام على نحو مرض، بل أنه صحح العجز في المیزانیة وحوله إلى فائض.

 

 السّیدات والسادة،

اد تعقیدا. علینا أن نعمل في سبیل سیاحة أكثر نجتمع كلنا هنا الیوم، ونحن على استعداد لمواجهة تحدیات عالم یزد
 مسؤولیة واستدامة وابتكارا وشمولیة. وكالعادة، أقول:

 
"إذا كانت السیاحة تجعل منا أناسا أفضل ألننا نتعلم التعرف على اآلخرین، على التفاعل مع الفوارق الثقافیة، واحترام 

الشعور بالمحبة. إذا كانت هذه هي الحال، فإن السیاحة هي التي التراث البیئي، وتقدیر الهویات األخرى، ومع ذلك... 
 سوف تجعل العالم أفضل".
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