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 بيان الرئيس

 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية 108رسالة رئيس الدورة 

 األرجنتين جمهورية ، وزير السياحة فيخوسي غوستافو سانتوسمعالي السيد 

 

 حضرة األمين العام،

 الكرام،أعضاء المجلس التنفيذي 

 السيّدات والسادة،

للمجلس  108بصفتي رئيس المجلس التنفيذي ونيابًة عن حكومة جمهورية األرجنتين، يسّرني أن أرّحب بكم في الدورة 
 التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

أن أدعوكم شخصًيا إلى أوًًل، أوّد ان أشكر حكومة مملكة إسبانيا على استقبالنا في مدينة سان ِسباستيان الجميلة. وأوّد 
استكشاف تاريخ هذه المدينة من خالل سحر شوارعها ومناظر بحرها، والتعّرف على ثقافتها من خالل تذّوق مأكوًلتها 

 التي ًل ُتضاهى، وقبل كل شيء اًلستمتاع بدفء وضيافة الشعب اإلسباني الذي يرحِّب بنا اليوم. الفريدة

ة لألمين العام لمنظمة السياحة العالمية أوّد أيًضا أن أعّبر عن شكري العميق ، السيّد زوراب وتحّياتي الخاصَّ

بولوليكاشفيلي. إنَّ المجلس التنفيذي، صديقي العزيز، يشّرفه اآلن وغًدا أن يواكبك في المسؤولية التي أخذتها على عاتقك 

ولكنَّنا مقتنعون بأنَّنا إذا ما ضافرنا جهودنا، إزاء كل عضٍو من أعضائه. نحن ندرك أنَّ الكثير من العمل ما زال بانتظارنا، 

 .فسيكون تحقيق األهداف أسهل

 السّيدات والسادة،

مستقبل اًلقتصاد العالمي، واجه قطاع السياحة األزمة كما لم يواجهها ًللنسبة ل سائدا، عندما كان التشاؤهم 2009في العام 
ر سّرعت عملية اًلنتعاش وعّززت النمّو الذي لم يتوّقف منذ ذلك أي قطاٍع آخر. فقدرة هذا القطاع على التنمية والتطوّ 

 ، احتفلنا برقٍم قياسي، هو مليار سائٍح دولي.2012الوقت. وفي العام 
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مليار.  1.322، وهو 2017الرقم الذي حقّقته  2018منذ ذلك الحين والنمّو مستمّر. ونتوّقع أن تفوق معّدًلت النمّو في 
ضمن أن يكون احترام المقاصد السياحية شرًطا للسياحة في المستقبل. يجب أن يساهم قطاعنا في مسؤوليتنا أيًضا أن ن
 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 2030تحقيق خطة التنمية 

 أّيها األصدقاء،

خصوًصا رؤية أميننا العام، ًل شكَّ في أنَّنا سنواجه التحديات والصعوبات. ولكْن، تأكَّدوا من أنَّ منظمة السياحة العالمية، و 
 سترشدنا في عملنا على توفير سياحٍة مسؤولة ومستدامة ومبتكرة وشاملة.

علينا أن نجعل السياحة أولويًة سياسية من خالل إدراجها في األجندات الوطنية واإلقليمية والدولية، لكي تضطلع بدوٍر أقوى 
ها. علينا أيًضا أن ندعم التنسيق الحكومي الشامل من أجل تحقيق في سياسات المؤسَّسات وهيكليات الحوكمة واإلدراة في

التنمية السياحية الفّعالة، وتأمين الحوار المتواصل مع القطاع الخاص وغيره من الجهات اًلجتماعية الفاعلة المعنية 
 بنشاطنا.

 ألشخاص من حول العالم.علينا أًيضا أن نرّوج للسياحة كوسيلٍة أساسية لتوليد فرص العمل والحياة لماليين ا

من خالل الوزارة التي أتوًلها، وبدعم رئاسة األرجنتين لمجموعة العشرين، وبتعاون منظمة السياحة العالمية، عقدنا في 
نيسان/أبريل من هذه السنة، اًلجتماع الثامن لوزراء السياحة في اقتصادات مجموعة العشرين. وفي تلك المناسبة، ناقشنا 

 التنمية المستدامة ومساهمتها في خلق فرص العمل. دور السياحة في

أّيها األصدقاء، هذه هي مسارات عملنا. اليوم، تؤّمن السياحة وظيفة من أصل كل عشرة وظائف في العالم، وهو منًحى 
ا تمّكن بعًضا آيٌل إلى النمّو في المستقبل. السياحة تبلغ أيًضا األشخاص من كافة األعمار والمستويات التعليمية، كما أنَّه

 من أضعف الفئات اًلجتماعية واًلقتصادية، وتصل إلى كل زاوية وبقعة في كوكبنا.

علينا بالتالي أن نطّور معرفتنا بالسياحة من أجل دعم صياغة واعتماد السياسات العامَّة المنسجمة مع احتياجات القطاع 
الجّيدة في ما بيننا، بل علينا أيًضا، وبقيادة منظمة  الحالية. وًل يكفي أن نشّجع على تشاطر المعلومات والممارسات

 السياحة العالمية، صياغة واعتماد توصيات ومعايير دولية ُترشدنا في قراراتنا.

علينا أيًضا أن ندفع ُقُدًما بالحوار مع منظمتنا لكي نتمّكن من المشاركة في تعريف الخدمات المقدَّمة لألعضاء والتأكَّد من 
احتياجتنا. علينا كذلك أن نعمل باتجاه رؤية استراتيجية جديدة تحّدد أولوياتنا الحالية، مثل اًلبتكار، واًلقتصاد  أنَّها تلّبي

الرقمي، والمقاصد الذكية، واًلستثمار، والتنمية المحلية، والمؤسَّسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم. فذلك لن يساهم في تعزيز 
 ل سيساهم أيًضا في جذب أعضاء ُجدد إلى المنظمة.مشاركة األعضاء الحاليين فحسب، ب

أخيًرا، بنبغي لنا انَّ نعّزز قدرة المنظمة المالية لكي نتمّكن من تحقيق هذه األهداف وبذل جهوٍد أكبر لضمان اًلستدامة 
 المالية لمنظمة السياحة العالمية.
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 السّيدات والسادة،

جمعية العامَّة، تقع على عاتقنا مسؤولية وضع برنامج العمل العام والميزانية للفترة وفًقا لوًلية الدورة الثانية والعشرين لل
 انطالًقا من األولويات التالية التي حدَّدتها المنظمة. 2018-2019

 تطوير اًلستخبارات السياحية من خالل اًلبتكار والتحّول الرقمي؛ 
   طالق المشاريع الفردية؛زيادة المزايا التنافسية لقطاعنا عن طريق اًلستثمار وا 
 إيجاد فرص عمٍل أكثر وأفضل، وتطوير األدوات التعليمية دعًما للعمالة والتوظيف؛ 
  بناء المرونة والقدرة على الصمود وتسهيل السفر، من خالل جعل السفر أكثر أماًنا وسالسًة؛ 
  والبيئية.حماية التراث السياحي بوصفه عاماًل لالستدامة اًلجتماعية والثقافية 

 أصدقائي األعّزاء،
 

إنَّ أحًدا مّنا، نحن الحاضرين هنا اليوم بصفات تمثيلية، غير بعيٍد عن مستقبل مجتمعه بشكٍل خاص ومستقبل البشرية 
 بشكل عام.

 
حترم إذا كّنا نصبح أشخاًصا أفضل بفضل السفر ألنَّنا نتعّلم أن نلتقي اآلخر، وأن نتفاعل في أطٍر ثقافية مختلفة، وأن ن

 التراث البيئي، وأن نثّمن الهويات، وحتى أن نحب... إذا كان ذلك صحيًحا، فإنَّ السياحة إًذا تجعل من عالمنا مكاًنا أفضل.
 

 أدعوكم في تنفيذ هذه المهّمة إلى زيادة الجهود، والتعاون بشكٍل وثيق، والعمل بالتزام يفوق أي التزاٍم سابق.
 

 المجلس التنفيذي نجاًحا باهًرا. تمنياتي بأن تحّقق مداوًلت هذا
 

 شكًرا جزياًل.
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