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 منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة

 . رمز اإلجابة السريعة هنا أو يمكنكم استخدام  ، rgwww.unwto.o على اإلنترنت

 

 

 بيان رئيس الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة  للسياحة العالمية

  معالي نجيب بالال،  وزير السياحة والحياة البرية بجمهورية كينيا

 

 زراب بولوليكاشفيلي، األمين العام لمنظمة السياحة العالميةسعادة السيد 

 سعادة السيد داريو فرنتشيسكيني، وزير الثقافة والسياحة في إيطاليا ونائب الرئيس األول للمجلس التنفيذي

 سعادة السيد كارلوس سانتوس، وزير السياحة والنقل في الرأس األخضر، ونائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي

 أصحاب السعادة، الوزراء الزمالء

 السيدة ألسيا غرانكور، المديرة اإلقليمية ألفريقيا في المنظمة

 حضرات الضيوف الموقرين،

 السيدات والسادة، 

لسياحة العالمية آلالف العائالت األمم المتحدة لوتعازي بالدي ومنظمة  أتقدم بأحر تعازي  أود، بادئ ذي بدء، أن 

جميعًا  فلنقف .19-كوفيد بسبب وباء هاونساء هاورجال  ابناءها وأفراد أسرها والبلدان والدول األعضاء التي فقدت 

 في العالم أجمع. 19-حدادا على ضحايا كوفيددقيقة  ونلزم الصمت

 ، يمكنكم أن تجلسوا اآلن، شكرا.سيداتي وسادتي

  البلد  ايافة لنا وعلى الترحيب بنا في هذص تقديري لحكومة جمهورية جورجيا على كرم الضأود أن أعرب عن خال

 .منذ وصولنا العظيم

اسمحوا لي أيًضا أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني الشخصي لجميع أعضاء المجلس التنفيذي الموقرين 

-فيدوباء كولحضور هذا االجتماع على الرغم من  وبلدانكموجميع المندوبين على شجاعتهم والسفر خارج دياركم 

بروتوكوالت الصحة والسالمة   وفق ةالجديد ةعالطبيثقة عظيم بأن السياحة والسفر ينتعشان في  إعالنإنه  .19

 النهوضنحن القادة    ه يتعين علينا، أعتقد أناحة والسفر وتشجيعهما. في الواقعالسي  استئنافالعالمية. نحن بحاجة إلى  

 .وتوجيه عملية تجديد السياحة عالميًا بشكل استراتيجي مرة أخرى
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للمجلس   112الـ    الدورة، الستضافته  سياحة العالميةمين العام لمنظمة ال، األأود أن أشكر السيد زراب بولوليكاشفيليو

في موطنك   في مسقط رأسه. إنه لشرف عظيم أن تستضيف العديد من أصحاب السعادة الوزراء  وخصوصا،  التنفيذي

 .األصلي. من الواضح أن جاذبية تبليسي المميزة تظهر أصل شغفك بالسياحة

 ، السيدات والسادة

، وجميع أصحاب السعادة وزراء  حيي جميع قادة السياحة العالميين، بقيادة السيد زراب بولوليكاشفيلياسمحوا لي أن أ

  مواجهة السياحة لتوفيرهم القيادة االستراتيجية في  السياحة والقادة من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة في قطاع  

يضمن مساهمتنا ألنه    ،يستحق الثناء  لناس ورفاهيتهمل  بإعطاء األولويةالسياحة والسفر    قطاعالتزام  ف.  19-كوفيد    وباء

 .19-كوفيد  بفعالية في احتواء

-كوفيد السياحة. ال تلوح في األفق نهاية لوباءمن الواضح أن قيود السفر العالمية والوطنية قد أثرت سلبًا على قطاع  

على النحو الذي   ،مفتاح مكافحة هذا الوباءفعلى الرغم من استمرار الجهود العالمية لتطوير لقاح )لقاحات(.  19

، العالم  في كلوالحكومات    والمتمرسين في قطاع الصحةدعت إليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية  

 .في الهواء الطلق الكماماتهو النظافة الجيدة والتباعد االجتماعي وارتداء 

نا ضمان عدم انهيار قطاع السياحة تماًما. ، إال أنه يجب عليقطاعناعلى الرغم من أن الوباء يشكل تهديدًا لتقدم و

يجب أن نستمر في حماية سبل العيش والوظائف ألولئك الذين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع. 

، من الضروري أن نلتزم بإرشادات دودها واستئناف األنشطة السياحيةوالدول األعضاء لح المقاصدمع إعادة فتح ف

منظمة الصحة العالمية لضمان سالمة السياح الصادرة عن العالمية والبروتوكوالت الصحية  منظمة السياحة

في قطاع السياحة. ليس لدي أدنى شك في أن استئناف السياحة والسفر سيبعث األمل ويعطي  والعاملينوالمسافرين 

 .فرصة لحياة أفضل لماليين األشخاص حول العالم

 ، السيدات والسادة

، األمين العام لمنظمة السياحة العالمية  نم هذه الفرصة ألثني على السيد زراب بولوليكاشفيليأغت اسمحوا لي أن

  مواجهة  إلعدادمنظمة السياحة العالمية لتوحيد قطاع السياحة  التي انبثقت عنالسياحة العالمية  اتلجنة أزمعلى و

  المنبثقة عن العالمية  اتتوصيات لجنة األزم. وإن 19-يدكوف  على مستوى القطاع للتحدي غير المسبوق لوباء

هي استراتيجيات تتضح نتائجها مع  منظمة السياحة العالمية لدعم الوظائف واالقتصادات وإعادة تنشيط السياحة

،  لتنفيذي لمنظمة السياحة العالميةبصفتي الرئيس او، هنا في جورجيا. هذه السلسلة من االجتماعات اليوماستضافة 

أثني على التعاون والشراكة اللذين أظهرهما قادة السياحة العالمية وأصحاب المصلحة في جهودهم لضمان انتعاش 

 .19-وباء كوفيدسياحة العالمية والتعافي من ال

يوم مع انتشار الوظائف التي يوفرها السفر االقتصادية في العالم ال القطاعاتأصبحت السياحة واحدة من أهم لقد 

إال في بيئة من الصحة   للبقاء، فإن السياحة والسفر لن يكونا قابلين صاد العالمي. ومع ذلكوالسياحة عبر االقت

، يجب أن نعقد العزم على العمل  غير المسبوق لفيروس كورونا. لذلكحقيقة مهددة بالتأثير السلبي  وهذه، والسالمة

 .ة تنشيط السياحة وإنعاش االقتصاد العالميبجد إلعاد

 ، السيدات والسادة

لتعزيز استخدام االبتكار  مؤاتية، والفرصة الحالية عه التهديدات والفرص على حد سواءيجلب م وباءكل 

تجربة أفضل مع خدمة من الدرجة األولى من أجل إعادة بناء الثقة   نقدموالتكنولوجيا في الصحة والسالمة. يجب أن  

 .ألنشطة السفر والسياحة

يا كرئيسة اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر أعضاء المجلس التنفيذي على ثقتهم في قيادتنا وانتخاب كين

األشقاء  ل خدمة  نواص  وفيما.  اسةوالرأس األخضر كنائب ثان للرئ  كنائب أول  مع إيطاليا  ،2020-2019للمجلس لعام  

بتجربة ضيافتنا الشخصية الغنية والحياة  كينيا الساحرة للتمتع ، أود أن أرحب بكم جميعًا فيالسياحية العالمية في

 .البرية الواسعة ومنتجات الشاطئ في بيئة صحية وآمنة

مداوالت مثمرة لجميع أعضاء المجلس خالل اجتماع المجلس التنفيذي بأخيًرا وليس آخًرا، أتقدم اآلن بأطيب تمنياتي  

 إقامة ممتعة وآمنة هنا في جورجيا.كما أتمنى لكم ، 112في دورته 

 .شكرا لكم جميعا على إصغائكم


