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 2020للمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة، مدرید   113الدورة 

  الرئیسبیان 

 شیلي –خوسي لویس أوریارتي 

 

 لمنظمة السیاحة العالمیة،معالي السید زراب بولولیكاشفیلي، األمین العام 

 النائب األول لرئیس المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة، السنغال،

 النائب الثاني لرئیس المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة، المملكة العربیة السعودیة،

 والسادة،ن، السفراء، السیدات یالسید األمین العام، أعضاء المجلس التنفیذي الموقر

 

مع   التضامن عن كلنیابة عن حكومة شیلي ورئاسة المجلس التنفیذي بال أعبرقبل أن نبدأ عملنا في ھذا المجلس، أود أن 
جمیعًا، في ظل ھذه الظروف،  ألشجعكم إنياألسر والبلدان المتضررة من العواقب الكارثیة لوباء فیروس كورونا. و

لكي ، ورفقاأكثر استدامة  انقطاعلجعلھا  وتركیز اذھانناالسیاحة العالمیة،  اشإنععملنا وجھودنا في خدمة  تسخیرعلى 
 على من یجعل السیاحة ممكنة في حیاتنا.  االجتماعي إیجابیا هتأثیر یكون

أود أن أبدأ بتوجیھ الشكر العمیق إلى جمیع الدول األعضاء في المجلس التنفیذي والسفراء الذین ینضمون إلینا الیوم 
 قیادیة ھامة ، حیث سیكون للرئاسة مھمة 2021عام في مجلس دورة للویشرفني أن أفتتح أول  .خالل ھذه الدورة الھامة

بالتعاون مع جمیع الدول  ذلكمن أننا سننجح في القیام ب وإني لواثق .القطاع باستئناف النشاط فيعام تمیز في 
 .األعضاء

وأشكره  ،منظمةلاألمین العام ل ،حیاتي إلى السید زراب بولولیكاشفیلياإلضافة إلى ذلك، أود بشكل خاص أن أقدم ت ب
  إذ أن فیھا  ،ھي واحدة من أكبر بوابات السیاحة إلى أوروباوللمجلس التنفیذي في مدینة مدرید،  113على عقد الدورة 

 .خالباتراثًا ثقافیًا وتاریخیًا 

المجلس، أود أن أسلط الضوء على عمل كل من ھم معنا الیوم، والذین بذلوا جھودھم للتعامل مع أكبر  في بدایة اجتماع 
لتسلیط الضوء على العمل الذي  البیانأن أغتنم فرصة ھذا  أیضا أزمة في تاریخ السیاحة والتغلب علیھا. ومع ذلك، أود

http://www.unwto.org/


 
 

CE/113/2 
 

Page 2 of 2 
 

ألف تجربة   فيالحیاة  یبعثون - المغمور أحیانا –ملھم كل یوم، والذین من خالل ع القطاعیقوم بھ مالیین العمال في 
 .اآلالف من االقتصادات المحلیة تحركسیاحیة 

 سیداتي وسادتي،

أن  بإمكانناقطاعنا یمر بأزمة غیر مسبوقة، حیث توجد قیود سفر دولیة ومحلیة ملحوظة. ومع ذلك، ویبدأ ھذا العام 
والقارة تدرك أوروبا وفي األفق.  بإبقاء ھذا الضوءالتحدي الرئیسي حیث یتمثل  ،كل ھذا الظالمرى ضوًءا في نھایة ن

نبدأ من جدید ونواجھ موجة نعود لالسیاحة، فقط ل استئنافجیدًا ھذه العملیة المؤلمة، حیث نتقدم أحیانًا في  األمریكیة
أن التدرج  فندرك، تكون لنا عبرةب أن ھذه العملیة ال ینبغي أن تثبط عزیمتنا، بل على العكس، یجوثانیة من العدوى. 

 .معاییر أمان جدیدةوف تكون لھ س استئناف النشاط في قطاعجزء من 

كجزء من منظمة السیاحة  نحن مدعوون، أكبر تھدید لتنمیة السیاحة. ومع ذلك، وباء فیروس كوروناأصبح لقد 
 القطاعینتشجیع بناء الجسور بین لبین الدول،  اونقائمة على التعجھود  بذلالعالمیة، ألن نكون المؤسسة المسؤولة عن 

 .مسؤول قطاع فيالوحدة وااللتزام ب تتمثلرسالة واحدة  وتوجیھالعام والخاص في استراتیجیتنا،  

نواصل العمل من أجل حمایة مالیین الوظائف التي توفرھا السیاحة بشكل مباشر أو غیر مباشر في العالم.  علینا الیوم
لھذا الغرض، فإن إعادة فتح الحدود وتوحید البروتوكوالت الصحیة ھي ركائز أساسیة لتحفیز واستعادة ثقة المسافرین  

 .یاحةحول العالم وإعادة تنشیط الدورة الحمیدة التي تولدھا الس

فیما یتعلق بما ورد أعاله، أود أن أبرز العمل الذي تم باالشتراك مع الوكاالت الدولیة األخرى، مثل منظمة الصحة و
العالمیة ومنظمة الدول األمریكیة، التي أعددنا معھا وثائق مختلفة تھدف إلى التوحید والتحقق من صحة المعاییر  

المجلس الدولي للسفر  في الوقت نفسھ، كان عملوول القارة المختلفة. إلى د  السیاحوالبروتوكوالت الصحیة لدخول 
وجمیع األعضاء المنتسبین مفیدًا في وضع خارطة طریق لعملیة بناء طریقة  والسیاحة واتحاد النقل الجوي الدولي

 .جدیدة لممارسة السیاحة في العالم

الدعم المقدم و ،احة العالمیة خالل ھذا العام الصعبأود أن أبرز بشكل خاص العمل المھم الذي قامت بھ منظمة السیو
السیاحة، فضالً عن مساھماتھا   الستئناف، بدًءا من إنشاء لجنة األزمات والتوصیات والمبادئ التوجیھیة األقالیملجمیع 

بتكار والتحول في مجاالت التنافسیة واالوفي مجال التنمیة المستدامة، مثل مبادرة بالستیك السیاحة العالمیة للفنادق؛ 
والمسؤولیة االجتماعیة،   یاتفي األخالقو؛ استئناف السیاحةالرقمي، من خالل دعم آالف رواد األعمال في مسابقات 

في التعاون الفني، في أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة، باإلضافة إلى قائمة طویلة من وحیث دعمت المرأة والثقافة؛ 
 .المبادرات األخرى

 ن والسفراء واألصدقاء، یالعام والمندوب حضرة األمین

 320أصبحت السیاحة في السنوات األخیرة واحدة من أھم القطاعات االقتصادیة في العالم، حیث ساھمت بما یقرب من 
، مما أدى إلى تنشیط سلسلة واسعة تولد القطاع املیون وظیفة، أي أن واحدة من كل عشر وظائف یتم تولیدھا بفضل ھذ 

 وسبل العیش. أنواع الوظائفجمیع 

اقتصادیًا للمسافرین أو حتى من حیث الثقة التي یمكن أن تولدھا عوامل  -بطرق مختلفة  قطاعناعلى  تؤثر األزمات كل
یمثل أیًضا نقطة  ذلك إلى أزمة غیر مسبوقة. لكن فحولھاكل ھذه العوامل،  ھذا الوباء العالميلقد جمع و مثل السالمة.

صبح إذ ی ،لعب دوًرا رئیسیًا في االنتعاش االجتماعي واالقتصادي لمئات البلدانیس قطاعالسیاحة إلى  في تحول مفصلیة
لنا  بشرى جیدةھذه النقطة وسیاح. الجھودھا إلى جذب اھتمام توجیھ خیاًرا حقیقیًا یمكن أن یحفز الحكومات على إعادة 

أمان وأمن، بى تطورات ستبعث الحیاة في سیاحة جدیدة، ، بال شك، بمجرد انتھاء األزمة، سنرھجمیعًا وللقطاع ألن
األخرى التي ظھرت  المجاالتمثل السیاحة الطبیعیة والسیاحة الریفیة والعدید من  لمجاالتونظافة، وتقدیر جدید 
 .الجدیدة المقاصد كبدائل حقیقیة لتعزیز 

للسیاحة.  التي تتبلور أمامفرصة الجدیدة تفاؤلي بشأن ھذه ال یشاطرونين ألجمیع أعضاء المجلس أدعو في الختام، 
 .أعظم الفرص لقطاعنا تبرز فرصة منسأعلم أن ھذه أوقات عصیبة، لكنني مقتنع بأنھ بعد ھذه األزمة و

ملیون  320 عددھم یقارب لمن السیماللجمیع،  جدامیمونة  113شكراً جزیالً لكم جمیعاً وأتمنى أن تكون ھذه الدورة 
 .استئناف السیاحة علىشخص حول العالم یثقون بنا للمساعدة 

 شكرا جزیال 


