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المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

  2010أآتوبر / تشرين األول26-24جزيرة آيش، إيران، 
  من جدول األعمال المؤقت2البند 

  
  

  بيان الرئيس
  

   العالمية،رسالة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة
  السيد ريكاردو بينابيدس خيمينس، وزير السياحة في آوستاريكا

  
  

  :السيدات والسادة
  

بصفتي رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، يسرني آثيرا أن أرحب بكم في جزيرة آيش، بإيران، التي 
 قبل 325 جزيرة عريقة، ورد ذآرها في عام إنها.  عشر جزر في العالميفة نيويورك تايمز آواحدة من أجملصنفتها صح

  .الميالد آمكان استراتيجي للمالحة ألسطول اإلسكندر الكبير
  

وفي آل أنحاء العالم، يمكن اإلطالع . أظهرت السنة الجارية السياحة آأحد النشاطات األآثر قدرة على اإلنتعاش في العالم
  . مقاصد بالدناعلى أرقام تبعث على التفاؤل، لتوافد السياح إلى آل

  
وآما قلت في بياني لدى اجتماعنا في إيغواسو، إن ما حدث جراء انفجار البرآان األيسلندي برهن لنا على ضرورة توفير 

 في جدول أعمال هذه  يسرني أن أرى مدرجةلذلك،. حماية أآبر للمسافر في حاالت وقوع آوارث في آل أنحاء العالم
  .المستهلك في األوضاع المتأزمة/ تمهيدية حول حماية السائح التحضيرات لدراسةالدورة

  
بعد مناقشة أولية لعملية التجديد التي يقوم بها أميننا العام، الدآتور طالب الرفاعي، في منظمة السياحة العالمية، تتاح أمامنا 

فادة إلى أقصى حد من الموارد فرصة جديدة للنظر في الكتاب األبيض، وهو معد لجعل عمل المنظمة أآثر فعالية، مع اإل
  .البشرية والمادية المتوافرة حاليا لدى المنظمة

  
ويسرنا أن نجد دوال جديدة تنضم إلى المنظمة، فضال عن العديد من المؤسسات العامة والخاصة التي أرادت اإلنضمام 

اها، بل أن أهميتها تزداد يوما بعد يوم وهذا برهان على أن منظمة السياحة العالمية لم تفقد أيا من جدو. بصفة عضو منتسب
  .لعالم السياحة

  
نا َفولقد آان شَر. السيدات والسادة، بحزن عميق، تستودعكم آوستاريكا اليوم مهامها آرئيسة للمجلس التنفيذي وآعضو فيه

بالذآر منها نحمل معنا ذآريات وتجارب طيبة، نخص . آثيرا أن نكون قد تمكنا من خدمة المنظمة طوال هذه السنوات
نأمل أن نتمكن من مواصلة التعاون معكم ومع المنظمة في . الصداقات التي تمكنا من إقامتها والتي سنحتفظ بها دوما آكنز

  .وإني ألعلن أمامكم منذ اآلن عن إرادتنا للقيام بذلك. مجاالت أخرى


