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   الرئيسبيان

  
 
 
 
  

  

  مذكرة من األمين العام

  

  . الرئيسبيانفي هذه الوثيقة، يجد أعضاء المجلس 
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   الرئيسبيان

  

  حضرة األمين العام،

   الدول األعضاء،رات السادة ممثّليحض

  سيداتي، سادتي،

  

 أن أشكر شعب مالي الذي دعانا الى هذه األرض اإلفريقية ورحب بنا ، قبل إبداء مالحظاتي،أود  

  .بحرارة

نا، السيما منّا أولئك الذين، بوجه من أوجه مهامنا، لي الشرف أن أكلّمكم في هذه المناسبة التي تجمع  

 من تنمية بلداننا عبر نشاط نا وهو فتح سبل جديدة تمكّنأال التحدي الذي يعترضنا، لمواجهةمة بذلوا جهودا عظي

  .السياحة بخير وفير، أعني يمني

 ما آلت إليهالعام بالوكالة لمنظمة السياحة العالمية السيد طالب رفاعي قدم لنا تقريرا ممتازا عإن األمين   

  .المنظمة منذ لقائنا األخير في مدريدأوضاع وأحوال السياحة في العالم 

.  من الناس في بلدانناا كبيرا تعم جزءا أن خيراته هي الطيبةوميزتهاالسياحة نشاط يولّد الخير، ف  

  . في البلدان الناميةالقاطنة، السيما منها نماء اقتصادي لصالح كل شعوبناإهذا النشاط فرصة بالتالي يعطي و

 والتي أثّرت على قطاع السياحة، فإن هذا تعصف بالعالم اليوملمالية التي وعلى الرغم من األزمة ا  

ا من على التحاور، وقربن بلداننا وأقاليمنا على توحيد الجهود وزادنا قوة ألنه حثّالوضع، بدال من إضعافنا، 

اون مع الدول للقيام منظمة السياحة العالمية ومن سائر المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية التي تسعى للتع

وال بد من التنويه هنا . إقليم الغاية منها تخفيف حدة المشاكل الخاصة بكل بلد أو ، ملموسةذات منفعةبأعمال 

، حيث حض االجتماع األخير لمجموعة الدول العشرين خاللمنظمة السياحة العالمية بالدور الكبير الذي أدته 

في برامج إنعاش االقتصاد وفي الميثاق الجديد الداعي الى اقتصاد لسياحة إدراج ا على الرؤساءاألمين العام 

 السياحة قطاع اقتصادي يولّد فرص عمل ونظرا ألن. ، ألن تأثيرها جوهري في األمرينيصون البيئة" أخضر"

القطاع الخاص كثيرة في البلدان النامية ويمدها بإيرادات مالية آتية من الخارج، دعى األمين العام أيضا قادة 

 خطط اقليمية ووطنية إلنعاش وإنقاذ هذا صياغةالمنظمات السياحية الوطنية والدولية األخرى الى رؤساء و

 ،الى مواصلة سياق التنسيق وتقديم المعونة للدولبإلحاح وإنّي أدعو الدول ومنظمة السياحة العالمية . القطاع

تبادل التجارب التي تثري كل البلدان ل و،نتدى دائم للتشاور مأي بايجادانتهاء هذا المجاز الصعب، بعد حتّى 

  .وقاطنيهااألعضاء 

فمبدأ االستدامة . إن سياسة التنمية المستدامة يجب أن تكون المحور األساسي للنشاط في قطاع السياحة  

غير أن . وفوق كل شيء منسجم مع الطبيعة، ومدروس، هو السبيل الصالح لتنمية هذا النشاط بشكل منظّم

 على اتخاذ تدابير جدية ، في سبيل خير اإلنسانية،يجبر البلدانبالتالي  و مما عهدناه،التحدي صار اآلن أعظم

  . تغير المناخمفاعيل لمضادة
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 الى إزالة  الحاجةتندرج في إطارهي و ،، بذلت الجهود لتخفيف آثار تغير المناخفي البلدان الناميةو  

 منذ عدة منظمة السياحة العالمية تبذلها، أدعو الى استئناف الجهود التي ذلكول. مستدامةالتنمية الالفقر وتحقيق 

، وأعني بارومتر السياحة إطار ضمنتقوم بها أصال كانت  من العمل الممتاز التي اجزء أسابيع، وجعلها

  . كوكبناكل دولة إزاء التحدي الذي يواجههذله  الجهد الذي تبقياس  فيالمفيدة مؤشرات االستدامة

اذا أردنا بقاء " :قائال  الى األمر التالي رئيس كوستا ريكا الدكتور أوسكار أرياس سانشيزوقد أشار   

 ،جديدوأخالق فنحن بحاجة الى نظام آداب  العشرين، الحادي الكوكب في القرن  حيا على هذاالجنس البشري

الحكيمة   وعلى الدراية بارتهان كّل منّا باآلخريقوم على أساس اإلقرار نظام ،لسائد حالياا المعهودالنظام  غير

العولمة االقتصادية ستفاقم مآسي اإلنسانوإالّ ، منّا مسؤول عن أخيه في اإلنسانية كالبأن فإن  ".  

ياحة يمكنها أن ترفع  مختلف، فإن السآداب وأخالقوفي مواجهة هذه الحاجة بالتحديد، الحاجة الى نظام   

في أيضا ، بل  مستقبل صناعة السياحة في سبيل سالمة فقط، ليسصوتها داعية الى إحداث التغييرات الضرورية

 األسس منظمة السياحة العالمية، وضعت 1999وعلى هذا المسار، في عام . سبيل سالمة مستقبل شعوبنا

اللجنة العالمية  وبتكوين مدونة العالمية آلداب السياحةال بنشرها ، وذلك جديدا لإلنسانيةإلنشاء صرح أخالقي

 بتاريخ ستجتمع للمرة األولى في القارة األميركية في بلدنا اللجنةاليوم أن يسرني أن أعلن لكم و .آلداب السياحة

لتي تعني  ال تكتفي بالنظر في المسائل االلجنة  هذهوجدير بالذكر أن. يونيو من العام الجاري/ حزيران19 و 18

المشورة أو تقيم الصلح تقدم  هيئة تتحول الى أن ، معنيةأطراف تلبية لطلب ،آداب السياحة، بل أيضا يمكنها

  .اللجنةإلعالم عن وظائف  ول،المدونةولذلك أحض الدول األعضاء على الترويج لنص . في أي نزاعوالوفاق 

نظام  الى إرساء الهادفةلى االنضمام الى الحركة وفي الختام، انتهز هذه الفرصة لدعوة كل البلدان ا  

 التنمية تؤمن وبين اإلنسان والطبيعة بوسائل البشر إحالل السالم بين ألنه السبيل الى  في العالم،آداب السياحة

  . في كل مكان ولصالح الجميع السياحةوتنشيطالمستدامة 

    .شكرا لكم  

      

  

  

  

  
 


