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إقتراح المملكة العربیة السعودیة: إعادة تصمیم  

 السیاحة للمستقبل 
 

 
  قدم  وقد  فاعل.  عضو  وھي  السعودیة،  العربیة  المملكة  اقترحتھ  األعمال  جدول  من  البند  ھذا  :األمانة  من  مالحظة
 للجمعیة  الداخلي  النظام  من )3( 5  للمادة  وفقًا   المؤقت  األعمال  جدول  في  إدراجھ  وتم  (أوال)،  ) 1(  5  المادة  بموجب 
 اقتراحھا. في السعودیة العربیة المملكة قدمتھ الذي الالزم التقریر عن  عبارة ھي الوثیقة ھذه العامة.
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 ملخص تنفیذي 

العالم    في   السیاحة  تلعبھ  الذي  الحیوي  واالجتماعي  االقتصادي   الدور  قبل،  من  یحدث  لم  كما  ،19-وباء كوفید  أظھر
  خطیر   بشكل  أثرإذ    العالمي،  الصعید  على  مدمر  تأثیر  كان للوباء  لكن  العالمي،  لالقتصاد  رئیسي  محرك  السیاحة.  أجمع
 تریلیون   4و  وظیفة  ملیون  62  تبددت.  یولدھا  التي  واالقتصادیة  االجتماعیة  القیمة  من  قلل  مما  الحیوي،  القطاع  ھذا  على

  مرة   ذلك  حدوث  لتالفي  إجراءات  اتخاذ  بحاجة إلى  العالم.  2020  عام  في  من الناتج المحلي اإلجمالي  أمریكي  دوالر
 .المھم القطاع  ھذا تنشیط وإلعادة أخرى

  وااللتزام   التغییر  إلى  یحتاج  فإنھ  في المستقبل،  العالمیة  الصدمات  ویكتسب مناعة في وجھ  ویزدھر  القطاع  یتعافى  لكي
  السیاحة   قطاع  إبراز مكانة  وإلعادة.  النامیة  البلدان  في  السیما  العالم أجمع،  في  الناس  لكي یعود بالنفع على  واالستثمار

 وھذا .  الدولیة  للمنظمات  ومزید من اإلمكانات   الدولي  مزید من التعاون  إلى  نحتاج   عالمي،  نطاق  على  أفضل  بشكل
  تحقیق  في  القطاع  مساھمة  من  ویزید  للسیاحة،  والمتداخلة  المترابطة  الطبیعة  یعتنق   ومنسق   متكامل  نھج  اتباع   یضمن
أوان  للتنمیة  المتحدة  األمم  أھداف آن  لقد  واإللتزام   للمستقبل  السیاحة  تصمیم  إعادة  المستدامة.  التغییر  خالل  من 

 واإلستثمار.

ى إلى العمل على الصعید العالمي مع غیرھا من الحكومات وكیانات  بصفتھا رائدة نشطة في مناصرة السیاحة تسع
السعودیة على التزامھا بتعزیز التعاون على كافة المستویات. وھذا   العربیة  المملكة  تبرھن  القطاع الخاص المھتمة،

موعة العشرین،  اإللتزام یكمن في صلب "بیان الدرعیة" الذي تم توقیعھ خالل رئاسة المملكة العربیة السعودیة لمج
 والذي یسلم بما لقطاع السیاحة من دور مھم یلعبھ في الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص. 

  على   القطاع  لتقویة  األساسیة  الموارد  لتوفیر  أیًضا  مستعدة  إنھا  بل  فحسب،  ملتزمة  لیست  السعودیة  العربیة  والمملكة
  أكبر   وبصفتھا .  األطراف ومن خاللھا  المتعددة  المؤسسات  مع  والعمل  للجمیع،  وتوفیر الفرص  االستدامة  مبادئ  أساس

 دوالر   ملیون  100  مبلغ  الدولي،  البنك  السعودیة، بواسطة  العربیة  المملكة  قدمت  العالم،  في  السیاحة   في  منفرد  مستثمر
 برامج   خالل  من  المجتمعات   تمكین  عن طریق  لتعافي السیاحة،  كمحفز  السیاحي"  المجتمع   "مبادرة  لتنشیط  أمریكي

 للسیاحة من فوائد اقتصادیة. ما  لتعمیم والمؤسسیة البشریة القدرات بناء

 مبادرات   من  العدید  دعمت  حیث  العالمیة،  السیاحة  منظمة  في  نشًطا  كانت وال تزال شریًكا  السعودیة  العربیة  المملكة
القرى، وأیضا   ألفضل  وبرنامج المنظمة  العالمیة  السیاحة  منظمة  أكادیمیة  ذلك  في  بما  المھمة،  العالمیة  السیاحة  منظمة
 .2021أیار/مایو،  في افتتاحھ تم للمنظمة إقلیمي لمكتب مقرا  لكونھا

بإعادة  اقتراًحا  وأعضائھا  العالمیة  السیاحة  منظمة  إلى  السعودیة  العربیة  المملكة  تقدم معا   السیاحة  تصمیم  للقیام 
 االقتراح  ھذا  ویرمي".  للمستقبل  السیاحة  تصمیم  لإلھتمام بإعادة  عمل  ةفرق"  إنشاء  خالل  من  ذلك  في  بما  للمستقبل،

 تحسبا  المصلحة  أصحاب  بین  التعاون  وزیادة  األطراف،  متعددة  المنظمات  وتمكین  والخاص،  العام  القطاعین  توحید  إلى
بإعادة  العمل  ةفرق"وترمي  .  المستقبل  لتحدیات   منظمة   تنشیط  إعادة  إلى  ایضا  "للمستقبل  السیاحة  تصمیم  لإلھتمام 
من  العالمیة،  السیاحة أمور،  جملة  تغییرات  في  النظر  خالل  من  و  الحالیة  العمل  أسالیب   في  إجراء    أو /للمنظمة 

 .في المنظمة أخرى إصالحات

  اإلقلیمیة،  اللجان   من   كل  تختارھا  عضو  دولة   من  قد تتألف  "للمستقبل  السیاحة  تصمیم  لإلھتمام بإعادة  العمل  ة فرق"
 تصمیم   إلعادة  واقتراحھا  القطاع،  بتطویر  الواضح  السعودیة  العربیة  المملكة  التزام  على  وبناءً .  رئیس  إلى   باإلضافة
 "للمستقبل السیاحة تصمیم لإلھتمام بإعادة العمل ةفرق " لرئاسة السعودیة العربیة المملكة تتطوع للمستقبل، السیاحة

  



 
 

 
Page 3 of 7 

 1الجمعیة العامةإجراء من قبل 

 قرار مشروع 

 إن الجمعیة العامة، 
 

إلى أن وزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة، معالي السید أحمد الخطیب، قد أبلغ األمین العام باقتراح   إذ تشیر
عمل لإلھتمام بإعادة  ة"فرقالمملكة العربیة السعودیة "إلعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" وأن االقتراح یتضمن إنشاء 

 تصمیم السیاحة للمستقبل"،
 

 ات التي قدمھا األمین العام بشأن االقتراح، المعلوم وقد تدارست
 

، وإن الشعور 19-كوفید إلى أن العالم یحتاج إلى إجراءات حیث إن أھمیة السیاحة قد تعززت بسبب وباء   وإذ تشیر
السیاحة العالمیة باآلثار المدمرة للوباء ال یزال سائدا، السیما في البلدان النامیة التي یتناولھا النظام األساسي لمنظمة  

 بإشارة خاصة، 
 

تشیر األطراف   وإذ  المتعدد  التعاون  وأن  النطاق  كبیرا وواسع  كان  للسیاحة  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  أن  إلى 
 ضروري لتعزیز ھذا القطاع،

 
ة أن تنشئ األساسي لمنظمة السیاحة العالمیة یمكن للجمعیة العام  (ز) من النظام  12بموجب المادة  إلى أنھ    وإذ تشیر

 أي ھیئة فنیة أو إقلیمیة قد تصبح ضروریة، 
 

باألھمیة االستراتیجیة للعمل مع جمیع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة بشأن المبادرات الرئیسیة إلعادة   تسلم .1
 تصمیم السیاحة للمستقبل مع التركیز على التغییر وااللتزام واالستثمار؛ 

 بأھمیة االلتزام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل إلفادة الجمیع؛ تسلم .2
السعودیة تستضیف حالیا مكتبا إقلیمیا لمنظمة السیاحة العالمیة بمدینة الریاض   أن المملكة العربیة  تستذكر .3

 بالمملكة العربیة السعودیة؛
العالمیة تُدعى    تقرر .4 العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة    ة"فرقإنشاء فرقة عمل داخل منظمة السیاحة 

 ؛للمستقبل"
ت  ة"لفرقإعطاء والیة    تقرر .5 بإعادة  لإلھتمام  للمستقبل"العمل  السیاحة  المقدم من صمیم  االقتراح  لھذا  وفقاً 

 المملكة العربیة السعودیة؛
 حتى الدورة السادسة والعشرینالعمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل"  ة "فرقأن تستمر والیة    تقرر .6

األعضا الدول  أغلبیة  قبل  من  ذلك  غیر  یقرر  لم  ما  تلقائیًا  وتجدیدھا  العامة،  الحاضرة للجمعیة  الفاعلة  ء 
 والمصوتة؛

تتألف من دولة عضو تختارھا كل من   العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" قد  ة"فرقأن    تقرر .7
اللجان اإلقلیمیة، باإلضافة إلى رئیس. وإذا لم تقم أي من اللجان اإلقلیمیة بتحدید عضو لفرقة العمل بحلول  

قوم الرئیس بدعوة دولة عضو من تلك اللجنة اإلقلیمیة لالنضمام إلى  ، ی2022نھایة الربع األول من عام  
 فرقة العمل؛

 العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل". ة"لفرقالمملكة العربیة السعودیة رئیساً  تعین .8
 اعتماد نظامھا الداخلي حسب الحاجة؛ العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" ة"فرق تخول .9

على مباشرة عملھا في أقرب وقت ممكن وفي  العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل"    ة"فرق  تحث .10
 ؛ 2022موعد ال یتجاوز نھایة الربع األول من عام 

إلى تقدیم تقاریر وتوصیات بشكل دوري إلى  العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل"   ة"فرق   تدعو .11
 التنفیذي والجمعیة العامة، حسبما تراه مناسباً. المجلس 

 
  

 
 على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة العامة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة الدورة. ھذا مشروع قرار. لإلطالع  1
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 إقتراح إلعادة تصمیم السیاحة للمستقبل -أوال
 

، قام وزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة، معالي 2021أتشرین األول/كتوبر    25في رسالة مؤرخة   .1
الشركاء  مع  بالتعاون  للعمل  السعودیة  العربیة  المملكة  باقتراح  العام  األمین  بإبالغ  الخطیب،  أحمد  السید 

متعد المنظمات  وتمكین  والخاص،  العام  القطاعین  لتوحید  السیاحة  تصمیم  إلعادة  األطراف، الدولیین  دة 
وزیادة التعاون بین أصحاب المصلحة تحسبا لتحدیات المستقبل من خالل مجموعة من التدابیر، بما في ذلك 

بإعادة    عمل لإلھتمام   ةفرق إنشاء فرقة عمل داخل منظمة السیاحة العالمیة إلعادة تصمیم السیاحة للمستقبل ("
 من ھذه الوثیقة نسخة من الرسالة.  المرفق األول"). في تصمیم السیاحة للمستقبل

 
بناًء على طلب المملكة العربیة السعودیة، یقدم األمین العام، بموجب ھذا االقتراح إلعادة تصمیم السیاحة  .2

قبل"، لكي تبتھ الجمعیة العامة العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمست  ةللمستقبل، بما في ذلك إنشاء "فرق
 من النظام الداخلي للجمعیة العامة.   40) و1( 38لمنظمة السیاحة العالمیة، بما یتوافق مع المادتین 

 

 الحاجة إلى العمل  - ثانیا 
 

تأثیر مدمر على الصعید العالمي أثر   19- السیاحة محرك رئیسي لالقتصاد العالمي، لكن كان لوباء كوفید .3
 62ھذا القطاع الحیوي، مما قلل من القیمة االجتماعیة واالقتصادیة التي یولدھا. تبددت    بشكل خطیر على

. ولقد عانت كل البلدان  2020تریلیون دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام   4ملیون وظیفة و
 من ذلك، لكن المعاناة كانت أشد وطأة على البلدان النامیة. 

 
ودیة تدرك أن السیاسات العالمیة الحالیة ال تعكس ما لقطاع السیاحة من أھمیة واسعة المملكة العربیة السع .4

% 10,4النطاق، وأن الوقت قد حان لتغییر ذلك. السیاحة محرك رئیسي لالقتصاد العالمي. قبل تفشي الوباء،  
الذي أوجد   السفر والسیاحة  العالمي كان مصدره قطاع  المحلي اإلجمالي  الناتج  وظائف    4ل  من ك  1من 

جدیدة. ولقد كان للوباء تأثیر مدمر في العالم أجمع وأثر بشكل خطیر على ھذا القطاع الحیوي، مما قلل من  
 القیمة االجتماعیة واالقتصادیة التي یولدھا.

 
لكي یتعافى القطاع ویزدھر ویكتسب مناعة في وجھ الصدمات العالمیة في المستقبل، فإنھ یحتاج إلى التغییر   .5

زام واالستثمار لكي یعود بالنفع على الناس في العالم أجمع، السیما في البلدان النامیة. وإلعادة إبراز  وااللت
مكانة قطاع السیاحة بشكل أفضل على الصعید العالمي، نحتاج إلى مزید من التعاون الدولي، وإلى تعزیز  

امالً وتنسیقاً یعتنق الطبیعة المترابطة إمكانات المنظمات الدولیة. وھذا من شأنھ أن یضمن اتباع نھج أكثر تك
 والمتداخلة للسیاحة ویزید من مساھمة القطاع في أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة.

 
 

 والیة "فرقة العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل"  - ثالثا
 

عمل    ةمنظمة السیاحة العالمیة إنشاء "فرقللتطرق إلى ما یرد أعاله، تقترح المملكة العربیة السعودیة على   .6
 لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل".

 
 العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" بما یلي:  ةتُكلَّف "فرق .7

 
إجراء   -أوال في  بالنظر  أمور،  القیام، من جملة  العالمیة من خالل  السیاحة  تنشیط منظمة  إعادة 

العالمیة، وكذلك استحداث برامج ومبادرات  تغییرات في أسالیب   العمل الحالیة لمنظمة السیاحة 
الحاضر   في  السیاحة  قطاع  احتیاجات  تلبیة  على  قادرة  المنظمة  تكون  أن  لضمان  محسنة، 

 والمستقبل، السیما فیما یتعلق بالعالم النامي؛ 
 

زود الدول األعضاء فیھا تدارس تدابیر تستجیب للدعوات العالمیة لمنظمة سیاحة عالمیة ت  -ثانیا
للقیاس  وقابلة  ملموسة  بنتائج  تنفیذھا  على  قادرة  الدول  تكون  مادیًا،  محسنة  ومبادرات  ببرامج 
باعتبارھا مصممة لخدمة المستقبل، على أن تلبي احتیاجات جمیع الدول األعضاء، بما في ذلك  

الثالثة إلعا األساسیة  الركائز  یتماشى مع  النامیة، على نحو  للمستقبل: الدول  السیاحة  دة تصمیم 
 االستدامة والمرونة والشمولیة. 
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تشجیع وضمان المشاركة المجدیة ألصحاب المصلحة من غیر الدول في إعادة تصمیم قطاع   -ثالثا
 السیاحة العالمي. 

 
ة العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" مع أھداف منظمة السیاحة العالمی  ة تتماشى والیة "فرق .8

 وأغراضھا. 
 

العمل لإلھتمام بإعادة تصمیم السیاحة للمستقبل" بما تكلف بھ، تستمر والیتھا    ةحرصا على أن تنفذ "فرق .9
العمل    ةحتى الدورة السادسة والعشرین (العادیة) للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة. وتجدد والیة "فرق 

تلقائ للمستقبل"  السیاحة  تصمیم  بإعادة  الفاعلة  لإلھتمام  األعضاء  الدول  غالبیة  ذلك  غیر  تقرر  لم  ما  یًا، 
 الحاضرة والمصوتة. 

 
 

 المملكة العربیة السعودیة: دعوة للقیام معا بإعادة بلورة مستقبل السیاحة - رابعا
 

تبرھن المملكة العربیة السعودیة، بصفتھا رائدة نشطة في مناصرة السیاحة، على التزامھا بقیادة التعاون  .10
التزام یكمن في صمیم "بیان الدرعیة" الموقَّع خالل رئاسة المملكة العربیة على   جمیع المستویات، وھو 

، والذي یسلم بالدور الھام الذي تؤدیھ الشراكات بین القاطعین  2020السعودیة لمجموعة العشرین في عام  
 العام والخاص في قطاع السیاحة. 

 
شریًكا نشًطا في منظمة السیاحة العالمیة، حیث دعمت مبادرات المملكة العربیة السعودیة كانت وال تزال   .11

مھمة، بما في ذلك أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة وبرنامج المنظمة ألفضل القرى، فضالً عن كونھا مقر  
 .2021مكتب إقلیمي للمنظمة، وقد تم افتتاحھ في أیار/مایو 

 
قدمت المملكة العربیة السعودیة، بواسطة البنك الدولي،    بصفتھا أكبر مستثمر منفرد في السیاحة في العالم، .12

تمكین    100مبلغ   القطاع من خالل  لتعافي  السیاحة، كمحفز  مبادرة مجتمع  لتفعیل  أمریكي  دوالر  ملیون 
 المجتمعات بواسطة برامج بناء القدرات البشریة والمؤسسیة لتعمیم ما للسیاحة من فوائد اقتصادیة. 
 

السعودیة في االضطالع بدور قیادي داخل منظمة السیاحة العالمیة. وباإلضافة إلى    نجحت المملكة العربیة .13
استضافة المكتب اإلقلیمي للمنظمة، شاركت ھذا العام في استضافة اجتماع اللجنة العالمیة ألزمات السیاحة، 

بیة السعودیة أیضا  وكذلك االجتماع السابع واألربعین للجنة اإلقلیمیة للشرق األوسط. وشاركت المملكة العر
الثاني  النائب  تتولى حالیا منصب  العالمیة، وھي  السیاحة  لمنظمة  التابعة  اللجان واألجھزة  العدید من  في 

 لرئیس المجلس التنفیذي. 
 

لرئاسة  .14 السعودیة  العربیة  المملكة  تتطوع  للمستقبل،  السیاحة  بإعادة تصمیم  الواضح  التزامھا  من  وكجزء 
 عادة تصمیم السیاحة للمستقبل".العمل لإلھتمام بإ  ة"فرق

  



Page 6 of 7 

 المرفق األول: رسالة من وزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة

2021تشرین األول/أكتوبر  25  

 صاحب السعادة،

 

الدورة  إلى   أتطلع  إذ  سعادتكم  إلى   تحیاتي  لتقدیم  الفرصة   ھذه  اغتنم أحضر شخصیا  القادمة    أن  والعشرین  الرابعة 
 في مدرید، إسبانیا.  ،العالمیة السیاحة لمنظمة العامة للجمعیة

 آثار  من  ذلك  على  یترتب  ما  مع  العالمي،  السیاحة  قطاع  على  سلبي عمیق  من تأثیر  19-ما أحدثھ وباء كوفید  كلنا ندرك
  في   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  أمریكي  دوالر  تریلیون  4و  وظیفة  ملیون  62  تبدد نحو.  مدمرة  واقتصادیة  اجتماعیة

 بالدعم الكافي، وكیف  السیاحة  قطاع  یحظى  ال  حین  یحدث  ما  العالم  أنحاء  جمیع  في  الحكومات  وشھدت.  2020  عام
  تنشیط   وإلعادة  أخرى  مرة  ذلك   حدوث  لتالفي  إجراءات  اتخاذ بحاجة إلى  العالم .  أكثر من غیرھا  النامیة  البلدان  عانت

 .المھم القطاع ھذا

  أعمال   جدول  بنود  من  كبند  یُطرح  السعودیة  العربیة  المملكة  من  اقتراًحا   سعادتكم  إلى  أنقل  أن  یسعدني  المنطلق،  ھذا  من
  تغییرات   في  واالستثمار  االلتزام   على  یركز  وھو  ،"للمستقبل  السیاحة   تصمیم  إعادة"  تحت عنوان  القادمة  العامة  الجمعیة

 للقطاع. ضروریة مستدامة وابتكاریة

  وااللتزام   التغییر  إلى  یحتاج  فإنھ  في المستقبل،  العالمیة  الصدمات  ویكتسب مناعة في وجھ  ویزدھر  القطاع  یتعافى  لكي
  السیاحة   قطاع  إبراز مكانة  وإلعادة.  النامیة  البلدان  في  السیما  العالم أجمع،  في  الناس  لكي یعود بالنفع على  واالستثمار

من   وھذا.  الدولیة  للمنظمات  ومزید من اإلمكانات  الدولي  مزید من التعاون  إلى  نحتاج  عالمي،  نطاق  على  أفضل  بشكل
 في  القطاع  مساھمة  من  ویزید  للسیاحة،  والمتداخلة  المترابطة  الطبیعة  یعتنق  ومنسق  متكامل  نھج  اتباع  شأنھ أن یكفل

 المستدامة.  للتنمیة المتحدة األمم أھداف تحقیق

 حرصا على أن تعود بالنفع على الجمیع.  للمستقبل  السیاحة تصمیم إعادة  آن أوان

  یرمي إلى  للمستقبل  السیاحة  تصمیم  إلعادة)  المرفق  األعمال   جدول  بند  في  یبین  كما(  السعودیة  العربیة  المملكة  اقتراح
 تحسبا  المصلحة  أصحاب  بین  التعاون  وزیادة  األطراف،  متعددة  المنظمات  وتمكین  والخاص،  العام  القطاعین  توحید

 تشمل و".  للمستقبل  السیاحة  تصمیم  لإلھتمام بإعادة  عمل  ةفرق"  بإنشاء  ولالقتراح سمة رئیسیة تتمثل  المستقبل.  لتحدیات
 من  العالمیة  السیاحة  منظمة  عمل  تنشیط   إعادة"  للمستقبل  السیاحة  تصمیم  لإلھتمام بإعادة  العمل  ةلفرق  المقترحة  الوالیة
 محّسنة،  ومبادرات  برامج  استحداث  عن  فضالً   للمنظمة،  الحالیة  العمل  أسالیب  في  إجراء تغییرات  في  النظر  خالل

  یتعلق   فیما  سیما  ال  في الوقت الراھن وفي المستقبل،  السیاحة  قطاع  احتیاجات  من تلبیة  المنظمة  أن تتمكن  حرصا على
 .النامي بالعالم

 القطاع،  تعافي  في  وال یزال دور رائد  السعودیة  العربیة  للمملكة  كان  العالمیة،  السیاحة  منظمة  في  نشًطا  شریًكا  بصفتھا
العشرین، ما   لمجموعة  رئاستھا  خالل  السعودیة  العربیة  المملكة  قطعتھ  وعد  وھذا  التقدم.  من  المزید  بدفع  ملتزمة  وھي
  من   العدید  ودیةالسع  العربیة  المملكة  دعمت  السیاحة،  مناصرة  في  رائدة  وبصفتھا.  الدرعیة"  "بیان  اعتماد  إلى  أدى

المنظمة  العالمیة  السیاحة  منظمة  أكادیمیة  ذلك  في  بما  المھمة،  العالمیة  السیاحة  منظمة  مبادرات   ألفضل   وبرنامج 
. أیار/مایو  20  في الریاض  في  افتتاحھ  تم  للمنظمة  إقلیمي  مكتب  ألول  منذ فترة غیر بعیدة مقرا  القرى، وأیضا لكونھا

  دوالر  ملیون  100  مبلغ  السعودیة  العربیة  المملكة  قدمت  في العالم،  السیاحة  مجال  وبصفتھا أكبر مستثمر منفرد في
 .القطاع لتعافي كمحفز السیاحي"  المجتمع "مبادرة لتنشیط أمریكي

ة "لفرق  كرئیس  السعودیة  العربیة  المملكة  بترشیح  قمنا  للمستقبل،  السیاحة  تصمیم  بإعادة  الواضح  التزامنا  من  كجزء
 .العالمیة السیاحة منظمة والیة التي من شأنھا أن تدعم للمستقبل"، السیاحة تصمیم لإلھتمام بإعادة العمل

 فنحن نعتقد .  الرسمي  األعمال  جدول  قبل  البرنامج،  بدایة  في  رئیسیة  كلمة  إلقاء  السعودیة ترجو أیضا  العربیة  والمملكة
على   19-لوباء كوفید  والناجحة  السریعة  والمواجھة  الریاض،  في  األوسط   للشرق  اإلقلیمي  مكتب المنظمة  افتتاح   مع  أنھ

المحلي عن  والدولي،  الصعیدین   ثاقبة  نظرة  السعودیة  العربیة  المملكة  ستقدم  المقترحة،  الجدیدة  المبادرات  فضال 
 .معًا سنبنیھ الذي للمستقبل

األعضاء،    الدول  على  للمستقبل  السیاحة  تصمیم  إلعادة  السعودیة  العربیة  المملكة  اقتراح  بتعمیم  التفضل  أرجو منكم 
 .العامة للجمعیة المقبلة الدورة أعمال جدول على إدراجھ وأن یتم

فیما  إلقاء كلمة رئیسیة، طلب وفي الطلب، ھذا في  والنظر اھتمامكم على لمعالیكم تقدیري عن أعرب أن وأود
 .قریبًا  مدرید في لقائكم إلى أتطلع
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 التقدیر.  آیات فائق بقبول  السعادة،وتفضلوا، صاحب 

 

 أحمد الخطیب
 وزیر السیاحة في المملكة العربیة السعودیة

 


