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 منظمة السیاحة العالمیة تخضر. �ل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت
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 ،مة السیاحة العالمیةة خطاب رئیس المجلس التنفیذي لمنظّ ◌ّ مسود

 كوت دیفوار/ساحل العاج، سعادة السیّد سیاندو فوفانا، وزیر السیاحة والترفیھ

 

 للمجلس التنفیذي 116الدورة 

 2022یونیو حزیران/ 8و 7، ةجدّ 

 

 سادتي،سیّداتي، 

حفاوة على  ،ن جاللة الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، وحكومتھیْ ن الشریفَ یْ عن امتناني لخادم الحرمَ  أستھلُّ كلمتي بالتعبیر
تعاون األخوي وال بالتفانيتحدیدًا ه أن أنوّ  دّ وأونجاح. وعلى التسھیالت التي أُتیَحت لیتكلّل اجتماعنا بال الذي خّصنا بھ االستقبال

وا لنا أن نُعرب عن حمفاس. ممیّزة لنا إقامةً  ر جھدًا لیضمنَ خالذي لم یدّ  ،ل لرئیس المجلس التنفیذيزمیلنا النائب األوّ الذي أبداه 
 .ق عملكمرَ لكم ولفِ  نامتنانخالص ا

 سیّداتي، سادتي،

 ھاوشعبساحل العاج حكومة من  تضافَر كلٌّ  ،من خاللي ،الواقع. في س مداوالت ھذا االجتماع البالغ األھمیةرأّ تلي أن أ لشرفٌ  إنَّھ
 .ألعضاء المجلس التنفیذي للغالبیة العظمى ي الحضور الفاعلحیّ ألُ  وأغتنم الفرصة. یجب إنجازهموا لي مباركتھم للعمل الذي وقدّ 

 سیّداتي، سادتي،

الدول األعضاء  من مصلحة كلّ و اجمیعً من مصلحتنا  ،. لذلكلنموّ من عوامل ا اأساسی�  عامًال  السیاحةباتت  ،عولمةً  یزدادُ  في عالمٍ 
 ى تستمّر في االزدھار لخیر البشریة جمعاء.حتّ أن نسعى جاھدین إلى صمود السیاحة  مة السیاحة العالمیةفي منظّ 

أثبتت  ،ذلك ا على بلداننا. ورغمسلبً  انعكسَ  اممّ  ،خالل السنوات الماضیة 19-یدكوفبأزمة  بشكٍل بالغرت السیاحة تأثّ  أنَّ  ال شكَّ في
 الصعیدعادة المعامالت التجاریة على ة الستعن كونھا رافعة مھمّ  ، فضًال وقادر على الصمود فعّالاقتصادي  ھا نشاطٌ السیاحة أنَّ 

 عالمي.ال

 سات بزیادةوالمجتمعات والمؤسّ  نسمح لمدراء المقاصد ،السیاحیة على السیاحة المستدامة في المقاصدمن خالل التركیز  ،إذًا
 آثار سلبیة. أيّ  في موازاة التقلیل من ،ار والتراث الثقافيالفوائد االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والبیئیة للمجتمعات والزوّ 

 مة.المنظّ  عمل تعزیز ة للغایة من أجلھا ستكون مھمّ ألنَّ  ،في مناقشات ھذه الدورة شكٍل فاعلعكم على المساھمة بشجِّ أن أُ  وأودّ 
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ُ  اسمحوا لي قیام ع الحسابات من أجل الراجِ  عضو فاعل لمنصب مُ بأيّ  لم یوِص  ،114في دورتھ  ،المجلس التنفیذي ركم بأنَّ ذكّ أن أ
على الرغم  ،2022و 2021األّول/دیسمبر كانون  31في  ْین المنتھیتَْینمة السیاحة العالمیة للسنتَ بمراجعة البیانات المالیة لمنظّ 

ل إلى قرار بشأن ھذه المسألة على النحو المنصوص من التوصُّ لم تتمّكن  ،في دورتھا الرابعة والعشرین ،ةالجمعیة العامّ  أنَّ من 
 من النظام األساسي. 1-26ة علیھ في المادّ 

إلى المجلس  2021سمبر دیكانون األّول/ 31للفترة المنتھیة في  عة بالبیانات المالیة الُمراجَ یجب تقدیم التقریر الخاصّ  وبما أنَّھ
 ،الجمعیةإلى توصیةً أعضاء المجلس  اقتراح األمین العام بأن یرفع فقد قبلتُ  ،2022أبریل نیسان/ 30قبل  التنفیذي للنظر فیھ

ع راجِ لمنصب مُ  ،ةقبل الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامّ  التي ترّشحت ،إسبانیا النتخاب ،الموافقة الصامتةبموجب إجراء 
 .2023-2022الحسابات للفترة 

مة عت أمانة منظّ وزّ  ،19-كوفیدقة على المجلس التنفیذي أثناء جائحة طبَّ ة المُ ا مع اإلجراءات الخاصّ شیً اذلك وتم انطالقًا من
فترة للع الحسابات راجِ منصب مُ بإسبانیا لتوصیة الر یسمح للمجلس بمشروع مقرّ  ،عن رئیس المجلس نیابةً  ،السیاحة العالمیة

اعتراض قبل الموعد النھائي. والمجلس  أيّ  بروزالموافقة الصامتة نظًرا لعدم  من خالل إجراء مداعتُ  األمر الذي ،2022-2023
 في ھذه الدورة. ا بھذا المقّررإلى اإلحاطة علمً  مدعوّ 

 سیّداتي، سادتي،

ي ى إلى تعكیر صفو االنسجام والتفاھم الودّ أدّ  حاد الروسي وأوكرانیا باعتبارھا خرقًاالنظر إلى األزمة العسكریة بین االتّ یمكن 
 27ت في دَ قِ التي عُ  ة االستثنائیةاقترحت الجمعیة العامّ  ،الوضع ستدارُ بعد و ،لذلك متنا. نتیجةً على الدوام داخل منظّ  الذي سادَ 

ھذه األزمة في أقرب وقت  أتمنّى أن تنتھي مة السیاحة العالمیة. وفیمافي منظّ حاد الروسي تعلیق عضویة االتّ  2022أبریل نیسان/
 الذین فُِقدوا. لذكرى المدنیین والجنود یة إجاللأتوّجھ بتح ،ممكن

 سیّداتي، سادتي،

وعلى االبتكار المبذولة طاقة على ال ،راب بولولیكاشفیليزُ  العام األمین وأخّص بالشكر ،مة السیاحة العالمیةأشكر أمانة منظّ  ،ختاًما
 وفاء بمسؤولیاتھا الكبیرة.من ال ،المھّمة مةالمنظّ ھذه  ،مة السیاحة العالمیةمنظّ لتمكین  ،المھام الشاقّةوالكفاءة في تنفیذ 

لضمان نجاح فترة والیتي كرئیس. التي بُِذلَت رائعةالتنسیق ال جھودالمتمیّز و نشاطھاأن أشكر جمیع الوفود على  كما أودّ 




