
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
 

 منظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت 
www.unwto.org  .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 

 

 
 

 مشروع خطاب رئیس المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة،
 السید سیاندو فوفانا، وزیر السیاحة والترفیھ، كوت دیفوار  صاحب السعادة،

 
 للمجلس التنفیذي   117الدورة 

 2022نوفمبر تشرین الثاني/ 23مراكش، 
 
 

 لمنظمة السیاحة العالمیة، السید األمین العام 
 معالي وزیرة السیاحة والصناعات التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

 أعضاء المجلس التنفیذي األعزاء، الزمالء األعزاء، 
 
 ، ةسادالو تسیداال
 

الفرصة   السادس، حفظھ هللا، على إتاحة  الملك محمد  الھام اسمحوا لي في بدایة كلمتي أن أشكر جاللة  لعقد ھذا االجتماع 
 .لمنظمة السیاحة العالمیة في المملكة المغربیة

 
 . ر على ترحیبھا الحار واھتمامھا الخاص بجمیع وفودناوالزھراء عم ةإلى زمیلتنا الوزیرة فاطم أیضا أتوجھ بالشكر

 
للمساھمة في    العزم   بھذاھنا    اھكما أود أن أشكر جمیع الوفود الحاضرة من الدول األعضاء في المجلس التنفیذي على قدوم

 . تطویر قطاعنا
 

للمجلس التنفیذي ھي شرف لبلدنا كوت دیفوار، ویسعدني مرة أخرى أن أكون في ھذه المدینة   117إن رئاسة ھذه الدورة  
 . الرائعة، مراكش، المدینة السیاحیة الرائدة والمركز االقتصادي الرئیسي للمملكة

 
 ال بد من زیارتھا. ووجھةة مراكش عالمة تجاریة حقیقیة للسیاح من جعلواأود أن أھنئ زمیلتنا المسؤولة عن السیاحة وأسالفھا الذین 

 
 ، ةسادالو تسیداال
 

 یحدث  أن یتوقع كمااألزمة،  تجاوزكیفیة  بشأنأفكارنا  شحذیساھم في  ھوو ،2022عام  في للمجلساالجتماع الثاني  ھو ھذا
التنفیذي،    117أفریقیا ھذه الدورة    تستضیف  . ویسعدنا أن2023  عام  في  من كان    ھالتذكیر بأنال بد من    إنھ  حیثللمجلس 

  اإلجتماع بما أن ھذا  ولمنظمتنا ھنا لوال أزمة فیروس كورونا.  العامة    للجمعیةالرابعة والعشرین    الدورةعقد  ت  أن  المفترض
التأخر الذي تعاني منھ أفریقیا حتى  ب  علما  نحیطالرئیسي لمنظمتنا یعقد الیوم في أفریقیا، یجب علینا أن نغتنم ھذه الفرصة وأن  

 . علیھا بالنفع تعودإلجراءات التي یمكن أن لن من تولید تآزر نتمك
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 مستوى   كان   لئن، یجب أن ندرك أنھ  الھم  ھذا  إزاءإنعاش السیاحة األفریقیة حقًا؟    على  للحرصما الذي یتعین علینا القیام بھ  

إجمالي التدفقات الناتجة عن السیاحة األفریقیة أقل من التدفقات   وإنفقط.    %5  ھوفریقیا  أ  مستوى، فإن  %10السیاحة العالمیة  
 . بشكل فردي تحشدھا أنالتي تستطیع معظم البلدان ذات التوجھ السیاحي 

 
كعجائب في   المعروفةمن الكنوز    %50. أكثر من  الواقع  اأشدد على ھذ  أن  إلى  یسعني  الأفریقیا ھذا االجتماع،    تستضیف  وإذ

 . عدد أكبر من السیاح الدولیین استقطاب ألفریقیا تتیحھذه اإلمكانیات الھائلة أن ل ینبغيو ،ھنا في ھذه القارة تقعالعالم 
 

ج أعمال الشركات  یأن نكون حریصین على معالجة قضیة تمویل الشركات الناشئة، وتطویر نس  ،في نھایة اجتماعنالنا،    ینبغي
أبطال وطنیین،   لتعزیز ظھور  التجاریة ألفریقیا" من   الخصوص  وجھ  على   وینبغيالصغیرة والمتوسطة  تطویر "العالمة 

 .السیاحة البیئیة في سیاق الحفاظ على البیئة موقع بقوة في  تموضعناخالل 
 

ا كانت أفریقیا ھي مھد اإلنسانیة، فلنمنحھا الوسائل لتكون مھد السیاحة الخضراء. الدراسات األنثروبولوجیة واالجتماعیة إذ
للبشریة جمعاء. دعونا نجعل العالم یكتشف أصلنا المشترك، من أین أتینا وأین    قبلةأفریقیا    جعل تساھم في    فھيمواتیة لذلك؛  

 . تشكلت الحیاة البشریة
 

 . من خالل توحید جھودنا وذلك ،لصالح ومصلحة أفریقیا اصدى قوی ألفریقیا، دعونا نتأكد من أن 117خالل ھذه الدورة 
 

فریقیا التي یتعرض شعبھا وشبابھا لخطر التخلي عن أحالمھم، في وقت نعلم أن معدل الفقر المدقع في أدعونا نقف إلى جانب  
 . ملیون شخص 390مما أثر على  ،وفقًا إلحصاءات البنك الدولي %60فریقیا قد ارتفع بنسبة أ
  

ا لمجلس التنفیذي، بما في ذلك إنشاء في االجتماع األخیر للجنة اإلقلیمیة ألفریقیا، تم اقتراح عرض عدد من القضایا على 
 الرحالت الجویة.  بین الوصلصندوق استثمار وضمان لتطویر عالمة تجاریة أفریقیة في قطاع الضیافة ومعالجة قضایا 

 
 ، ةسادالو تسیداال
 

اضطراب في االقتصاد  إن األزمة االقتصادیة العالمیة التي نمر بھا حالیاً والناجمة عن الصدمات الخارجیة توشك على إحداث  
اقتصاد السیاحة بشكل خاص ألن التضخم النقدي الذي نشھده واالضطرابات التي نتعرض لھا تتطلب منا    فيبشكل عام و

 . لدعوة إلى مزید من االعتدال من جانب شعوبنا الحریصة على االبتكارات والتغییراتا بالضرورة
 

ة بتجنب إبطاء تفعیل االنتعاش في قطاعنا، على الرغم من الریاح المعاكسة  إیجاد السبل الكفیلترغمنا على    الصعوبات المالیة
 .القویة في السیاق االقتصادي واالجتماعي

 
یدفعنا إلى إرساء األسس لتفكیر عمیق یھدف إلى اتخاذ القرارات والتوصیات للحفاظ على وتیرة    ذلك  أن  ھو   األمر  وواقع

 .االنتعاش المستدام لقطاع السیاحة
 

، أیھا الزمالء األعزاء، على أنھ في أعقاب األزمة الخطیرة لوباء فیروس كورونا الذي أثر بشكل كبیر معي  توافقون  ولعلكم
عسكریة في جزء واحد من العالم من شأنھا أن تقوض السیاحة، التي    -عن تخیل أن أزمة سیاسیة  على قطاعنا، كنا بعیدین  

 . بحاجة إلى التعافي أصال كانت
 
 ، ةسادالو تسیداال
 

 . أن نعبر عن إرادتنا وإرادة جمیع األعضاء في إقامة عالقات أوثق من خالل افتتاح مكاتب إقلیمیة جمیعا علینا أتمنى
 

المضي قدًما من أجل مواصلة یتیح لنا    أنھذا االجتماع  ل  وینبغي تمت مناقشة ھذا األمر بالفعل ووضعھ موضع التنفیذ.    لقد
الدقیقة الستضاف  تفكیرال المعاییر  احترام  لضمان  السیاسات    المكاتب  ذهھ  ة معًا  ولتنفیذ  األعضاء،  الدول  لھذا    المتوافرةفي 

 .الغرض
 

 .قطاعنا  مصلحة فیھ لما اتوالمقررأتمنى لكم جمیعا دورة ممتازة غنیة بالمناقشات المجلس،  رئیسبصفتي 
 

 .شكًرا


