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                                                                                         وزارة السياحة         
 

  
 
 

  
 

   2019 -ول يلول وتشرين األأ لشهري األخبار السياحيةأهم 

 

 القادمة:عقدها خالل األشهر واالجتماعات التي ستقوم منظمة السياحة العالمية بالمؤتمرات أهم 
 "قمة منظمة السياحة ووزراء سوق السياحة العالمي تحت عنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية الريفية 
بمشاركة قادة  2019تشرين الثاني  /5/لندن فيوزراء سوق السياحة العالمي في منظمة السياحة و  قمةستقام 

اإلطالق الدولي القمة  ويتبع الريفية،السياحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز دور التكنولوجيا في التنمية 
تضمن ، وتالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتوتحقيق المرأة في السياحةدور للتقرير العالمي حول 

 .حفل توزيع جوائز شركات السياحة والسفرالقمة 
ي الديمغرافي "مواجهة التحد منتدى 2019شهر آذار  في إسبانيا وحكومةقد نظمت منظمة السياحة العالمية كما و 

الفرصة التي تقدمها السكان و  ها انخفاض عددالتحديات التي يطرح وتمت مناقشة االبتكارمن خالل السياحة و 
 .واالستدامة في المناطق الريفية والمدينة، وسد الفجوة بين الريف اة للتنشيط االجتماعي واالقتصاديالسياحة كأد

، سانت 2019 أيلول 13-9وتمت الموافقة في الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية )
 .2020( على عنوان "التنمية الريفية والسياحة "كموضوع لليوم العالمي للسياحة روسيا، بطرسبرغ

 :المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة النبيذ 
 6-4الفترة  سياحة النبيذ فيبع حول العالمي الراالمؤتمر  شيليتبالتعاون مع حكومة منظمة السياحة العالمية عقد ت

 .شيليت، في مدينة فالي دي كولتشاجوا 2019كانون األول 
وتنفيذ الزراعة  القديمة،، وإحياء الكروم نبيذ التقليدية بإنشاء مزيج جديدتحدي صناعة الإلى هدف المؤتمر ي

 الحيوية والجافة والعضوية.
 

 واحد:شبكة الكوكب  بالتعاون معبرنامج سياحة مستدامة  
 10 -9فيلي تشي ،القادمة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في سانتياغوالمناخية  ةالقم تعقد

 ."تحويل السياحة من أجل العمل المناخيتحت عنوان " 2019األول كانون 
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تعاون بين منظمة األمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية وحكومتي فرنسا وإسبانيا  يعتبر هذا البرنامج هوو 
 .ووكيل وزارة الدولة للسياحة في تشيلي بدعم من الوزارة االتحادية األلمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسالمة النووية

 :سياحة الجبالالمؤتمر العالمي الحادي عشر ل 
العالمية في لسياحة امنظمة وحكومة أندورا و تهدف مبادرة محبي الثلج والجبل التي تطلقها مناطق أندورا السبعة 

مية السياحة في المناطق الجبلية، ويتم عقد هذا المؤتمر كل عامين عن تن لمناقشة 2020آذار  13-11الفترة 
 بالتناوب.طريق كل منطقة 

المعرفة فيما يتعلق باالتجاهات واألدوات والفرص المتاحة لتطوير السياحة في  لتبادل ا  يدول معيارا  أصبح قد و 
 .المناطق الجبلية

 : Fitur معرض فيتور السياحي الدولي 

 .2020 كانون الثاني 26-22في الفترة من  مدريد، إسبانيا فيسيقام 
 خبار سياحية:األ

 يوم السياحة العالمي:بمناسبة االحتفال  
توظيف والمهارات والوظائف" بحضور من أجل "الباعتباره عاما  2019بالعام السياحة العالمية  احتفلت منظمة

خلق حة على بناء مستقبل أفضل و دولة في نيودلهي لالعتراف بقدرة قطاع السيا 100عن أكثر من  ممثلين
محلي اإلجمالي العالمي وتوفر ٪ من الناتج ال10، حيث تمثل السياحة في الوقت الحاضر وظائف أكثر وأفضل
 .وظائف في جميع أنحاء العالم 10حوالي واحد من كل 

السياحة في المستقبل  ورشة عمل خاصة حول وظائفجوائز السياحة الوطنية الهندية و أعقب حفل االفتتاح توزيع 
وتعزيز االستدامة  التركيز على مساعدة الشركات الصغيرة ورجال األعمال على توسيع أفكارهم لتغيير القطاعو 

 والشمولية.
مبادرة السياحة المسؤولة في  Outlook Groupمنظمة السياحة العالمية مع العضو المنتسب لها  وشاركت

مناقشة دور القوى العاملة الماهرة عالية الجودة في ل السفر السياحية العالميةوجهة وورشة عمل حول موضوع عن 
 .، وتحسين فرص العمل وتخفيف عملية التكيف في األسواق المتغيرةارقدر أكبر من التنافسية واالبتكضمان 

 مسابقة السياحة الرياضية التابعة لمنظمة السياحة العالمية: 

اختيار الشركات ذات 2019تشرين األول  13لرياضية التي أقيمت في ماكاو كان الهدف من مسابقة السياحة ا
أن السياحة  ثحي ،للسياحةإمكانية استخدام التقنيات لخلق قيمة من خالل الصلة بقطاع السياحة الرياضية 
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كما تساهمان في  ،والرياضة تعززان الثقافة المحلية وتخلقان الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال
 .بين مختلف البلدان والثقافات جسور التواصلخلق السالم واالستدامة والشمولية وبناء 

يسمح للمستخدمين باكتشاف أكثر  الذي ، وهو تطبيق للهواتف الذكيةمن بلجيكا Runnin’City الفائز هوكان 
 . دينة حول العالم أثناء الركض أو المشيم 200من 

 المستدامة: السياحة أجل من واحد كفريق العالمية السياحة ومنظمة أيبيريا 
 الرائدةو  إسبانيا في األولى الطيران شركة هيو  أيبيرياوشركة  العالمية السياحة منظمةتم توقيع اتفاقية للتعاون بين 

 الالتينية. وأمريكا أوروبا بين الطرق  في
 13 الهدف وخاصة 2030 لعام المستدامة التنمية خطة في المحددة األهداف لتحقيق تعاون  إطار بمثابة وهي

 مبادراتخالل العمل على  من ،أيبيريا إلى بالنسبة أولوية البيئية االستدامة تمثلحيث  المناخ،تغير  لمكافحة
 . ةأكثر نظاف الطيران لجعل الجو وفي األرض على مختلفة

 األمم أهداف لتحقيق جهودهما يوحدان العالمية لسياحةا ومنظمة والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك 
 :المستدامة للتنمية المتحدة

 السياحة تعزيز على للعمل العالمية السياحة منظمةو والتعمير  لإلنشاء األوروبي البنكتم توقيع مذكرة تفاهم بين 
 العقارية االستراتيجية مع بما يتماشى المتحدة لألمم 17 الـ المستدامة التنمية وأهداف 2030 أجندة تحقيق أجل من

 وتعزيز ،يةمؤسساتالو  الحكومة تعزيزوإلى  مؤخرا،والتعمير  لإلنشاء األوروبي البنك نشرها التي الجديدة والسياحية
 قطاع إلى الرسمية اإلنمائية المعونة تدفقات زيادة إلى والدعوة واإلقليمي الوطني الصعيدين على السياسات حوار

 . السياحة
 اإلجازات قصيرة األمد:حالة  –مالئمة األنظمة لالبتكار  

عن كيفية تعامل الحكومات الوطنية والسلطات المحلية مع نماذج األعمال رت منظمة السياحة العالمية تقرير نش
على مدى السنوات  باالقتصاد التشاركي نموا  ملحوظا   فما يعر شهد وقد الجديدة وإدارتها في مجال اإلقامة 

 األخيرة وحافظ على توازنه ليخطو متجاوزا  النمو لإلقامة التقليدية.
اإلجراءات المتعلقة  إلى مجاالت المنافسة العادلة وحماية المستهلك وخصوصا  معظم التدابير المنفذة تشير  

 .حالة عالمية( 21)باالعتماد على  بالضرائب والتسجيل والتراخيص
، مع وجود نقص في المعنية بتنفيذ القواعد واألنظمةالضوء على التحديات التي تواجهها الجهات يسلط التقرير 

 الجهة التي تقع عليها مسؤولية مراقبة وتنظيم أماكن اإلقامة السياحية قصيرة األمد. القدرات المحلية وعدم وضوح
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 السياحة لمنظمة التابعة المستدامة السياحية لمراصدل الدولية للشبكة العالمي االجتماع 
 (INSTO)العالمية

وذلك لدعم صياغة وتنفيذ األول من نوعه في استراليا السياحة المستدامة في أستراليا هو  يعد مرصد جنوب غرب
سياسات واستراتيجيات وعمليات إدارة السياحة المستدامة من خالل المراقبة المستمرة والمنهجية لمؤشرات 

 .االستدامة
السياحيين ومن ثم  القادمينمراقبة  علىفي مساعدة الوجهات  ا  يرئيس مراصد السياحة المستدامة دورا  حيث تلعب 

  .إدارتها بأكثر الطرق كفاءة واستدامة

 

  


