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                                                                                 الجمهورية العربية السورية  

                                                                                         وزارة السياحة         
 
 
 
 
 
 

  (2)   حزيرانأيار والسياحة العالمية لشهري أخبار 

 
 

 

 : ً   التي مت عقدها خالل شهري أيار وحزيران :السياحية املنتديات واالجتماعات أوال

 منتدى منظمة السياحة العاملية حول سياحة فن الطهي حتت عنوان " االستفادة من قوة التكنولوجيا " : 

عقدت منظمة السياحة العاملية وحكومة تايالند بالتعـاون مـع مركـز الباسـك للطهـي املنتـدى العـاملي الرابـع 

 52مشارك مـن  600) حيث ناقش حوالي  2018حزيران  1أيار إلى  30لسياحة فن الطهي في ( بانكوك ، تايالند ، من 

مة وربط سلسلة القيمة السـياحية بأكملهـا دولة عدة موضوعات كدور التكنولوجيا في حتقيق التنمية املستدا

 .بفن الطهي 

ومبا أن الشراكة مع مزودي التكنولوجيا هي من بني األولويات الرئيسية ملنظمة السياحة العاملية لذلك كان إنشـاء 

وتبادل املعرفة بشأن التحول الرقمي من بني اجلوانب الرئيسـية فـي منتـدى هـذا العـام والتـي شـملت مشـاركة 

   (Bangkok Food Tours, HiveSters, LocalAlike and Trawell)التكنولوجيا الناشئة في البلد املضيف شركات 

حيث قدمت الشركات الناشئة ورشات عمل إلى جميع املشاركني مع التركيز على عرض سياحة  فن الطهـي فـي 

 .تايالند وكيفية استخدام التكنولوجيا للوصول بشكل أفضل إلى السياح وعرض مبادراتهم 

بتكـرة ميكـن أن يهدف املنتدى العاملي ملنظمة السياحة العاملية حول سياحة فن الطهـي إلـى التـرويج ألفكـار م

تساعد في تطوير سياحة فن الطهي في جميع أنحاء العالم حيث أن األفكار املطروحة خـالل املنتـديات السـابقة 

تستند دائما على التنمية املستدامة وتطوير املنتجات اجلديدة في سياحة فن الطهـي، وبهـذه املناسـبة أطلقـت 

 .طهي : الواقع في اليابان منظمة السياحة العاملية تقريرًا حول سياحة فن ال

فـي سـان سيباسـتيان  2019كما وأنه سيتم عقد منتدى منظمة السياحة العاملية حـول سـياحة فـن الطهـي 

 . 2020بإسبانيا وتليها فالندر ببلجيكا في عام 

 

 " : استخدام التكنولوجيا إلدارة سياحة أكثر استدامةحتت شعار " مؤمتر الوجهات الذكية  

بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اإلسـبانية وحكومـة أسـتورياس   السياحة العامليةعقدت منظمة 

مؤمترها العاملي الثاني حول الوجهات الذكية في مدينـة أوفييـدو اإلسـبانية فـي الفتـرة  Minubeوشركة مينيوب 
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ً للسـياحة كيف ميكن ويجب للتكنولوجيا اجلديدة أن ت والذي بحث)، 2018حزيران  25-27( ـا أكثـر شـموال تيح نهجً

 املستدامة .

تضمن حدث هذا العام يومني من الندوات التي تشرح بالتفصيل طرق الوجهات نحو التحويل الرقمي الفعال .كمـا 

سلط الضوء على كيفية استخدام الوجهات للتقـدم التكنولـوجي مثـل البيانـات الكبيـرة والتـوطني اجلغرافـي 

 .ة للسياحة لتحفيز اإلدارة املستدام

سـبقه مـؤمتر هاكـاثون األول شجع على إنشاء املعرفة وتبادلها، وقـد  قدم املؤمتر نتائج ملموسة للمشاركني كماو

حزيران ) والذي جمع الشـركات الناشـئة  25حزيران ) و يوم البحث والتطوير (  24- 23للوجهات الذكية في الفترة ( 

كما أبرزت هذه األحداث أن  ،السياحة  قطاعذكية ومبتكرة ومستدامة لول واألكادمييني للعمل على طرق إليجاد حل

اتخـذت القطاع اخلـاص والبـاحثني ومراكـز التكنولوجيـا قـد  شركاتالعديد من احلكومات ذات التفكير املتقدم و

 للقيام بذلك .بالفعل زمام املبادرة 

 

 : السياحة : محفز للتنمية "" إحصاءات عنوان للجنة أفريقيا حتت  الستوناالجتماع احلادي و 

" إحصاءات السياحة : محفز للتنمية " كان موضوع ندوة هذا العام في سياق االجتمـاع احلـادي والسـتني للجنـة 

ً وزاريـاً حيث تضمن االجتماع حـوار حزيران ) 6 - 4أفريقيا التابعة ملنظمة السياحة العاملية ( أبوجا ، نيجيريا ،  أكـد  ا

حتت عنوان " مقياس أفضـل  ألفارقة على أهمية قياس السياحة الصحيح لتحسني السياسةفيه وزراء السياحة ا

 ."إلدارة أفضل 

ويشمل هـذا اإلطـار مكونـات  في هذا السياق مت تناول احلاجة إلى إنشاء إطار إحصائي لقياس السياحة املستدامة

خلطة التنمية املستدامة السابعة عشر لعام السياحة البيئية واالجتماعية والثقافية املوجهة نحو حتقيق أهداف 

2030. 

بلـداً وشـدد  36وزيراً من املنطقة ومشغلي القطاع السياحيني الرئيسيني مـن  18وشارك في اجتماع جلنة أفريقيا 

املشاركون على كيف ميكن ملشاريع السياحة أن تسهم في التخفيف من حدة الفقر وأهمية إيجاد نهـج مبتكـرة 

 .في املنطقة واحلاجة إلى إيجاد وتعزيز شراكات وموارد جديدة لتطوير هذا القطاع  لتطوير السياحة

وفي ضوء منو السياحة الدولية في أفريقيا يجب قياس األثر االقتصادي العام للسياحة بدقـة مـن أجـل أن تسـهم 

جمـع وجتميـع البيانـات وتناول احلوار الوزاري أهميـة  بشكل فعال في االقتصاد الوطني،االستراتيجيات السياحية 

من أجل نظام  السياحيةكات مشغلي القطاع السياحي والشرمن جانب  والنوعية وكذلك أهمية االلتزام الكمية

 . إحصائي دقيق للسياحة

 . 2019كما سيعقد االجتماع القادم للجنة األفريقية خالل الربع الثاني من عام 

 

 املستدامة  : املنتدى السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية 

واملراجعـة املتعمقـة لبـرامج السـياحة وأهـداف التنميـة  2018مبناسبة املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعـام 

املستدامة وبرامج البناء والتعمير املستدامة التابعة لشبكة الكوكب الواحد بالتعاون مـع منظمـة األمم املتحـدة 
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متوز بتنظيم حدثٍ جانبي رسمي لعـرض  18ا واملكسيك يوم األربعاء للبيئة قامت حكومات بوتان، بوتسوانا وفنلند

كيف ميكن حللول االقتصاد الـدائري فـي قطـاعي السـياحة والبنـاء أن تسـرّع التحـول إلـى االسـتهالك واإلنتـاج 

 .املستدامني وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة للمساهمة مبجتمعات أكثر استدامة ومرونة 

والـذي يقـدم مكانـاً للتعـاون )   One Planetفـي شـبكة (احلدث اجلانبي الرسمي هو نتيجة للتعاون بني برنامجني 

لتوسيع املبادرات القائمة والشراكات وتسهيل املشـاريع واألنشـطة اجلديـدة مـع إمكانيـة تسـريع التحـول إلـى 

  . االستهالك واإلنتاج املستدامني في قطاع السياحة

 

 ل استراتيجية اتصاالت األزمات "منظمة السياحة العاملية" :ورشة عمل حو 

 15إلـى  11موظفاً حكومياً من وزارات السياحة والنقل والبيئة من حكومـة مدغشـقر فـي الفتـرة مـن  70حضر 

حزيران املاضي ورشة عمل ملدة خمسة أيام أجرتها منظمة السياحة العاملية فـي مدينـة أنتانانـاريفو، العاصـمة. 

ملبادرة التي ميولها البنك الدولي جزءاً من تطوير استراتيجية اتصاالت األزمات التـي تهـدف إلـى تقليـل تـأثير متثل ا

 األحداث السلبية في البالد وتصنيفها من الكوارث الطبيعية واألوبئة والقضايا املتعلقة باألمن وغيرها .

وكان من بني املوضوعات التـي مت تقـدميها أثنـاء التـدريب : مراحـل اتصـاالت األزمـات (قبـل وأثنـاء وبعـد) وهيكـل 

استراتيجية اتصاالت األزمات واألدوات والتطبيقـات القائمـة علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت والعالقـات 

 .اإلعالمية 

في لتي طورتهـا منظمـة السـياحة العامليـة ومؤسسـة تـيمس ويتوافق املشروع املنفذ في مدغشقر مع اخلبرة ا

مكافحة األزمات وبفضل هذه املبادرة التي تشمل الدول األعضاء في ل العملية التنفيذية خالن مالسنوات األخيرة 

 . دولة في اتصاالت األزمات 60موظف حكومي من حوالي  200واألعضاء املنتسبني مت تدريب أكثر من 

 

 نتديات واالجتماعات التي ستقوم منظمة السياحة العاملية بعقدها خالل األشهر القادمة :أهم املثانياً : 

 : املؤمتر العاملي الثالث ملنظمة السياحة العاملية حول سياحة النبيذ 

وبعد جناح املؤمترين العاملني األول والثاني ملنظمـة السـياحة العامليـة  2030في إطار خطة التنمية املستدامة لعام 

في كيشيناو ، مولـدوفا  2018أيلول   7-6حول سياحة النبيذ سيعقد املؤمتر العاملي الثالث حول سياحة النبيذ في 

 .مولدوفا  بالتعاون مع حكومة جمهورية

حيث متثل مولدوفا املضيف املثالي للمؤمتر العاملي الثالث ملنظمة السياحة العامليـة حـول سـياحة النبيـذ وذلـك 

 . ر مخزون من النبيذ في العالم ، حيث اعتبرت مولدوفا نفسها منتجة النبيذ الرائدة في العالمكونها موطنا ألكب

وتفتخر مولدوفا بصفوف ال نهاية لها من الكروم ومجتمع ذو ثقافة غنية باملوسيقى والـرقص والطعـام والشـعر 

يـة وفريـدة مـن نوعهـا للسـياح مـن والعمارة والبضائع احلرفية الفريدة ومبزجها مع النبيذ يخلق هذا جتربة حقيق

 .جميع أنحاء العالم 

يسعى هذا املؤمتر إلى استكشاف القضايا املتعلقة بالتنميـة الريفيـة املسـتدامة مـن خـالل السـياحة وخاصـة 

 املشاركة في تعزيز الدور احملوري الذي ميكن أن تلعبه سياحة النبيذ في تعزيز التنمية احمللية، لذلك ينظر إلـى هـذه 
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كبير على أنها أحد مكونات استراتيجية التنميـة الريفيـة إلحيـاء االقتصـاد الريفـي وتشـجيع  سياحة بشكلال

 .احلفاظ على األصول الطبيعية والثقافية 

وتعتبر سياحة النبيذ كمجموعة فرعية من سياحة فـن الطهـي باإلضـافة إلـى ذلـك يُنـادى بهـا بطريقـة أكثـر 

 يزها لالستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية .استدامة للسياحة وذلك لدعمها وتعز

متثل التنمية الريفية املستدامة أولوية عالية في جميع أنحاء العالم بسبب انخفاض االقتصاد الريفي والتحـديات 

التي تواجهها في الوقت احلالي حيث مت حتديد تنويع االقتصـاد الريفـي فـي السـياحة فـي اسـتراتيجيات التنميـة 

 ة كأداة لها القدرة على توفير الدخل وفرص العمل وتدفق رأس املال . الريفي

ً مـن اجلهـات العامـة ومنظمـات إدارة الوجهـات واملنظمـات  (DMOs) وسيجمع املؤمتر بني املشاركني الدوليني بـدءا

جتـري  وعلـى مـدار اجللسـات سـوف .الدولية واحلكومية الدولية باإلضافة إلى أصحاب املصلحة في القطاع اخلاص

لشراكة بني القطاعني العام واخلـاص مـن أجـل تطـوير النبيـذ ذات عالقة بااملناقشات وعروض اخلبراء في مواضيع 

 . الريفي واملمارسات السياحية الشاملة 

 تقارير سياحية :ثالثاً : 

 تقرير السياحة من أجل التنمية : ااالت الرئيسية للعمل : 

 ؟ 2030بفعالية في خطة التنمية املستدامة لعام كيف ميكن للسياحة أن تساهم 

يتناول هذا التقرير الرئيسي التغييرات الالزمة في السياسات واملمارسات التجارية وسلوك املستهلك كما يعـرض 

رض على امتداد دراسة  حالة من جميع أنحاء العـالم دور السـياحة فـي  23هذا التقرير املؤلف من مجلدين الذي عُ

 :   2017ائز اخلمسة للسنة الدولية للسياحة املستدامة من أجل التنمية كل من الرك

 النمو االقتصادي املستدام   .1

  الشمول االجتماعي والعمالة واحلد من الفقر .2

  كفاءة استخدام املوارد وحماية البيئة وتغير املناخ  .3

  القيم الثقافية والتنوع والتراث .4

 التفاهم املتبادل والسالم واألمن .5

 : لألعمال لتعزيز االبتكار السياحي وريادة األعمال IE مشاركة منظمة السياحة العاملية مع كلية 

علـى  -الرائـدة فـي العـالم أحد مراكز التعليم التنفيـذي  -لألعمال  (IE) وافقت منظمة السياحة العاملية وكلية

كما سيعزز كالهما دور املؤسسـات األكادمييـة ، لتعزيز االبتكار وريادة األعمال في قطاع السياحة هماجهودتوحيد 

 في مجال االبتكار السياحي . 

ر استراتيجية منظمة السـياحة اإطفي ى تقدمي الدعم للألعمال إ (IE) كلية حيث دعت منظمة السياحة العاملية

دعم االستراتيجي ستوفر هذه املؤسسة التعليمية الرائدة الالعاملية اجلديدة بشأن االبتكار والتحول الرقمي، حيث 

 وريادة األعمال في مجـال السـياحة ملنظمة السياحة العاملية لتنفيذ املشاريع وتوسيع ونشر املعرفة حول االبتكار

 مدة سنوية متجددة . بني الطرفنيهذا االتفاق  يمتلك حيث س


