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  نقاش حول موضوع: "السياحة والتحّول الرقمي" 

 الخلفية .أوال

تشّكل السياحة أحد القطاعات األكثر قدرةً على دفع عجلة النمّو الشامل، وخلق فرص العمل، والحّد من الفقر،   1.
، ولها تأثير كبير على % من الناتج المحلّي اإلجمالي في العالم10والسالم. تستأثر السياحة بـوتعزيز التنمية المستدامة 

اإلدماج االجتماعي. وتحتّل السياحة المرتبة  وتشجيعواالستثمار وتطوير البنى التحتية  الوظائفخلق  وعلىالصادرات 

بلغت قيمة السياحة الدولية )إيرادات السياحة الدولية ونقل الثالثة عالميًا في فئة الصادرات، بعد الكيماويات والوقود: فقد 

% من 7من صادرات الخدمات في العالم، و% 30، أي ما يمثّل 2016مليار دوالر أميركي في العام  1.442الرّكاب( 

 إجمالي الصادرات في السلع والخدمات. 

فإنّها تساهم أيًضا بنطاقها الواسع  عّدة قطاعات، علىتأثيره الذي يمتّد  السياحة نظًرا إلى طابعاضافة إلى لل،، وباإل  2.
ناشئة، في تحفيز ريادة المشاريع ونمّو المؤّسسات الصغرى والصغيرة والمتوّسطة الحجم التي تشّكل، إلى جانب المشاريع ال

 لالبتكار وخلق فرص العمل.  المحّرك الرئيسي

التي تتراوح من المساءلة لناحية التأثيرات االجتماعية والبيئية  في المقابل، تواجه السياحة عدًدا من التحّديات    3.
 تلبية متطلّبات المسافر العصري وزيادة القدرة التنافسية. الستراتيجية الرقمنة من أجل للسياحة، وصوالً إلى اإلدارة الفّعالة 

لى تحّوٍل في نماذج العمل وسلوك بالطبع، إلى جانب النمّو المستمّر للسياحة في السنوات األخيرة، شهدنا أيًضا ع  4.
المستهلك، وقد نتَج ذلك بالدرجة األولى عن األزمة االقتصادية العالمية، والتقّدم في مجال التكنولوجيا، وظهور المنّصات 

  يانات الضخمة أو تحديد المواقع الجغرافية. بوالتصاد التشاُرك(، )التي غالًبا ما ُيشار إليها باق الرقمية

شّكل تطّور تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت المحّرك األكبر للتغيير. وال شّك في أّن الثورة التكنولوجية قد رّبما   5.
بالفعل بتحويل سلسلة القيمة السياحية، وتغيير السوق والطلب على المهارات وخصائص الوظائف في القطاع  تبدأ

 السياحي. 

(، ُيتوقَّع أّن تؤّدي الرقمنة في مجال 2025حّتى  2016د القادم )من ب المنتدى االقتصادي العالمي، "في العقسبح    6.
مليار دوالر من  100مليار دوالر، ونقل ما قيمته  305الطيران والسفر والسياحة إلى توليد قيمة مضافة للقطاع تصل إلى 

والمجتمع ككّل، عن طريق التقليل من  مليار دوالر للعمالء 700األقطاب التقليدية إلى المنافسين الجدد، وتوليد فوائد بقيمة 
 سيشهداألثر البيئي وتعزيز السالمة واألمن والتوفير في التكاليف والوقت بالنسبة إلى المستهلكين. باإلضافة إلى ذلك، 
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وخارج من الجيل التالي داخل للوظائف الحالية، يقابله جزئًيا خلق فرص عمل قائمة على المهارات   صافًياالقطاع انتقاالً 
 1منظومة السفر."

فرص العمل،  قتعزيز التنمية والنمو وخل وإمكانية مساهمتها فيانطالًقا من هذا السياق، سيعتمد مستقبل السياحة   7.
هات والتغّيرات الرئيسية التي ستطال القطاع في المدى القريب والمتوّسط والبعيد، اقدرتها على الكشف عن االّتج على

  هات والتغّيرات. اهذه االّتج وقدرتها على التكّيف مع

التشريعات واألنظمة المتقادمة، والخوف من اإلخفاق، وغياب الوعي، واالفتقار إلى التعاون والتواصل بين   8.
ليست سوى بعض التحّديات التي تواجهها السياحة في كلّها ونقص التمويل؛  ،الجهات المعنّية، وانعدام الدراية التكنولوجية

ة التكنولوجية. لكن، بوجود السياسات المناسبة والتدريب واإلدارة المالئَمين، يصبح بإمكان االبتكار التكّيف مع الثور
في السياحة، وتحسين رفاه وازدهار  وذات نوعية أفضلجديدة  أعمالوالتكنولوجيا أن يؤّديا إلى خلق وظائف وفرص 

 مجتمعاتنا بشكٍل عام، والمساهمة في مستقبٍل أكثر استدامة.   

ومن أجل استباق التحّديات واالّتجاهات الجديدة في قطاع السياحة والتصّدي لها وتخّطيها، ترّكز منّظمة السياحة   9.
التي تهدف إلى تكريس مكانة المنّظمة باعتبارها  العالمية حالًيا على استراتيجيتها الخاّصة باالبتكار والتحّول الرقمي

 للثورة الصناعية الرابعة في مجال السياحة.  دةلعالمية الرائاالوكالة 

ّتجاه رقمنة السياحة وإلى إنشاء منظومٍة إلى الدفع بامنّظمة السياحة العالمية بشكٍل عام  تسعىمع هذه االستراتيجية،   10.
تنمية من شأنها أن تعّزز إمكانات القطاع من حيث النمّو االقتصادي، وخلق فرص العمل، وال لتشجيع االبتكار والريادة،

  المستدامة.  

من أجل تحقيق األهداف اآلنفة الذكر، سترّكز منظّمة السياحة العالمية على خطَّي عمل رئيسيَين وستّة مشاريع و  11.
 : استراتيجية، على النحو التالي

 االبتكار 

 (Innovation Hub Network)منّظمة السياحة العالمية التابعة لاالبتكار  شبكة محور (أ )

: منتديات لالبتكار مخّصصة للسياحة Tourism Tech (Ad)venturesمنتديات منّظمة السياحة العالمية  (ب )

يادة المشاريع، وعلى وجه الخصوص االستثمار في رتجمُع بين كافة الجهات المعنيّة في المنظومة لتعزيز االبتكار و

 السياحة 

 شئة والمستثمرين واألكاديميين منّصة الشبكة الرقمية للشركات الرائدة والمشاريع النا (ج )

برنامج قادة االبتكار في السياحة: مجموعة من القادة المبدعين والمبتكرين ولوي التوّجه االجتماعي،  (د )

  للسياحة   العاملين من أجل التنمية المستدامة

 االتّجاهات والمبادئ التوجيهية لالبتكار (ه )

 التحّول الرقمي 

 ات باستخدام التكنولوجيات الجديدة. المقاصد الذكية وبناء القدر أ( ) 

 األهداف  ثانيا. 

سيشّكل النقاش حول موضوع "االبتكار والتحّول الرقمي" منبًرا لكافة الجهات الفاعلة المعنّية بالمنظومة   12.
)الحكومات والمشاريع الناشئة والمستثمرون والشركات الكبرى والهيئات األكاديمية والمؤّسسات( لمناقشة التحّديات 

عالوًة على ذلك، ستمّثل هذه الجلسة فرصًة فريدة ي القطاع. والفرص الحالية الناجمة عن عمليات الرقمنة واالبتكار ف

                                            
1
 The Travel & Tourism Competitiveness]" 2017السفر والسياحة، المنتدى االقتصادي العالمي: "تقرير التنافسية في مجال   

Report, 2017] (2017-report-competitiveness-tourism-travel-www.weforum.org/reports/the ) 

mailto:omt@unwto.org
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ساء بيئة قائمة على مفهوَمي رالستكشاف أوجه التآزر وفرص التعاون الممكنة بين القطاَعين العام والخاّص، بهدف إ
   االبتكار والريادة في المجال السياحي.  

 المؤقّت  البرنامج  ثالثا. 

خبيرة رفيعة المستوى في مجال االبتكار والتحّول الرقمي، منظّمة السياحة تاليا بايونا، رئيسة التشريفات: السيّدة نا

  العالمية

 رئيس وزراء جورجيا السابق نيكا غيالوري،  معالي السيّدكلمة رئيسية يلقيها  09:45 – 09:30

 

 

 

 

09:45 – 10:30 

 حلقة نقاش 

 األعمال ريادة مركز يسورئ االقتصادية شؤونلل رئيسال نائب ،غوميس خوسيه خوان دالسيّ  النقاش: مدير

 School) Business (IE األعمال إلدارة إي يآ كلية واالبتكار،

  ّمديرة ،ايارانغ ماريا دةالسي Services Professional Google والشرق أوروبا منطقة في 

    وأفريقيا األوسط

  ّلوكالة التنفيذي الرئيس ،ويليغ أمودا دالسي Destinia 

  ّالقطاع شؤون وحدة رئيس نائب ،ليرفاغ سفيند دالسي Affairs) (Industry، مجموعة  Amadeus

Group IT 

  ّالمؤّسسية الشراكات ،السفر قطاعات فرع - ماستركارد ،رئيسال نائبة ،روبينو ديانا دةالسي  

  ّورئيس سمؤسّ  ،ساراسوال إنريكي دالسي Mate Room 

  ّبرشلونة سي. إف. ،والمعارف اإلستراتيجية مدير ،سوبرينو خافيير دالسي )Barcelona FC( 

 نقاش مفتوح  11:15 – 10:30

 السياحة، األرجنتين  وزيرمعالي السيّد غوستافو سانتوس، : مدير النقاش

 

 كلمة ختامية  11:30 – 11:15

 العالمية السياحة منظّمة عام أمين بولوليكاشفيلي، زوراب السيّد  

 األرجنتين السياحة، وزير سانتوس، غوستافو السيّد معالي 

 

 مبادئ توجيهية للنقاش  رابعا.

.13 المواضيع، تدعو األمانة الوفود إلى التركيز بصورٍة خاّصة على المفتوح لمشاركٍة مثمرة وناشطة في النقاش 
 التالية: 

 ل الرقمي في السياحة؛ تبادل المعلومات بشأن التحّديات والفرص الحالية الناجمة عن التحوّ  (أ )
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 حول استخدام التكنولوجيا؛  تتشارك أفضل الممارساو (ب )

 تشارك أفضل الممارسات بشأن تشجيع االبتكار واالستثمارات؛ و (ج )

سياحة العالمية حول وكذل، لزيادة التعاون بين أعضاء منظّمة ال بالنسبة إلى األمانة،مناقشة مجاالت العمل و (د )

 هذه المسألة؛ 

وتقديم مقترحات محّددة للربط بين الحكومات والمشاريع الناشئة، والمستثمرين، والشركات، في سبيل تعزيز  (ه )

 االبتكار في قطاع السياحة على المستويَين اإلقليمي والعالمي. 

اضمن مهلة إرسال بريد إلكتروني إلى األمانة  النقاش المفتوحخالل التي ترغب في التحّدث رجى من الوفود يُ   14.
المواضوع. وستضع  خانة"المناقشة الموااضيعية" في  ، مع لكر عبارة(aramos@unwto.orgمايو )أيّار/ 21 قصاهاأ

، من ا لضيق الوقترٍض قدر اإلمكان. ونظرً تنظيم المناقشة على نحو مُ  بما يُتيح حّدثين،قائمة المت على ءهماألمانة أسما

 كحّد أقصى.  ثالث دقائق أن تقتصر مداخلة كّل رئيس وفد علىالضروري 

.15 واإلسبانية.  والروسيةسيتّم تأمين الترجمة الفورية باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية  

 جراءات من قبل المجلس التنفيذيإخامسا. 

رمقرّ مشروع 
2

 
 

 المجلس التنفيذي، إنّ 

إدراج االبتكار والرقمنة في األجندة السياحية العالمية هو أمر له أهمية أساسية من أجل الحفاظ على القدرة  بأنّ يقّر  .1

 ، من ناحية النمّو االقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة؛ زيز إمكانات القطاع إلى أقصى حدّ وتعالتنافسية 

باالستراتيجية المتعلّقة باالبتكار والتحّول الرقمي ومختلف األنشطة التي تقوُم بها األمانة في هذا ويحيط علًما  .2

 المجال؛ 

 ة. الرقمنة من أجل تطوير قطاع السياحتشجيع االبتكار و سبيل في من األمين العام مواصلة جهودهويطلب  .3

                                            
.يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة المقررات الصادرة عن األمانةلإلطالع على المقرر النهائي الذي .  هذا مجرد مشروع مقرر   
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ق  مرف ل ال مة :األو ائ ن ق تحاوري م  ال

H.E. Mr. Nika Gilauri 

Nika Gilauri is a Georgian politician who was Prime Minister of Georgia from 
2009 to 2012. He had served as Minister for Energy (2004–2007) and 
Minister for Finance (2007–2009) and First Vice Prime Minister in 
the Cabinet of Georgia (2008–2009). 

In 2012, he was appointed as the head of the JSC Partnership Fund, a state-
owned stock fund. Currently Mr. Gilauri set his advisory boutique for public 
sector decision makers. He is also a senior advisor at McKinsey and Co. 

 

Mr. Amuda Goueli, Co-Founder & CEO, Destinia 
Amuda is the Founding Partner of the 
companies Destinia.com, Tor.travel (ex. Transhotel 
group), Muchoviaje.com , Tech Solutions Travel and creative 
agency Planilandia which operate in the online sector.  

He is currently the CEO of the online travel agency Destinia.com and 
a member of the Management Bodies of the Spanish Association of Digital Economy (Adigital) 
and the Travel Agent Union  (CEAV). His personal interest in coaching led him to devote part of 
his time to preparing conferences and talks on Entrepreneurial Management and E-commerce, 
with the aim of helping online businesses, small businesses and entrepreneurs generate 
business through online commerce. 

He started working in the online sector in 1997, occupying the post of Marketing and Contents 
Director in Globalclick. From 2000 on he devoted his energy to developing Destinia.com. His 
professional experience in communication media such as Televisión Española, Telemadrid and 
Advertising Agencies and his training as a programmer have allowed him and the Destinia.com 
team to be present in 35 countries and reach 73 million users in 2017. 

Mr. Juan José Güemes, Vice President of Economic Affairs and Chairman of the 
Entrepreneurship & Innovation Center, IE Business School   

Juan Jose Güemes (1969) joined the prestigious academic institution IE 
Business School in March 2010 as President of the International Center for 
Entrepreneurial Management after seventeen years of intense political 
activity. He had previously served in a broad range of government 
departments, including tourism, finance and employment, gender policies, 
and health.  
Güemes holds a Bachelor’s Degree in Economics and Business 
Administration (Universidad Complutense, Madrid, 1992) and a Master in Financial Markets 
(Universidad San Pablo CEU, Madrid, 1993). He began his career as an analyst at the Bank of 
Spain in 1991, before serving as Economic Adviser to Spain’s People’s Party in the Spanish 
Parliament from 1993 to 1996. He later served as advisor to the Deputy Prime Minister and 
Minister of Finance Rodrigo de Rato Figaredo, who appointed him Deputy Director of his Cabinet 
in 1998. 
 
In the year 2000 Juan Jose Güemes was appointed General Secretary of Tourism, being 

mailto:omt@unwto.org
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https://www.tor.travel/
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http://www.ceav.info/
http://amuda.com/conferencias-conferences/
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responsible for the international promotion of Spain as a tourist destination. In the three years he 
headed tourism in Spain, he modernized the country’s brand image and promoted a strategy to 
take Spanish tourism into new markets and products. During his term of office, the State Society 
for Tourism Information Management was created to promote Spain online. Today, the Spanish 
Tourist Board is a leader in the use of the Internet for the promotion of tourist destinations and 
tourist products. 
 
His work in government organizations gained him a reputation for entrepreneurial ideas and 
innovation in the public sector. As President of IE’s International Center for Entrepreneurial 
Management he is focused on fostering the entrepreneurial spirit and creating new business and 
social projects, as well as promoting women-led entrepreneurship. 
 
 
Mr. Svend Leirvaag, Vice President, Industry Affairs, Amadeus IT Group  

Svend Leirvaag, Vice President, Industry Affairs, leads Amadeus’ 
government and institutional affairs globally, including Amadeus’ Corporate 
Social Responsibility (CSR) programs, such as the Click for Change 
partnership with UNICEF, and Amadeus’ Sustainability initiatives. 
  
Svend holds a degree in Business Administration from the USA, and 
started his career as a management trainee in Scandinavian Airlines in 
1986, before joining newly established Amadeus in 1988. He returned to 
SAS in 1992 as Director of Marketing & Distribution. Working for the SAS CEO he led the 
implementation of TQM/LEAN in SAS’ commercial division worldwide, and subsequently the 
development and implementation of SAS’ travel agency programme in Scandinavia. After 
leaving SAS in 1997 he embarked on a successful management consulting career, acting as 
trusted advisor to top management across different industries. Svend rejoined Amadeus in 2011. 
 
Svend is a respected travel industry expert, and has broad international management and 
consulting experience from airlines, hotel chains, travel management companies, and online 
travel distribution. 

 
Mr. Kike Sarasola, Founder and President, Room Mate 
 

Currently, Kike is a trendsetting pioneer in the tourist industry thanks to his visionary, disruptive 
and rebellious character. Proof of these traits are the international recognitions he’s received, 
including but not limited to the 2017 European Gold Medal for Merit at Work and 
the 2015 Medal for Tourist Accomplishments granted by the Spanish Council of 
Ministers. That same year he was also named Man of the Year by GQ and 
granted Architectural Digest’s Special Award for supporting Interior Design. 
 
Over the past year, Sarasola has been invited to lecture at over 100 
conferences worldwide where he has not only spoken about the hotel industry 
as such, but also about leadership, innovation and entrepreneurship. More 
Ideas and Less MBAs is the title of this innovative book, one he wrote with the purpose of 
motivating people who are willing to take risks in the name of what they believe in. 
 
In 2017, the American programme “Hotel Hell” presented by Gordon Ramsay premiered in 
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Spain. Kike was asked to star in the Spanish version, which tripled Discovery Max’s audience 
and was a trending topic for the 8 weeks during which the 1st season aired. 
 
Following this successful experience with the show and convinced that being happy is a 
profitable enterprise, Kike decided to share the know-how that made Room Mate a model of 
success and has launched a new business line: X-Perience by Room Mate, a tailor-made 
hospitality consultancy service managed and executed by Room Mate experts in combination 
with PwC’s state of the art technology. 
 

Mr. Javier Sobrino, Strategy & Knowledge Director, FC Barcelona 

Javier is Strategy & Knowledge Director at FC Barcelona. He has 
developed the Corporate Strategic Plan (2015-2021) and 
coordinates its implementation. He leads the Club’s Innovation 
activities, which include the launch and development of the Barça 
Innovation Hub project, leading innovation initiative in the sports 
industry.  

Javier is also Professor of Strategic Management & Innovation in the sports industry in different 
Universities. He has written different books, including “Sport, an economic sector” and “Sports 
Diplomacy”. He has also been involved in projects related to sport policies implementation and 
the transversal impact of sport. 

He has an MBA from INSEAD and a Law and Business Degree at Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE) in Madrid. 

A proud father of three, he has developed his career in the sports industry as a consultant 
serving different international sport clubs and institutions. Prior to that, he worked in the banking 
sector in strategic planning positions and as Senior Manager at Accenture. 
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