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برنامج Google ومنظمة السياحة العاملية لترسيع السياحة 
 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

تم تصميم هذا الربنامج لتعزيز االبتكار والتحّول الرقمي والتخطيط يف قطاع السياحة.

ديب، 14 كانـون األّول )ديسـمرب( - اسـتضافت منظمـة السـياحة العامليـة التابعـة لألمـم املتحـدة النسـخة 

الثانيـة مـن برنامـج ترسيـع السـياحة العاملـي بالتعـاون مـع Google يف منطقـة الـرق األوسـط وشـال 

أفريقيـا. ويهـدف هـذا الربنامـج إىل تعزيـز االبتـكار والتحـّول الرقمـي والتخطيـط يف قطاع السـياحة يف كّل 

مـن اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية ومرص عرب تقديـم أحدث اإلحصـاءات بهدف 

زيـادة فعاليـة التخطيط السـياحي. 

أُقيـم الحـدث رقميًّـا الخميس املـايض، وحرضه وزراء السـياحة التابعون للدول األعضاء يف منظمة السـياحة 

العامليـة وأهـّم اتحـادات السـفر، ومجالـس السـياحة، ومنظات التسـويق للوجهـات السـياحية من جميع 

أنحـاء املنطقـة. وحصل املشـاركون عىل كافّـة اإلحصاءات املتعلّقة بالقطاع السـياحي من منظمة السـياحة 

العامليـة ورشكـة Google، وطـّوروا اسـراتيجيات جديدة لضان تعاٍف أكرث اسـتدامة.

ومبناسـبة إطـاق برنامـج ترسيـع السـياحة األول يف املنطقـة، قـال زوراب بولوليـكا، األمـن العـام ملنظمـة 

السـياحة العامليـة: »تفتخـر منظمـة السـياحة العامليـة براكتها مـع Google لتعزيز دور الرقمنـة وفعاليّة 

االبتكار يف قطاع السـياحة يف أنحاء منطقة الرق األوسـط. سـوف يسـاهم االسـتخدام الفّعال لإلحصاءات 

بنمـّو القطـاع السـياحي لجميـع الوجهات مبختلـف أحجامها، مـع االهتام املسـتمر بإدارة قطاع السـياحة 

بطريقـة مسـؤولة وشـاملة والحـرص عـىل أن يكـون موضوع االسـتدامة الدافع األسـايس لعجلـة التطّور.«

يف ما ييل بعض اإلحصاءات التي متت مشاركتها حول السفر اإلقليمي خال الجلسة:

أكرث األسئلة املطروحة

تشـر بيانـات »بحـث Google« إىل أّن أكـرث األسـئلة املطروحـة عـن اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة 

العربيـة السـعودية ومـرص هـي مرتبطة بالقيـود املفروضة عىل السـفر جرّاء تفيش فروس كورونا املسـتجّد 

)COVID-19(. عـىل سـبيل املثـال: »هـل السـفر إىل ديب آمـن حاليًـا؟«، أو »هـل تسـتقبل مكة الـزوار؟«، 

أو »هـل تفـرض مـرص إجـراءات الحجـر الصحـي؟«. واألمر سـيّان عىل املسـتوى العاملـي، بحيث تـّم الركيز 

عـىل تأثـر فروس كورونا املسـتجّد، والحاجة إىل السـفر، وتدابـر األمان املطلوبة يف 45% من األسـئلة األكرث 

تواتـرًا حول موضوع السـفر.

بيان صحفي
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»Google مؤرشات »بحث

منـذ إصـدار اإلعـان األخـر عـن اللقـاح قبل أسـبوعن، شـهدت طلبـات البحـث املتعلقـة بالطـران الجّوي 

إىل اإلمـارات العربيـة املتحـدة  وأماكـن اإلقامـة ارتفاًعـا رسيًعا ألول مرّة منـذ بداية الجائحـة، وذلك مقابل 

وتـرة أبطـأ بالنسـبة إىل اململكـة العربيـة السـعودية جـرّاء القيـود املفروضـة عىل السـفر. أّما يف مـا يتعلّق 

برحـات الذهـاب، فأظهـرت آخـر البحوث أّن 33% من املسـافرين اإلماراتين يخططـون لقضاء عطلة خارج 

البلـد يف غضـون ثاثـة إىل سـتة أشـهر، مقابـل 25% يف اململكـة العربية السـعودية و20% يف مرص.

وقـد أثّـر الوبـاء أيًضـا عـىل اهتامـات املسـافرين التي تعكـس الوضـع الراهن حيـث مالـت إىل الوجهات 

الخارجيـة والطبيعيـة. عـىل سـبيل املثـال، ازدادت عمليـات البحـث عـن السـياحة البيئيـة واملسـتدامة يف 

اململكـة العربيـة السـعودية )90%( ويف اإلمـارات )35%( ويف مرص )20%(، بحيـث ازداد االهتام باملحميات 

الطبيعيـة، مقابـل انخفـاض يف عمليـات البحـث عـن الرحـات البحريـة والسـفر الفاخر وحدائـق املاهي.

ارتفاع يف عمليات البحث عن الوجهات املحلية

تشـر األماكـن األكـرث رواًجـا عـىل محـرك بحـث Google يف تريـن الثـاين )نوفمـرب( ميـل األشـخاص إىل 

السـفر املحـيّل يف أنحـاء بادهـم أو أماكـن اإلقامـة الحاليّـة، حيـث شـملت الوجهات األكـرث بحثًـا: الغربية 

)أبوظبـي(، وأم القيويـن يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة، والظهـران )الدمـام(، والُخـرَب يف اململكـة العربيـة 

السـعودية، ومنشـية البكـري )القاهـرة(، وسـيدي جابـر )اإلسـكندرية( يف مـرص. ويف الوقـت نفسـه، ارتفـع 

عـدد طلبـات البحـث عن الرحات الدولية إىل اململكة العربية السـعودية )52%( ومرص )80%( يف األسـابيع 

املاضية. القليلـة 

ويف هـذا السـياق، قـال املديـر العـام لركـة Google يف منطقـة الـرق األوسـط وشـال أفريقيـا، »لينـو 

كاتـاروزي«: »تكتسـب املهـارات الرقميـة اليـوم أهميـة أكـرب مـن أي وقت مىض، وسـتؤدي دوًرا رئيسـيًا يف 

مسـاعدة منطقتنـا عـىل التعـايف بشـكل أرسع وأكـرث اسـتدامة. ميثّل هـذا الربنامـج فرصة ملجالس السـياحة 

واألنشـطة التجاريـة يف منطقـة الـرق األوسـط وشـال أفريقيـا لاسـتعداد والبحـث عـن طـرق جديـدة 

للتعامـل مـع املسـافرين املسـتقبلين. ونحن متفائلون بشـأن مسـتقبل قطاع السـفر والسـياحة، ونـرى أنّه 

سـيكون لركـة Google وقطـاع التكنولوجيـا دوًرا أساسـيًا يف تحقيـق تعـاٍف رسيـع.«

وقـد أُقيـم أّول برنامـج ملنظمـة السـياحة العامليـة وGoogle لترسيـع السـياحة يف تريـن الثاين )سـبتمرب( 

املـايض،  ومتـت اسـتضافته مـن ِقبـل جنـوب أفريقيـا سـعيًا إىل تعزيز قـّوة السـياحة ودفع النمو املسـتدام 

يف جميـع أنحـاء العـامل. وسـيتم اإلعان عـن أحداث الربنامـج القادمة عـىل املوقع اإللكـروين التابع ملنظمة 

السـياحة العاملية.

جهات االتصال

 comm@unwto.org :قسم االتصاالت، منظمة السياحة العاملية، الربيد اإللكروين

aljarkas@google.com :الربيد اإللكروين ،Google ،مروة خوست، قسم االتصاالت
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