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منظمـة السـياحة العامليـة تطلـق الدعـوة لــ »أفضـل القـرى 
السـياحية«

تقـوم منظمـة السـياحة العامليـة يف جميع أنحاء العـامل بتحديد القـرى امللتزمة بتعزيـز وصون تراثها   •

الثقـايف وبالتنميـة املسـتدامة مـن خـال السـياحة.

تـم اإلعـان عـن هـذه املبـادرة الجديـدة لـدى افتتـاح املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة السـياحة العامليـة   •

السـعودية. العربيـة  باململكـة  الريـاض  يف  األوسـط  بالـرق 

الريـاض، اململكـة العربية السـعودية/مدريد، إسـبانيا، 2٦ أيار/مايو 2021: يجري البحـث حاليا عن أفضل 

األمثلـة للقـرى الريفيـة التـي تسـخر قـوة السـياحة لتوفري الفـرص وحاميـة مجتمعاتهـا املحليـة وتقاليدها 

وتراثهـا املحـي. وسـوف تقـوم مبادرة منظمـة السـياحة العاملية بتحديد القـرى التي تتبع مناهـج ابتكارية 

تـؤدي عـى تحـول السـياحة يف املناطـق الريفية مبـا يتامىش مع أهـداف التنمية املسـتدامة.

مـن خـال الرؤيـة التي تصبو إىل جعل السـياحة قـوة إيجابية للتحـول والتنمية الريفيـة ورفاهية املجتمع، 

تهـدف »أفضـل القـرى السـياحية ملنظمـة السـياحة العامليـة« إىل تعظيـم مسـاهمة القطـاع يف الحـد مـن 

التفـاوت بـن األقاليـم ومكافحة هجرة السـكان مـن املناطق الريفية. وتسـعى املبادرة أيضـا إىل تعزيز دور 

السـياحة يف تقييـم وحاميـة القـرى الريفيـة جنبًا إىل جنـب مع املناظـر الطبيعية وأنظمة املعـارف والتنوع 

البيولوجـي والثقـايف والقيـم واألنشـطة املحليـة، مبا يف ذلك فـن الطبخ.

يـأيت إطـاق مبـادرة »أفضـل القـرى السـياحية ملنظمـة السـياحة العامليـة« مبناسـبة افتتـاح أول مكتـب 

إقليمـي ملنظمـة السـياحة العامليـة يف الـرق األوسـط )الريـاض، اململكـة العربيـة السـعودية(، مـام يؤكـد 

تركيـز املكتـب، مـن جملـة أمـور، عـى دور السـياحة يف التنميـة الريفيـة.

االحتفال بالسياحة كمحرك للتنمية الريفية والرفاه

قـال األمـن العـام ملنظمـة السـياحة العامليـة، زراب بولوليكاشـفيي: »ميكـن للسـياحة أن تكـون محـركًا 

للتغيـري اإليجـايب للمجتمعـات الريفيـة يف جميـع أنحاء العامل«. »نريـد اإلقرار بتفـرد كل قرية وعرض أفضل 

املبـادرات لجعـل السـياحة وسـيلة ملسـتقبل أفضـل يف املناطـق الريفيـة. وفيـام نسـتأنف السـياحة، نعمل 

للحـرص عـى عـدم تخلـف أي شـخص – أو أي قريـة – عـن الركـب«.

منظمة السياحة العاملية
مدريد، 2٦ أيار/مايو 2021 

بيان صحفي
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يف افتتـاح املكتـب اإلقليمـي ملنظمة السـياحة العامليـة يف الرياض، قال معايل السـيد أحمـد الخطيب، وزير 

السـياحة السـعودي: »نحـن فخـورون بـأن نكون رشيـًكا ملنظمة السـياحة العامليـة يف إطاق هـذه املبادرة 

الهامـة. بالنسـبة ملجتمعاتنـا الريفيـة، تعـد السـياحة فرصـة للتعريـف بثقافتها النابضـة بالحيـاة وبطعامها 

الرائـع والضيافـة السـعودية الشـهرية، مـع االسـتفادة مـن الفـرص االجتامعيـة واالقتصاديـة التـي يوفرهـا 

القطاع«.

تشمل املبادرة ثاث محاور:

عالمـة »أفضـل القـرى السـياحية ملنظمـة السـياحة العامليـة«: العامـة تحـدد القريـة التـي تعد   -1

مثـاالً بـارزًا ملقصـد سـياحي ريفـي ذي أصول ثقافيـة وطبيعية معروفة، والتـي تصون وتعـزز القيم الريفية 

واملجتمعيـة، واملنتجـات وأمنـاط الحيـاة الريفيـة، والتـي لديها التـزام واضـح باالبتكار واالسـتدامة يف جميع 

جوانبهـا االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئيـة.

برنامـج الرتفيـع إىل »أفضـل القـرى السـياحية ملنظمـة السـياحة العامليـة«: سـوف يعـود برنامج   -2

الرتفيـع بالفائـدة عـى عـدد مـن القـرى التـي ال تسـتويف متاًمـا معايـري التسـمية. إذ أن هـذه القرى سـوف 

تتلقـى الدعـم مـن منظمة السـياحة العامليـة ورشكائها يف تحسـن عنارص املجـاالت التي تـم تحديدها عى 

أنهـا فجـوات يف عمليـة التقييـم.

شـبكة »أفضـل القـرى السـياحية ملنظمـة السـياحة العامليـة«: سـوف تتيح الشـبكة حيـزا لتبادل   -3

الخـرات، واملامرسـات الجيـدة، والتعلـم، والفـرص. وسـوف تشـمل ممثلـن عن القـرى الحائزة عـى عامة 

»أفضـل قريـة سـياحية ملنظمة السـياحة العاملية«، والقرى املشـاركة يف برنامج الرتفيـع، باإلضافة إىل الخراء 

والـركاء مـن القطاعـن العـام والخـاص املشـاركن يف تعزيـز السـياحة مـن أجـل التنميـة الريفيـة.

ميكـن للـدول األعضـاء يف منظمـة السـياحة العامليـة ترشـيح ما يصل إىل ثـاث قرى ليتـم تقييمها من خال 

املبـادرة. يغلـق بـاب الرتشـيح يف 31 متوز/يوليـو 2021. وسـوف يتـم اإلعان عـن القرى املختـارة يف ترين 

األول/أكتوبـر 2021، مبناسـبة انعقـاد الـدورة الرابعـة والعرين للجمعيـة العامة ملنظمة السـياحة العاملية 

)مراكـش، املغرب، 12-15 تريـن األول/أكتوبر 2021(.
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Best Tourism Villages by UNWTO Webpage
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Best Tourism Villages by UNWTO: Presentation

https://www.unwto.org/tourism-villages/
https://youtu.be/DhfsO5rbnKU
https://www.unwto.org/tourism-villages/wp-content/uploads/2021/05/best-tourism-villages-by-unwto-en.pdf
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