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بافتتـاح مكتـب  التاريـخ  تصنـع  العامليـة  السـياحة  منظمـة 

إقليمـي جديـد لهـا يف الـرق األوسـط

الريـاض، اململكـة العربيـة السـعودية، 26 أيار/مايـو 2021 - افتتحـت منظمـة السـياحة العامليـة مكتبـا 

إقليميـا جديـدا لهـا يف الـرق األوسـط، األمـر الـذي يقربهـا، كوكالـة متخصصة تابعـة لألمم املتحـدة، أكرث 

إىل أعضائهـا ويسـاعدها عـى املـي قدًمـا يف التزامهـا بإرشـاد تنميـة السـياحة يف كل أقاليـم العـامل.

يف احتفـال أقيـم يف الريـاض، باململكـة العربية السـعودية، انضـم إىل األمني العام ملنظمة السـياحة العاملية، 

ُزراب بولوليكاشـفييل، كل مـن صاحبـة السـمو امللـي، األمـرة هيفـاء آل سـعود، نائـب وزيـر السـياحة 

لالسـراتيجية واالسـتثامر، ووزيـر السـياحة باململكـة، معايل السـيد أحمـد الخطيب، الفتتاح املكتب رسـميا. 

كـام انضـم إليهـم وزراء للسـياحة مـن الـرق األوسـط ومن سـائر أقاليـم العـامل، باإلضافـة إىل أقطاب من 

القطـاع الخاص.

محور للنمو ورمز لألمل

سـيكون املكتـب الجديـد مبثابة محور ملنظمة السـياحة العاملية لتنسـيق السياسـات واملبـادرات بني الدول 

األعضـاء البالـغ عددهـا 13 دولـة يف اإلقليـم. ويشـمل ذلك عـدًدا من املشـاريع واملنتجات السـياحية، من 

بينهـا مبـادرة »أفضـل القـرى السـياحية ملنظمـة السـياحة العامليـة« الجديـدة، التـي تـم إطالقهـا مبناسـبة 

افتتـاح املكتـب اإلقليمـي. إىل جانـب ذلك، سـتكون الرياض أيًضا مقرا ألكادميية السـياحة الدولية املوسـعة 

التابعـة ملنظمـة السـياحة العامليـة، مـام يوفـر الفـرص لكافـة األشـخاص يف اإلقليـم، مبـن فيهـم النسـاء 

والشـباب، أيـا كانـت خلفيتهم.

األمـني العـام ملنظمـة السـياحة العامليـة، ُزراب بولوليكاشـفييل، قـال: » املكتـب اإلقليمـي الجديـد ملنظمـة 

السـياحة العامليـة سـيكون مركـزًا للحوار والنقاش وصنع القـرار، وهو يعيد األمل لكثر مـن الناس يف جميع 

أنحـاء اإلقليـم، مـام يسـمح لهـم باالسـتمتاع باملزايـا االجتامعيـة واالقتصادية التـي ال ميكن إال للسـياحة أن 

تقدمهـا. وقـد بـدأ العمـل يف املكتـب بعد بدء تفـي الوباء، وهذا دليـل عى تصميمنا وعـى دعم اململكة 

العربية السـعودية القوي ».

منظمة السياحة العاملية
مدريد، 26 أيار/مايو 2021 

بيان صحفي
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أمـا األمـني العـام لألمـم املتحـدة، أنطونيـو غوترييش، فقـد هنأ منظمـة السـياحة العاملية بهذه املناسـبة، 

قائـالً: »أعتقـد أن هـذا املكتـب سيسـاعد إقليـم الـرق األوسـط عـى إنعـاش قطـاع السـياحة، فضـالً عن 

دعـم منـو السـياحة الريفيـة يف جميـع أنحـاء العامل«.

وأضـاف معـايل السـيد أحمـد الخطيـب، وزيـر السـياحة السـعودي: “يسـعدنا اسـتضافة املكتـب اإلقليمي 

الجديـد يف اململكـة العربيـة السـعودية. وهـذا يـدل عـى التزامنـا بالعمل مـع رشكائنا يف منظمة السـياحة 

العامليـة لتطويـر قطـاع قـوي يسـتند إىل مبادئ االسـتدامة والفرص للجميـع، يف كل اإلقليم ويف سـائر أنحاء 

.« العامل 

هـذا وقـد سـاهمت منظمـة السـياحة العامليـة بتقديـم أفـكار فـذة قامئـة عـى الخـرة يف قمـة إنعـاش 

اإلقليمـي. املكتـب  افتتـاح  السـعودية مبناسـبة  السـياحة  نظمتهـا وزارة  التـي  السـياحة، 

روابط ذات صلة

Opening of the UNWTO Regional Office for the Middle East

47th UNWTO Regional Commission for the Middle East

Opening of the UNWTO Regional Office for the Middle East

Regional Department for Middle East

https://www.unwto.org/ar/event/middle-east-tourism-recovery-summit
https://www.unwto.org/ar/events/47th-unwto-regional-commission-for-the-middle-east-and-the-global-tourism-crisis-committee-meeting
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h0Og8d6YaYs
https://www.unwto.org/ar/middle-east
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