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أعضاء الرشق األوسط يجتمعون فيام تفتح
منظمة السياحة العاملية مكتبا جديدا لها يف الرياض

العامليـة  السـياحة  منظمـة  لجنـة  أعضـاء   – أيار/مايـو 2021  السـعودية، 28  العربيـة  اململكـة  لريـاض، 

اإلقليميـة للـرق األوسـط يتفقـون عـى العمل لتنسـيق بروتوكوالت دعم اسـتئناف السـفر اإلقليمي غداة 

التعـايف من وبـاء كوفيـد-19.

العامليـة وعددهـم 13، يف  السـياحة  التابعـة ملنظمـة  اللجنـة اإلقليميـة للـرق األوسـط  اجتمـع أعضـاء 

مدينـة الريـاض باململكـة العربيـة السـعودية، يف اليـوم التـايل الحتفال املنظمـة، وهي وكالة األمـم املتحدة 

املتخصصـة بالسـياحة، باالفتتـاح الرسـمي ملكتـب إقليمـي جديـد لهـا يف الريـاض. وكان عـى رأس جـدول 

األعـال تبنـي نهـج منسـق لوضـع بروتوكـوالت موحدة للسـفر اآلمـن واملسـؤول يف جميع أنحـاء اإلقليم.

اتفقـت دول الـرق األوسـط األعضـاء يف منظمـة السـياحة العاملية عى العمـل معا عى مبادرات أساسـية 

تهدف إىل تنسـيق بروتوكوالت السـفر وتنشـيط السـفر اإلقليمي:

وضع إطار مشرتك إلعادة فتح الحدود الدولية؛  -1

2-  إنشـاء ممـرات صحـة عامـة معتمـدة بـن املقاصـد للرتويـج لتجـارب سـياحية معينـة وإعـادة إطالق 

املقاصـد السـياحية ذات اإلقبـال األكـر؛

3-  تطبيـق حـل صحـي رقمـي مشـرتك لتسـهيل تجـارب السـياح بواسـطة تكنولوجيـا التوافق والتسـجيل 

اإللكـرتوين املتسلسـل، للمسـاعدة عـى التوصـل إىل معايـر موحـدة؛

4-  العمـل عـى تطبيـق نظـام تتبع املقاصد املشـرتك بـن اإلتحاد الدويل للنقـل الجوي ومنظمة السـياحة 

العامليـة، وهـو نظـام مراقبـة لتتبـع البيانـات الصحيـة والنظـم والتحـركات عـر الحـدود لحاية صحة 

ورفاهيـة سـكان اإلقليـم البالغ عددهـم 450 مليون نسـمة.

منظمة السياحة العاملية
مدريد، 28 أيار/مايو 2021 

بيان صحفي
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أسبوع تاريخي للسياحة يف الرشق األوسط

قـدم األمـن العـام ملنظمـة السـياحة العامليـة، ُزراب بولوليكاشـفييل، تقريـره إىل اللجنـة اإلقليميـة. وقـد 

أوضـح يف التقريـر كيـف عملـت املنظمـة مع جميـع األعضاء الفاعلـن واملنتسـبن يف جميع أنحـاء اإلقليم، 

مـرزا الدعـم الـذي قـدم لهـم يف مواجهتهـم الفريـدة واملشـرتكة آلثـار وبـاء كوفيد-19.

وقـال السـيد ُزراب بولوليكاشـفييل، األمـن العـام للمنظمـة: »يفتـح هذا االتفـاق فصالً جديًدا يف السـياحة 

اإلقليميـة يف جميـع أنحـاء الـرق األوسـط، ويضـع معيـاًرا للتعـاون لألقاليـم األخـرى«. »تكافـح الـدول يف 

جميـع أنحـاء العـامل للتغلـب عـى الوبـاء الذي لـه تأثر مدمـر عى قطـاع السـياحة العاملي. فكلا سـعت 

املزيـد مـن البلـدان إىل اتباع مسـار مسـتقل للخـروج من األزمة، كلا طـال الوقت لرتميم املالين من سـبل 

العيـش املتـررة. فقـط مـن خـالل الوحـدة والتعـاون عـر الحـدود ميكننا تجـاوز هـذه األوقـات العصيبة 

وجعـل فوائـد السـياحة متاحـة للعامل مـرة أخرى.«.

هـذا، وألقـى معـايل السـيد أحمـد بن عقيـل الخطيب، وزير السـياحة يف اململكـة العربية السـعودية كلمة 

أمـام اللجنـة اإلقليميـة التـي انعقدت يف أسـبوع تاريخي للمملكة وملنظمة السـياحة العاملية وللسـياحة يف 

الـرق األوسـط. وقـال: »تفتخـر اململكـة العربية السـعودية بأنهـا لعبـت دوًرا يف هذا اإلعـالن املهم الذي 

سـيخلق مسـاًرا جديـًدا يتقـدم عليـه قطـاع السـياحة يف الـرق األوسـط، ليـس فقـط يف التعـايف مـن وباء 

فـروس كوفيـد-19، بـل أيضا يف بناء ثقافة إقليمية جديدة للتعاون والتنسـيق يف سـبيل السـياحة يف جميع 

أنحاء الرق األوسـط.«.

عـى خلفيـة االفتتـاح التاريخـي للمكتـب اإلقليمـي الجديـد ملنظمـة السـياحة العامليـة يف الريـاض، تـم 

تقديـم الرتشـيحات وإجـراء االنتخابـات لألجهزة األساسـية ملنظمـة السـياحة العاملية وهيئاتهـا الفرعية، مع 

الحـرص عـى التـزام املنظمـة بالروتوكـول حتـى يف األوقـات الصعبـة. فتـم انتخـاب مـر كرئيـس للجنـة 

اإلقليميـة للـرشق األوسـط للفـرتة 2021-2023، خلفـا لإلمـارات العربيـة املتحـدة التي تنتهـي واليتها التي 

تـدوم سـنتن بانعقـاد الـدورة القادمـة للجمعيـة العامة للمنظمـة يف مراكش، املغـرب. وباإلضافـة، قدمت 

اململكـة العربيـة السـعودية ترشـيحها السـتضافة يوم السـياحة العاملي حن يعـود الـدور إىل إقليم الرق 

األوسـط يف عـام 2023. وسـوف يطلب مـن الدول األعضاء املصادقـة عى هذا الرتشـيح يف الجمعية العامة.

التعاون مع البنك الدويل

يف نفس الوقت، تواصل املنظمة التقدم يف أولوية رئيسـية أخرى، أال وهي تشـجيع االسـتثار يف السـياحة. 

ولقـد أعلنـت يف الريـاض عـن تعاون تاريخي جديد مع مجموعة البنك الدويل ووزارة السـياحة السـعودية. 

وستشـهد مذكـرة التفاهـم الجديـدة تعـاون املنظـات الثـالث يف تفعيل مبـادرة مجتمع السـياحة والعمل 

مـن أجـل إنشـاء صندوق اسـتئاين عاملي متعـدد املانحن مخصص فقط للسـياحة.
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الرتكيز عىل التعليم

وقعـت منظمـة السـياحة العامليـة ووزارة السـياحة يف اململكـة العربيـة السـعودية اتفاقـا لتوسـيع نطـاق 

 .IE أكادمييـة السـياحة عـر اإلنرتنـت التابعـة ملنظمـة السـياحة العامليـة، والتـي تعتمـد عـى دعـم جامعة

وسـيكون الهـدف الرئيـي تنظيـم 50 دورة تدريبيـة مفتوحـة عـر اإلنرتنـت متاحـة بخمـس لغـات، مـع 

تقديـم املؤسسـات األكادمييـة الرائـدة محتـوى محـدًدا لتدريـب واعتـاد أكـر مـن 30 ألـف محـرتف يف 

جميـع أنحـاء الـرق األوسـط.

روابط ذات صلة:

منظمة السياحة العاملية تفتح أول مكتب إقليمي لها يف الرق األوسط

اإلدارة اإلقليمية للرق األوسط يف منظمة السياحة العاملية

https://www.unwto.org/ar/news/unwto-makes-history-with-opening-of-first-regional-office-in-the-middle-east
https://www.unwto.org/ar/middle-east
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