
 

 وكالة متخّصصة تابعة لألمم المتّحدة    -منّظمة السیاحة العالمیة 
 

 
  

 
 جلسة موضوعیة 

 الدورة الرابعة والعشرون للجمعیة العاّمة 
 ، مدرید (إسبانیا) 13:15-10:00كانون األّول/دیسمبر،  2

 االبتكار والتعلیم والتنمیة الریفیةالبناء للمستقبل: 
 

 بیدرو سانشیز بیریز كاستیون، رئیس حكومة إسبانیا سعادة السیّد مالحظات  10:15  –   10:00
 

 االفتتاح  10:30  –   10:15
 

 ) WTTCالسیدة جولیا سیمبسون، رئیسة تنفیذیة ورئیسة المجلس االعالمي للسفر والسیاحة ( •
 سعادة السیّد ُزراب بولولیكاشفیلي، األمین العام لمنّظمة السیاحة العالمیة  •

 
 نقاش وزاري حول سیاسات تعزیز السیاحة من أجل التنمیة الریفیة 11:10 - 10:30

 
درا كارفاو، رئیسة دائرة استطالع األسواق والتنافسیة في منّظمة السیاحة  نسا  :منّسقة الجلسة •

 العالمیة 
 

ریكاردو جالیندو بوینو ، نائب وزیر السیاحة ، وزارة التجارة والصناعة والسیاحة  سعادة السیّد   •
 )كولومبیا(، 

 )جامایكا(إدموند بارتلیت، وزیر السیاحة، وزارة السیاحة سعادة السیّد  •
مالیزیا ، وزارة السیاحة    ،داتو سري نانسي شكري ، وزیرة السیاحة والفنون والثقافةسعادة   •

 ) مالیزیا(، والفنون والثقافة
مونتیلسعادة  •   • صوفیا  أفارا  السیدة  وزیرة  دي  للسیاحة   -،  الوطنیة  األمانة  تنفیذیة،  أمینة 

)SENATUR ()_باراغواي( 
 )سلوفینیا(، وزیر الدولة ، وزارة التنمیة االقتصادیة والتكنولوجیا سیمون زاجك سعادة السیّد  •
 ) إسبانیا( الصناعة والتجارة والسیاحة،ماریا رییس ماروتو إلیرا ، وزیرة  السیدة سعادة  •
. داماس ندومبارو ، وزیر الموارد الطبیعیة والسیاحة ، وزارة الموارد  دكتور.  سعادة السیّد  •

 )تنزانیا(الطبیعیة والسیاحة 
 )تركیا(السیدة أوزغول أوزكان یافوز ، نائبة الوزیر ، وزارة الثقافة والسیاحة ، سعادة  •

 
تعزیز مساھمة السیاحة في التنمیة الریفیة یتطلب أطرا مناسبة للسیاسات واالستراتیجیات. یرمي النقاش الوزاري إلى تحدید 

لشاملة والمستدامة في المناطق الریفیة، بما في  الفرص المتاحة لوضع سیاسات جدیدة وأدوات فعالة لدعم تنمیة السیاحة ا 
 ذلك قضایا مثل البنیة التحتیة وإتاحة الوصول وتطویر سالسل القیم واالستثمار. 

 
 المائدة المستدیرة للوزارات والمشاریع الریادیة حول االبتكار في السیاحة الریفیة: 12:00 - 11:10

 
إدارة االبتكار والتعلیم واالستثمارات في منّظمة السیاحة  ناتالیا بایونا، مدیرة    :منّسقة الجلسة •

 العالمیة 
 
 

 

 
 البرنامج المؤقّت
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 :المتحدثون المشاركون على المستوى الوزاري من الدول األعضاء
 

 )الیونان(السیدة. صوفیا زاكاركي، نائبة وزیر السیاحة ، سعادة  •
 )شیلي(خوسي لویس أوریارتي كامبوس، نائب وزیر السیاحة ،  السید  •
 )الیابان(السید كانیكو، نائب المفوض ، وزارة األراضي والبنیة التحتیة والنقل والسیاحة ،  •
 )األردن(. السید. نایف حمیدي الفایز، وزیر السیاحة واآلثار ، سعادة •
 ) جیریانی(. السید الي محمد ، وزیر اإلعالم والثقافة ، سعادة •
 )البرتغال(السیدة ریتا ماركیز، وزیرة الدولة للسیاحة ،  •
السیّد  • بلھول   سعادة  لریادة األعمال والشركات الصغیرة الفالسي  الدكتور أحمد  ، وزیر دولة 

 ) العربیة المتحدةاإلمارات (والمتوسطة 
 (CAF) الالتینیةالسید أوسكار رویدا جارسیا ، مدیر السیاحة ، بنك التنمیة بأمریكا  •

 
 :(حسب الفئة)مسابقة منّظمة السیاحة العالمیة للشركات الناشئة في مجال السیاحة الریفیةالفائزون في 

 اشخاص  •
 كوكب  •
 ازدھار  •
 زخم •

 
تعرض ھذه المائدة المستدیرة الفائزین الخمسة في كّل فئة من فئات «مسابقة منّظمة السیاحة العالمیة للشركات الناشئة في  
مجال السیاحة الریفیة»، إلى جانب مداخلة من أربعة وزراء من الدول األعضاء في منّظمة السیاحة العالمیة من مناطق 

حول تأثیر المشاریع الریادیة في المجتمعات الریفیة في مناطقھم، مّما یوفّر  مختلفة حیث سیتحدّثون عن وجھات نظرھم  
أفكاًرا ورؤى ُملِھمة لرّواد المشاریع والمقاصد السیاحیة في المستقبل. وقبل المائدة المستدیرة، سنُشاھد أیًضا شریط فیدیو  

 یعرض نبذة عن المشاریع الفائزة. 
 

 برنامج المستقبل الرقمي لمنّظمة السیاحة العالمیةاإلعالن عن  12:10  –   12:00
 

 ناتالیا بایونا، مدیرة إدارة االبتكار والتعلیم واالستثمارات في منّظمة السیاحة العالمیة •
 

العالمیة للمؤّسسات الصغیرة والمتوّسطة من أجل تسریع  سیتّم إطالق برنامج المستقبل الرقمي الخاّص بمنّظمة السیاحة 
ة في مجال تقنیات  غیرة والمتوّسطة والشركات الناشئاالنتعاش االقتصادي لقطاع السیاحة عن طریق دعم المؤّسسات الص

السفر والتنقُّل إلطالق العنان للتقنیات الرقمیة في سبیل خلق فَُرص العمل وتعزیز المرونة المستقبلیة في الروابط بین سلسلة  
 . 19-وفید القیمة السیاحیة في أعقاب جائحة ك

 
مسارات رقمیة: نمّو األعمال، واالتّصال، والتجارة اإللكترونیة، والبیانات الضخمة   5یرّكز برنامج المستقبل الرقمي على  

واألمن والمدفوعات  وفیسبوك    ،والتحلیالت،  وماستركارد  بي  إن  بي  وإیر  أمادیوس  مثل:  التقنیات  مع شركات  بالتعاون 
 22ازون ویب. یطمح البرنامج لخدمة ما ال یقّل عن ملیون مؤّسسة صغیرة ومتوّسطة من  وسیسكو وتیلیفونیكا وخدمات أم

 بلدًا.   
 

  2021دوري الطّالب لمنّظمة السیاحة العالمیة لعام  -تمكین قادة السیاحة للمستقبل  13:00 - 12:10
 

  2021الطّالب لمنّظمة السیاحة العالمیة لعام  لدوريحفل تسلیم جوائز 
 

 حلقة نقاش تفاعلیة بین الطّالب والوزراء واألمین العام
 

 منّسقة الجلسة: لوسي غارنر، الشباب وتنمیة المواھب   •
 

 المشاركون:
 ، األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة .زوراب بولولیكاشفیلي. السید سعادة •
 )بلغاریة(تاذة الدكتورة ستیال بالتوفا، وزیرة السیاحة .األسمساعد  . السید سعادة •
 )لبنان(، ھالة كیروز، سفیرة لبنان لدى المملكة االسبانیة  السیدة .سعادة •
 )جمھوریة المالدیف(موسوم وزیر السیاحة  .الدكتور عبدهللا. السید سعادة •
 بسلطنة عمانسالم محمد المحروقي وزیر التراث والسیاحة  . السید سعادة •
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 3من    3الصفحة 
 

 غارنر، تنمیة الشباب والمواھب، منظمة السیاحة العالمیة السیدة لوسي •
تحدي   • الماجستیر،  فئة  الفریق،   / الطالب  ممثل  بوكوني،  جامعة  كارافالو،  سالفاتور  السید 

 )إیطالیا(السیاحة والتنمیة الریفیة 
 )لبنان(البة، مدرسة كولیج نوتر دام دو مونت كرمل السیدة كاثرینا جعجع، ط •
للعلوم التطبیقیة، ممثل الطالب / الفریق، فئة    NHL Stendenالسیدة أنوسكا توب، جامعة   •

 )ھولندا(الطالب الجامعیین، تحدي السیاحة والتنمیة الریفیة 
 

یتنافس طّالب الرابطة من جمیع أنحاء العالم    العالمیة،تابعة لمنّظمة السیاحة  من خالل مبادرة الشباب وتنمیة المواھب ال
لتزوید قطاع السیاحة بأفضل أفكارھم الرامیة إلى معالجة تحدّیات القطاع في مواضیع ترتبط ارتباًطا وثیقًا بأھداف التنمیة 

 المستدامة لألمم المتّحدة. 
 

ك  یة، ألصحاب المصلحة في القطاَعْین العام والخاّص بتحرعبر اإلنترنت، تسمح ھذه األداة الفعّالة، من جھ  مسابقةٍ   من خاللِ 
عجلة تنمیة المواھب والتوصُّل إلى حلول مستدامة ومبتكرة للتحدّیات التي یواجھونھا. ومن جھة أخرى، تعمل ھذه األداة  

من المعطیات حول قطاعنا،   على سدّ الفجوة بین تعلیم الطّالب وتدریبھم وواقع قطاعنا، وبالتالي ال تكتفي بمنح الطّالب مزیدًا
ن ھؤالء الشباب أیًضا من دخول سوق العمل كمھنیین یتمتّعون بالمؤّھالت والمھارات الالزمة ویستطیعون التكیُّف  بل تُمّكِ

 مع أّي موقف قد یبرز. 
 

عاًما،   29و  11بین  فئات عمریة ودراسیة للطّالب الذین تتراوح أعمارھم    4لـ  )2021تحدید تحدّیات الرابطة لھذا العام (تّم  
 ث البالستیكي.حیث ُطلب منھم استحداث حلول مستدامة ومبتكرة لیُقدّموا لنا أفضل حلولھم للتنمیة الریفیة والتلوّ 

 
الفرصة للجمھور   لى الِفَرق وحلولھا الفائزة فحسب، بل ستُعطىیُسلَّط الضوء ع  نجمعیة العاّمة، لخالل ھذه الفعّالیة في ال

أیًضا لإلجابة على بعض الھواجس التي یواجھھا ھؤالء الشباب الذین سیعملون في قطاع السیاحة في المستقبل، كما ستمنحنا  
 نظرةً ثاقبة ُملِھمة حول آرائھم بشأن قطاع السیاحة ومستقبلھ ومستقبلھم فیھ. 

 
 منّظمة السیاحة العالمیة من قِبَل  2021رى السیاحیة لعام حفل اإلعالن الرسمي عن أفضل الق  13:15  –   13:00

 
 اختتام    13:15

 
 
 
 
 
 


