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 ساسیةأمذكرة معلومات 

 الحوكمة والترویج بشكل جدید"  – "مستقبل السیاحة 

ذلك، فإن إمكانات القطاع كمحرك للتغییر ومصدر   على الرغم من.  على ھذا القدر من األھمیة  تكون أن    أبدا  لسیاحةل  یسبقلم  
مكان.   أي  في  بشكل كامل  تتحقق  لم  اجتماعلإللھام  إطار  (  في  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  التنفیذي  یونیو حزیران/   8-7المجلس 

فرص حوكمة" تحدیات والحوكمة والترویج بشكل جدید  -"مستقبل السیاحة    یستكشف   ، جدة، المملكة العربیة السعودیة)، 2022
بناء ل  ، أيحان الوقت اآلن إلعادة تصور السیاحةلقد  األزمات المتعددة.    وجھ وفي    الوباءالسیاحة واالتصاالت في حقبة ما بعد  

السیاحة إلبراز  . إلى جانب ذلك، فإن استخدام االتصاالت الفعالة  للتمویل  ونماذج جدیدة  أقوىعلى تعاون    یقومحوكمة  لل  جدید  ھیكل
 .كركیزة أساسیة للنمو والتنمیة على تموضعھا یساعد وف القطاع نفسھ س خارج 

 الخلفیة 

، وصل عدد الوافدین األقالیم. وفي بعض  2021  ما كان علیھ فيضعف    2022عدد السیاح الدولیین الوافدین في بدایة عام    بلغ
سفر، جنبًا إلى جنب مع زیادة ثقة المستھلك،  ال  لىع  قیود   قي منبما  رفع    وسیكون .  بل تجاوزھا   الوباء،بالفعل إلى مستویات ما قبل  

 البشر.مالیین دى األمل ل یبعثعوامل مھمة لتعافي القطاع، مما 

، استضافت الجمعیة 2022مایو  أیار/من أي وقت مضى. في  أكثر    تھا فیما یتم اإلعتراف بأھمیاستئناف السیاحة التدریجي  یأتي  
الرئیسي في النمو الشامل والتنمیة. في    السیاحة  حول السیاحة، وسلطت الضوء على دورالعامة لألمم المتحدة أول مناقشة لھا  

العالم. والسیاحة على جدول أعمال الحكومات والمنظمات الدولیة في كل    ضعتوُ الوقت نفسھ،   بالسیاحة بشكل أقالیم  یُعترف 
فرید وقوي لسبل العیش الالئقة وفرصة للتنمیة   كمصدر  بل  ، على أنھا أكثر من مجرد نشاط ترفیھي  ، بین عموم الناس،متزاید

 .المستدامة

أفضل. منظمة السیاحة العالمیة   یكون  أنھذا القطاع  ألداء  یمكن    حیثأھمیة السیاحة، لكنھ كشف أیًضا عن المجاالت  أظھر  الوباء  
زیادة لو  ،نة ضد صدمات المستقبلقدر أكبر من المرو  للتوصل إلى،  ھا وإبرازإلى إعادة التفكیر في حوكمة السیاحة  تدعو حالیا  

 .الوعي على نطاق أوسع بین الجمھور وصناع القرار بأھمیة بناء سیاحة تناسب الجمیع

 المفھوم

رفیع المستوى لتقییم   منبراالمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة،    في إطار اجتماعتوفر ھذه الجلسة المواضیعیة، التي تُعقد  
 .وما بعده  2022في عام  وإیجاد مفھوم جدید لھا  واالتصاالت والترویجحوكمة السیاحة 

من أجل مستقبل مرن"  ِعبَر: للسیاحة حوكمة جدیدة"نحو  الجلسة األولى، تحت عنوانجلستین متمیزتین.  ینطوي االجتماع على
ممثلین رفیعي المستوى  إضافة إلى  ،  أقالیم العالموزراء السیاحة من كل    من داخل القطاع وخارجھ، بما في ذلك  متكلمینتضم  

 .األمم المتحدةمنظومة للمنظمات الدولیة، بما في ذلك من داخل 
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شخصیات بارزة من وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة عبر    الوزراء الذین سیتكلموننضم إلى  فتالسیاحة"،    إبرازفي جلسة "أما  
تعزیز االعتراف السیاسي  كما ستستكشف سبل ،السیاحة النظرة السائدة تجاهستحلل الجلسة و تسویق واألعمال. المن و ،اإلنترنت

 .والفوائد التي یمكن أن یقدمھا  ،والعام للقطاع

 والنتائج المتوخاةاألھداف 

السیاحة والتمویل    متاحا لحوكمةوإعادة تصور ما یمكن أن یكون    ملیا لتفكیر  تحدي ا المشاركین  أمام  الجلسة المواضیعیة  تطرح  
 :الرئیسیة لمستقبل السیاحة، بما في ذلك المواضیعلمناقشة  بمثابة منبر اللقاء وسیكون . والترویج

 كیف یمكننا التعلم من دروس الوباء وتعزیز التعاون الدولي ونماذج الحوكمة المشتركة؟  •

 ممكنًا؟ ةیدة للتمویل لتقدیم االستثمار الالزم لجعل تحول السیاح كیف یمكننا تقدیم نماذج جد •

 ھذا القطاع؟  إبرازأھمیة السیاحة: كیف نبني على ھذا الزخم ونستمر في أوضح الوباء  •

 كیف تغیرت قیم السیاحة؟ وكیف یمكن لالتصاالت أن تعكس ذلك، مع زیادة التركیز على الشمولیة واالس•




