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 نقاش سیاساتي –للمجلس التنفیذي  117الدورة 
 المنشآت الصغیرة والمتوّسطة والمواھب: تحویل السیاحة

 
متناھیة الصغر والصغیرة ال منشآتال على بشكل خاصّ  شدیًداالتأثیر  وكانَ . 19-جائحة كوفیدا من رً كثر تضرُّ األ أحد القطاعاتالسیاحة  تُعتبَر

 ي تسارعتأو الرقمنة الت ،أو الموارد البشریة ،السیولة والتمویل لناحیة عّدة تحّدیاتشھد التي تالعمود الفقري للقطاع و دّ عَ طة التي تُ والمتوسّ 
 .تفّشي الجائحة في ظلّ  وتیرتُھا

 
تَِصل العالم، و حول التجاریة في مجال السیاحة مؤّسساتال مجموعمن  %80طة حوالي والصغیرة والمتوسّ متناھیة الصغر ال تُمثِّل المنشآت

قال إلى واالنت ،ص العملرَ وخلق فُ  ،تنافسیة القطاعفي تعزیز  وتلعُب دوًرا حیویًافي بعض اقتصادات مجموعة العشرین،  %98نسبتھا إلى 
أكثر  سارٍ نحو م دفع بالقطاعسی ،في السیاحة تحویلیةعوامل  ، باعتبارھاطةالصغیرة والمتوسّ  منشآتدعم ال لذلك، فإنَّ . استدامةً  كثرأ نموذجٍ 
عاش االنتتحقیق لطة الصغیرة والمتوسّ  وفي ھذا اإلطار، ال بّد من العمل على تسریع نھج الرقمنة في المنشآتومرونة واستدامة.  شمولیةً 

 في لیةالمرونة المستقب حسینص العمل وترَ خلق فُ من أجل لتقنیات الرقمیة ا لتعزیز عم ھذه المنشآتعن طریق داالقتصادي لقطاع السیاحة 
 .19-في أعقاب جائحة كوفیدروابط سلسلة القیمة السیاحیة 

 
أّدت  حیث ،القوى العاملة على صعید یاتتحدّ سلسلةٌ من ال برزت إلى الواجھة، نتعاشتعزیز اال وفي موازاة العمل علىفي الوقت نفسھ، 
عالم العمل، والمھارات الجدیدة المالئمة، والتعلیم، والتدریب. واجھت شركات السیاحة في  فيالت التحوُّ العدید من إلى تسریع  الجائحة أیًضا

ستقرار أو اال يالمھن مص ضئیلة للتقدُّ رَ فُ  مع، وقلیلة المھاراتاألجر  زھیدة ر أحیانًاعتبَ كانت تُ یات في شغل الوظائف التي السابق بعض التحدّ 
ات أخرى، السیاحة ینتقلون إلى قطاعمجال في  الذین تّم االستغناء عنھمفین الموظّ  ، یبدو أنَّ لمكافحة الجائحةاإلغالق تدابیر  وفي ظلّ  .الوظیفي

 يفقة بجذب المواھب واالحتفاظ بھا یات المتزایدة المتعلّ التحدّ  وبالنظر إلى. في الواقع، يالسیاحالقطاع العدید من وظائف ما أّدى إلى شغور 
لشخصیة ا ، بما في ذلك التوازن بین الحیاةظروف العملالقطاع یحتاج إلى تعزیز الوظائف ذات القیمة المضافة، وتحسین  باتَ  ،السیاحة قطاع

ذوي األوضاع باب واألشخاص لنساء والشا وال سیّما في صفوف ر المھني،والتركیز على التطوُّ  ،، ومعالجة أوجھ عدم المساواةوالمھنیة
 .الھّشة

 عموًما: البلدان على جمیع أیًضا نطبقدتھا اقتصادات مجموعة العشرین، والتي تیات التي حدّ تشمل التحدّ 

 بالنسبة إلى المنشآت الصغیرة والمتوّسطة

 االفتقار إلى التمویل −
 عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات عن السوق −
 عدم االستقرار في السوق −
 في القوى العاملة المستمّرةالتقلُّبات  −
ھاتتغییرال −  المستھلكین واحتیاجاتھم ات في توجُّ
 تدنّي مستوى االبتكار −
 ةجدید ةمستدام اتھ نحو االستدامة وتطویر منتجالتوجُّ الحاجة إلى تعزیز  −

 
 

 بالنسبة إلى تنمیة المواھب

 السیاحة قطاع السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة لضمان رأس مال بشري مالئم في إعادة النظر فيالحاجة إلى  −
 رفع مستوى المھارات والمؤھّالت −
 جاذبیة قطاع السیاحة عزیزت −
 العمالة والمھارات من خالل الرقمنة تطویردعم  −
 مستھلكینلل جدیدةال حتیاجاتاالجاھات الجدیدة وتلبیة لتقنیات الجدیدة واالستفادة من االتّ اي تحسین تبنّ  −
 /ھنّ ال واالحتفاظ بھمتوظیف العمّ لال وتحفیز أصحاب العمل مھارات العمّ تحسین  −

 
ة یة والمشاریع المتناھیة الصغر والصغیرات المحلّ مبادئ بالي التوجیھیة لمجموعة العشرین للنھوض بالمجتمعمعلومات إضافیة: 

ز على الناسركِّ ل السیاحي: تعافي یُ طة كعوامل للتحوُّ والمتوسّ 
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 البرنامج

 Radio Factoryفیصل تادالوي، مدیر عام  –مذیع الجلسة 

 والدعوة للعمل من أجل المؤّسسات الصغیرة والمتوّسطة كلمات االفتتاح 10:15 – 10:00
 فاطمة السیدة ،المغربیة للمملكة والتضامني االجتماعي واالقتصاد التقلیدیة والصناعات السیاحة وزیرة معالي •

 عمور الزھراء
 بولولیكاشفیلي زوراب  السیّد  األمین العام لمنظّمة السیاحة العالمیة، •

 
11:05 – 10:15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11:10 – 11:05 

 حلقة نقاش –المواھب 
  

 العالمیة ، منظّمة السیاحةساندرا كارفاو، مدیرة إدارة تحلیل معلومات األسواق السیاحیة والتنافسیة: التنسیق
 أوزغول أوزكان یافوزفي تركیا، الثقافة والسیاحة سعادة نائبة وزیر  •
 "بیكاال" ة،التنفیذی ةكانتال باكر، الرئیس •
 "لي روش ماربیا"كارلوس دییز دي ال السترا، مدیر عام،  •
 "رادیسون بلو"فابریس كاستیلوریزیوس، المدیر العام،  •
 "ھوسكو"ستراتیجیة واالبتكار، جون لوھر، مدیر الشراكات اال •
، Accor Gestion Marocالرئیس التنفیذي لمجموعة ، الكونفدرالیة الوطنیة للسیاحةحمید بن طاھر، رئیس  •

 عضو مؤّسسة السیاحة المتوّسطیة
 ، إسبانیا"ایتوریسبان"میغیل سانز، المدیر العام،  •

 
 تعزیز الفَُرص االقتصادیة والعمل الالئق

 دیو)(مشاركة عبر الفیألیت فان لور، مدیرة إدارة السیاسات القطاعیة، مكتب العمل الدولي (منظّمة العمل الدولیة)  •
 

12:05 – 11:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:30 – 12:05 

 
 
 
 

 حلقة نقاش – والعقود اآلجلة الرقمیة ةالمنشآت الصغیرة والمتوّسط
 

مة السیاحة ، منظّ ارواالستثم االبتكار والتعلیم إدارة دة ناتالیا بایونا، مدیرةالسیّ  تقدیم برنامج العقود اآلجلة الرقمیة:و التنسیق
 العالمیة 
 الرئیس التنفیذي لھیئة البحرین للسیاحة والمعارض، ناصر علي قائدي •
 سیاندو فوفانا، كوت دیفوار في وزیر السیاحة سعادة •
 "استركاردم" المشاركة الحكومیة، العالمي، االستراتیجي النموّ قسم مدیر ، التنفیذينیكوال فیال، نائب الرئیس  •
 في "لیفال أوروبا"والمدیر التنفیذي  "لیفال"،س، مانویل مارین، الشریك المؤسِّ  •
 ، "إیلوھا"برونو دلماس، الرئیس التنفیذي •
 SMIT ، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للوكالة المغربیة للتنمیة السیاحیةكاتعماد بر •

 
الرقمیة للشركات  اآلجلةمة السیاحة العالمیة للعقود د منظّ تعھّ الكلمات الختامیة وإعالن االتّفاق مع المملكة المغربیة: 

 المغربیةطة وإطالق مسابقة الشركات الناشئة المغربیة الصغیرة والمتوسّ 
 حفل توقیع
 ةفاطم السیدة المغربیة للمملكة والتضامني االجتماعي واالقتصاد التقلیدیة والصناعات السیاحة وزیرة معالي •

 عمور الزھراء
 SMIT ، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للوكالة المغربیة للتنمیة السیاحیةكاتعماد بر •
 راب بولولیكاشفیلوالعالمیة، السیّد زاألمین العام لمنظّمة السیاحة سعادة  •

 االختتام- 
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