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»أفضـل القـرى السـياحية« لعـام 2022 بحسـب منظمة 
العالمية السـياحة 

مدريد/الرياض، 20 كانون األأول/ديسـم�ب 2022 - من النمسـا إىل فيتنام، سـّمت منظمة السـياحة العالمية 
32 مقصـًدا مـن مختلـف أنحـاء العالم عـى أنها من »أفضل القرى السـياحية لعـام 2022«. 

ٍك للتنميـة  ي تتبـىن السـياحة كمحـرِّ
تهـدف هـذه المبـادرة إىل تسـليط الضـوء عـى المقاصـد الريفيـة الـىت

وفـرص األأعمـال والمداخيـل الجديـدة، بينمـا تحافـظ عـى القيـم والمنتجـات المجتمعيـة وتـرّوج لهـا. 
ي كّل جوانبهـا - األقتصاديـة واألجتماعيـة 

امهـا باألبتـكار واالسـتدامة �ن ن وتقـّدر المبـادرة أيًضـا القـرى ألل�ت
هـا عـى تطويـر قطـاع السـياحة بمـا يتمـا�ش مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة.  ن ك�ي والبيئيـة - ول�ت

ي عـام 2022، ُمِنـَح هـذا التقديـر إىل 32 قريـة مـن 22 بلـًدا مـن مناطـق العالم الخمـس. وقد خضعت 
�ن

ي تغّطي تسـعة مواضيع: 
القـرى لتقييـم مجلس استشـاري مسـتقل عى أسـاس مجموعة من المعايـ�ي الىت

الموارد الثقافية والطبيعية	 
ويج للموارد الثقافية والحفاظ عليها	  ال�ت
األستدامة األقتصادية	 
األستدامة األجتماعية	 
األستدامة البيئية	 
التنمية السياحية ودمج سلسلة القيمة	 
الحوكمة وإعطاء األأولوية للسياحة	 
ابط	  البنية األأساسية وال�ت
الصحة والسالمة واألأمن	 

ن عـام منظمـة السـياحة العالميـة ُزراب بولوليكاشـفيىي قائاًل: »بالنسـبة  َح أمـني ترحيًبـا بهـذه المبـادرة، رصَّ
ي كّل مـكان، يمكـن أن تقلـب السـياحة الموازيـن بالكامل لناحية توفـ�ي الوظائف 

إىل المجتمعـات الريفيـة �ن
ي سـّمتها 

ودعـم مشـاريع األأعمـال المحليـة والحفـاظ عـى التقاليـد. فُتظهـر أفضـل القـرى السـياحية الىت
ن التنـوع األقتصـادي وتوليـد الفـرص للجميـع خـارج  منظمـة السـياحة العالميـة قـدرَة القطـاع عـى تحفـ�ي

ى.« إطـار المـدن الك�ب

منظمة السياحة العاملية
مدريد ، 20 ديسمرب 2022 

بيان صحفي
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ي منظمـة السـياحة العالميـة مجمـوع 136 قريـة مـن أجـل النظـر فيهـا لـدورة 
حـت 57 دولـة عضـًوا �ن اق�ت

العـام 2022 )ويحـق لـكل دولـة عضو تسـمية ثـالث قرى كحّد أقـى(. ومن هذه القرى، حـازت 32 قرية 
تها مـن أفضل القرى السـياحية. ي اعت�ب

عـى تقديـر منظمـة السـياحة العالميـة الـىت

نامـج التطويـري. وسـتصبح القـرى الــ 52 كّلهـا جـزًءا مـن شـبكة منظمـة  سـتلتحق 20 قريـة إضافيـة بال�ب
ي تضم حـىت اليوم 

ي العـام 2021 والىت
ي تـم إنشـاؤها �ن

السـياحة العالميـة الأفضـل القـرى السـياحية الـىت
ي وعـ�ب 

115 قريـة مـن القـارات الخمـس. تقـّدم الشـبكة عـدًدا مـن المنافـع، بمـا فيهـا التدريـب الميـدا�ن
نـت، ومشـاركة الممارسـات الجيـدة، وتقدير العالمات التجارية وتسـليط الضوء عليها عى المسـتوى  ن�ت األإ

. الدوىلي

دماج  السياحة كمحرِّك للتنمية الريفية واالإ

وع الرئيـ�ي ضمـن برنامـج منظمـة السـياحة العالميـة  إنَّ مبـادرة أفضـل القـرى السـياحية هـي المـرش
ي الحد 

نامـج إىل ضمان مسـاهمة السـياحة �ن ي بالسـياحة مـن أجـل التنميـة الريفيـة. ويهـدف ال�ب
المعـين

ن  ي السـكان، وتعزيـز المسـاواة بـني
ن المناطـق، ومكافحـة النقـص �ن ي المدخـول والتنميـة بـني

مـن التفـاوت �ن
ابط والبنية األأساسـية، وإتاحة  ن ال�ت ن المـرأة والشـباب، ودعم األبتـكار والرقمنة، وتحسـني ، وتمكـني ن الجنسـني
ي تطوير المنتجات ودمج سلسـلة القيمة، وتعزيز الممارسـات المسـتدامة 

التمويـل واألسـتثمار، واألبتـكار �ن
ن التعليـم والمهارات.  ألسـتخدام المـوارد بمزيـٍد مـن الفعالية، والحد مـن األنبعاثات والنفايات، وتحسـني
اكات والمشـاركة الفاعلـة مـن جانـب المجتمعـات  نامـج الحوكمـة المتعـددة المسـتويات والـرش يشـجع ال�ب

المحليـة وتمكينها.

مبادرة »أفضل القرى السياحية« من منظمة السياحة العالمية

تشمل مبادرة أفضل القرى السياحية ثالث ركائز:  

ي تشـّكل مثاأًل . 	
»أفضـل القـرى السـياحية بحسـب منظمـة السـياحة العالميـة«: تقديـر القرى الـىت  

َف بهـا، ويحافـظ عـى القيم  ًا لمقصـٍد سـياحي ريفـي يتمتـع بمقّومـات ثقافيـة وطبيعيـة معـ�ت ن ّ متمـ�ي
باألبتـكار  اًمـا واضًحـا  ن ال�ت لهـا، ويُظهـر  الريفيـة والمجتمعيـة ويُـرّوج  العيـش  والمنتجـات وأسـاليب 

واألسـتدامة مـن مختلـف الجوانـب - األقتصاديـة واألجتماعيـة والبيئيـة.

نامج التطويري التابع لـ«مبادرة أفضل القرى السـياحية بحسـب منظمة السياحة العالمية«: . 2 ال�ب  
ي بالكامـل المعاي�ي الالزمـة للحصول 

ي أل تسـتو�ن
نامـج بالنفـع عـى عـدد من القرى الـىت يعـود هـذا ال�ب

ن  كائها لتحسـني عـى التقديـر المنشـود. فتتلّقـى هذه القرى الدعـم من منظمة السـياحة العالمية و�ش
ي عمليـة التقييم.

ي تـم تحديدها �ن
الثغـرات الىت

الشـبكة العالمية التابعة لمبادرة »أفضل القرى السـياحية بحسـب منظمة السياحة العالمية«: . 3  
اء  توفـر الشـبكة مسـاحًة لتبـاُدل التجـارب والممارسـات الجيـدة والـدروس والفـرص. وهي تضـم خ�ب

ويج للسـياحة مـن أجل التنميـة الريفية. ن أيًضـا بال�ت مـني ن ن العـام والخـاص مل�ت كاء مـن القطاَعـني و�ش


