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إبـراز إمكانيـات السـياحة يف مؤمتـر األمـم املتحـدة املعنـي 

بأقـل البلـدان منـواً 

الدوحـة، قطـر، 9 آذار/مـارس 2023 - ركـزت منظمـة السـياحة العامليـة عـى السـياحة باعتبارهـا ركيـزة 

أساسـية للتنميـة املسـتدامة يف مؤمتـر األمـم املتحـدة الخامـس املعنـي بأقـل البلـدان منـواً.

جـاء املؤمتـر الـذي عقـد يف الدوحـة حـول موضـوع »مـن اإلمكانيـات إىل االزدهـار« يف منتصـف الطريـق 

املحـوري يف الجـدول الزمنـي لتحقيـق أهداف التنمية املسـتدامة والتنفيـذ الكامل ألجنـدة 2030. معروف 

أن قطـاع السـياحة يشـكل 7% مـن إجـايل الصـادرات، ومـا يصـل إىل 10% من الصـادرات يف البلـدان األقل 

منـواً غـر املصـدرة للنفـط، األمر الذي يبـن قدرة القطاع عـى دفع عجلـة التنمية. كا أن طبيعة السـياحة 

الشـاملة لعـدة قطاعـات وكونهـا تسـتند إىل العالـة الكثيفـة يـؤدي إىل إيجـاد روابـط مـع العديـد مـن 

القطاعـات االقتصاديـة األخـرى ويجعـل منهـا مسـاها قيـا يف اسـراتيجيات التنميـة الوطنيـة ودعم رواد 

األعـال الذيـن يشـكلون العمـود الفقـري للقطاع. هذا، ولقـد كانت السـياحة أحد العوامل الرئيسـية التي 

أتاحـت تخـرج أقـل البلـدان منـواً التـي هـي أيضـاً دول جزريـة صغـرة ناميـة، وهـذا يشـمل كابـو فردي، 

وسـاموا، وجـزر املالديـف، ومؤخـراً فانواتو.

مؤمتـر األمـم املتحـدة هـذا جمع بن رؤسـاء الـدول والحكومات ومنظـات املجتمع املدين ورجـال األعال 

والطـاب والشـباب وصانعـي السياسـات. يف الدوحة، شـاركت منظمة السـياحة العامليـة يف اجتاع أقطاب 

األمـم املتحـدة، حيـث تـم تنظيـم العديد مـن الفعاليـات رفيعـة املسـتوى واملوائـد املسـتديرة املواضيعية 

مـع رشكاء القطـاع، وذلـك للمسـاعدة يف متويـل وبناء املشـاركة وتعزيز الدعم املسـتدام طويـل األجل ألقل 

البلـدان منـواً. وشـملت القضايا الرئيسـية التي أثرت العمـل املناخي، واالبتـكار، وآليات التمويـل الجديدة، 

وتعليـم متكن الشـباب، والرقمنة، وبنـاء القدرات.

رشاكات القطاع الخاص

ضمـن جلسـة السـياحة املسـتدامة ملنتـدى القطـاع الخـاص »تحقيـق الوصـول الشـامل إىل طاقـة نظيفـة 

وبأسـعار معقولـة مـن خال الـراكات« التي نظمتها منظمة السـياحة العاملية باالشـراك مـع رئيس وزراء 

مالطـا، ورئيـس وزراء فانواتـو، والرئيـس التنفيـذي للخطـوط الجوية القطريـة، والرئيس التنفيذي ملؤسسـة 

تـوي )TUI(.  وركـزت املناقشـات عـى إمكانيـة إقامـة رشاكات ابتكاريـة لدعـم التعايف املسـتدام، وصياغة 

سياسـات أفضـل وحوافـز رضيبيـة لـي ينتعـش القطـاع الخـاص. وكانت منظمـة السـياحة العامليـة فخورة 

الدوحة، قطر، 9 آذار/مارس 2023 

خرب  صحفى



WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) - A SPECIALIZED AGENCY OF THE UNITED NATIONS

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAIN. TEL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

باإلعـان عـن »صنـدوق السـياحة مـن أجـل التنميـة« ألقـل البلدان منـواً لدعـم املشـاريع يف أقـل البلدان 

.)TUI Care( منـواً مببلـغ ال يقـل عـن 10 مايـن يـورو حتـى عـام 2030 بالتعاون مع مؤسسـة تـوي كـر

كـا اسـتضافت منظمـة السـياحة العامليـة فعالية جانبيـة خاصة حول »تسـخر االبتكار وريـادة األعال يف 

السـياحة كأدوات للتنميـة املسـتدامة يف أقـل البلـدان منـواً« بدعـم من هيئة السـياحة القطريـة. و قدمت 

هنـا الركات الناشـئة من مسـابقة منظمة السـياحة العاملية ألهـداف التنمية املسـتدامة العاملية للركات 

الناشـئة حلولهـا للمسـاعدة يف دفـع التغيـر يف بلدانهـا إىل جانـب حلقـة نقـاش حـول كيف ميكـن لابتكار 

والراكات يف السـياحة ترسيع التنمية االقتصادية. وشـملت الركات الناشـئة املشـاركة SEMA )أوغندا(، 

و Community Homestay Network )نيبـال(، و At hause Ltd. )أوغنـدا(.

وقـال الرئيـس التنفيـذي للعمليـات يف الهيئـة العامـة للسـياحة يف قطـر، برتولـد ترينـكل: »تهـدف الهيئـة 

العامـة للسـياحة يف قطـر بحلـول عـام 2030 إىل زيـادة عـدد زائري قطر ثـاث مرات، أي إىل أكرث من سـتة 

مايـن زائـر سـنويًا، وزيـادة اإلنفـاق مـن ثاثـة إىل أربعـة أضعـاف، وتعزيـز السـفر والسـياحة، مـع زيادة 

مسـاهمة القطـاع يف الناتـج املحـي اإلجـايل مـن 7 إىل 12%. واألهم مـن ذلك هو أننا نريـد مضاعفة فرص 

العمـل يف قطـاع السـياحة. كل ذلـك مع االسـتمرار يف وضع قطر كرائـد عاملي يف الخدمـة املتميزة. لتحقيق 

هـذا الهـدف الطمـوح، تهـدف الهيئـة العامة للسـياحة يف قطر إىل تعزيز سلسـلة القيم السـياحية بأكملها، 

وزيـادة الطلـب عـى الزيـارات املحليـة والدولية، وجـذب االسـتثارات يف القطاع، وإحـداث تأثر مضاعف 

يف االقتصـاد املحي. 

وأضـاف: »بصفتهـا قطاًعـا رائـًدا، أدرجـت هيئـة السـياحة يف قطـر االسـتدامة يف نهجهـا، كـا يتضـح مـن 

العديـد مـن املبـادرات، مبـا يف ذلـك مـا يتـم مـع رشاكتنـا مـع األرض، والتحـول الرقمـي الحائز عـى جوائز 

والـذي حـدث خـال السـنوات األخـرة. هـذا ويسـلم قـادة قطـر أصحـاب الرؤيـة بأهميـة االسـتدامة منذ 

فـرة طويلـة، حيـث تـم تكريس اإلسـتدامة يف رؤية قطر الوطنية لعـام 2030 كواحدة من الركائز الرئيسـية 

األربعـة للتنميـة البيئية “.

املؤمتـر الخامـس املعنـي بأقـل البلدان منوا ميثـل فرصة مرة كل عقـد من الزمن ألكرث املسـتضعفن يف العامل 

مـن أجـل إعـادة التكيـف مـع األولويـات العامليـة. وتلتـزم منظمـة السـياحة العامليـة التزاًمـا تاًمـا بترسيع 

تنفيـذ برنامـج عمـل الدوحـة، مـن خـال الركيـز عـى االبتـكار والرقمنة ومنـاذج التمويـل الجديـدة لدعم 

النمـو االقتصـادي للبلـدان األقل منـًوا ولتخرجها.

روابط ذات عالقة:

مسابقة منظمة السياحة العاملية لبدء السياحة

السياحة يف أجندة 2030

السياحة من أجل أهداف التنمية املستدامة

https://www.unwto.org/unwto-startup-competition
https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda
https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda
https://tourism4sdgs.org/
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