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السـياحية  القـرى  العامليـة ألفضـل  السـياحة  منظمـة  حفـل 
الريفيـة  التنميـة  السـياحة يف  الضـوء عـى دور  يسـلط 

العـا، اململكـة العربيـة السـعودية، 13 آذار/مـارس 2023: أهميـة السـياحية مـن أجـل التنميـة الريفيـة 

كانـت الرسـالة التـي تصـدرت حفـل أفضـل القـرى السـياحية.

هـذه املبـادرة هـي إحـدى ركائـز برنامـج منظمـة السـياحة العامليـة للسـياحة مـن أجـل التنميـة الريفية. 

برنامـج منظمـة السـياحة العامليـة ألفضل القرى السـياحية يشـهد كل سـنة لعـدد من املقاصـد البارزة من 

حيـث التزامهـا باالسـتدامة يف جميـع جوانبها، اقتصاديـا واجتامعيا وبيئيـا، والحفاظ عىل القيـم املجتمعية 

وتعزيزها.

وإىل جانـب الحفـل نفسـه، ُعقـد االجتـاع السـنوي األول لشـبكة أفضـل شـبكة أفضـل القرى السـياحية، 

وهـي منصـة لتبـادل املعرفـة والخربات. وناقشـت القـرى خالل االجتـامع التحديات والفـرص وخطة العمل 

للعـام املقبل.

باملناسـبة، قـال صاحـب السـمو األمـر بـدر بـن عبد هللا بـن محمد بـن فرحان آل سـعود، وزيـر الثقافة يف 

اململكـة العربيـة السـعودية وعضـو مجلـس اإلدارة ومحافـظ الهيئـة امللكيـة ملحافظـة العـال: » إنـه لرشف 

كبـر أن تكـون العـال مـن بـن الفائزيـن بجوائـز هذا العـام. نحن نتطلـع إىل مواصلـة زيادة الوعـي بالدور 

التحويـي للسـياحة مـن خـالل دعمنا ملبـادرات ذات مغـزى كهذه«.

وقـال األمـن العـام ملنظمة السـياحة العاملية، زراب بولوليكاشـفيي: »بالنسـبة للمجتمعـات الريفية يف كل 

مـكان، تعتـرب السـياحة قـوة هائلـة للنمـو وإتاحـة الفـرص. ونحـن نـدرك ذلـك مـن خـالل برنامـج منظمة 

السـياحة العامليـة ألفضـل القـرى السـياحية، ونحتفـل بتلـك املقاصـد التـي يتـم فيهـا احتضان هـذه القوة 

حًقـا، سـواء كان ذلـك إليجـاد فـرص عمـل ودعـم األعـامل التجاريـة أو الحفـاظ عىل الـراث املحـي. وإننا 

لنتطلـع إىل االسـتمرار يف النمـو مـع أفضـل شـبكة قـرى سـياحية لدينـا من حيـث الحجـم والتأثر«.

أمـا معـايل وزيـر السـياحة باململكـة العربية السـعودية، السـيد أحمد الخطيب، فقال: »يسـعدنا اسـتضافة 

حفـل منظمـة السـياحة العامليـة ألفضـل القـرى السـياحية لعـام 2022 يف اململكـة العربية السـعودية هذا 

العـام. ونتطلـع إىل أن تتعرفـوا عـىل تاريـخ اململكـة وتراثهـا الـري مـع الحارضيـن واملشـاركن يف هـذه 

الفعالية«.

مدريد اسبانيا، 13 آذار/مارس 2023

خرب  صحفى
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روابط ذات صلة

Best Tourism Villages by UNWTO

Photo gallery

https://www.unwto.org/tourism-villages/en/
https://www.flickr.com/photos/unwto/albums/72177720306669585

