المؤتمر اإلقليمي في عمان
السياحة في مدن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :التنافسية من
أجل النمو المستدام
عمان ،األردن
 14-13تشرين الثاني  2017فندق جراند حياة عمان
يعقد في عمان مؤتمر إقليمي  -دولي بعنوان "السياحة في مدن منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" بتاريخ  14 -13تشرين الثاني في فندق
جراند حياة عمان تحت رعاية وزارة السياحة واآلثار األردنية وبالتعاون
مع هيئة تنشيط السياحة األردنية ،وأمانة عمان الكبرى وبدعم تقني من
منظمة السياحة العالمية
____________________________
برنامج أولي
خلفية المؤتمر
كانت المدن على مر التاريخ محفزات للنمو،
واإلبتكار ،والتنافسية في عالم االقتصاد .ففي بداية القرن
التاسع عشر ،بلغت نسبة سكان المدن عدد  %2فقط من
إجمالي عدد سكان العالم .اليوم ،يعيش  %54.5من
سكان العالم في المدن وينتجون أكثر من  %60من
االنتاج المحلي اإلجمالي العالمي.
إن السياحة الحضرية المستدامة هي نشاط اقتصادي يحفز النمو
االقتصادي المحلي بقوة كونها تتكامل مع األنشطة االقتصادية األخرى،
وتساهم في اإلنتاج المحلي اإلجمالي ،وتخلق فرص جديدة للعمل،
وتحفز عملية صرف العمالت األجنبية والصادرات من الخدمات .توفر
السياحة الحضرية المستدامة تجربة سياحية فريدة للزوار وتعزز الشعور

باألمن والحماية كما تحسن نوعية الحياة في المجتمع المحلي جراء ما
ينتج عنها من فوائد اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية ،وبيئية.

أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السبعين 2017
سنة دولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية
( .)A/RES/70/193أسفر هذا اإلعالن عن زيادة الوعي بأهمية
المساهمة في السياحة المستدامة من أجل تحفيز التنمية بين
صانعي القرارات في القطاعين العام والخاص والمجتمع ،وفي
الوقت ذاته تشجيع أصحاب المصالح على العمل معا من أجل أن
تصبح السياحة حافزا هاما للتغير اإليجابي.
تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينا) التي تمثلل حلوالي
 %6مللن سللكان العللالم تحللوال كبيللرا نحللو التحضللر .وتجللذب منطقللة
الشللرق األوسللط وشللمال أفريقيللا السلليا نظللرا إلللى عوامللل الجللذب
الثقافيللة والطبيعيللة التللي تمتللاز بهللا .لكللن لتعظلليم المنللافع المتأتيللة مللن
السياحة ومواجهلة التحلديات  ،ال بلد ملن وعلع خطلط جديلدة تهلد
إلللى إدارة وتطللوير السللياحة الحضللرية بمللا يتوافللس مللع سياسللات
التحضر الوطنية /المحلية ،والسياسيات السياحية بالتعلاون والتنسليس
والشلللراكات ملللع أصلللحاب المصلللالح العاملللة والخاصلللة ذات الصللللة
والمجتمع المدني.

البرنامج األولي
اإلثنين 13 ،تشرين الثاني 2017
 9:30 - 8:00تسجيل المشاركين
 10:00 – 9:30حفل االفتتاح
مدير الحفل  :السيدة .علياء طوقان
كلمات االفتتا :
 سعادة السيدة لينا مظهر عناب ،وزيرة السياحة واآلثار ،األردن
 سعادة الدكتور يوسف الشواربه ،أمين أمانة عمان ،األردن
المالحظات االفتتاحية :
 الدكتور .طالب الرفاعي ،األمين العام لمنظمة السياحة العالمية
 10:30 - 10:00حفللللل التوقيللللع – التللللزام القطللللاب الخللللاص بالمدونللللة
العالمية الخالقيات السياحة لمنظمة السياحة العالمية –
حالة األردن
إن التلللزام القطلللاب الخلللاص بالمدونلللة العالميلللة الخالقيلللات السلللياحة
لمنظملللة السلللياحة العالميلللة يمثلللل إشلللهارا ل للمؤسسلللات والجمعيلللات
السياحية التي تهد إلى التمسك بمبادئ المدونة ودمجها في حوكمة
الشركات .وفقا لذلك ،يقلوم الموقعلون عللى هلذا االتفلاق باالشلرا
علللى نشللر وترسلليخ مبللادئ المدونللة العالميللة ألخللالق السللياحة بللين
الشلللركاء ،والملللوردين ،والعلللاملين والعملللالء ،إعلللافة إللللى إرسلللال
التقللارير الدوريللة حللول اإلجللراءات الملموسللة التللي يتخللذونها إلللى
اللجنة العالمية ألخالقيات السياحة.

مديرة الحفل :السيدة علياء طوقان
 كلمات مراسم االفتتا  -:سعادة السيدة لينا مظهر عنلاب ،وزيلرة
السياحة واآلثار ( 3-4دقائس)
 الدكتور .طالب الرفاعي ،األمين العلام لمنظملة السلياحة العالميلة
( 4-3دقائس)
إن الموقعين عللى التلزام القطلاب الخلاص بالمدونلة العالميلة الخالقيلات
السياحة لمنظمة السياحة العالمية هم:
 فندق فور سيزونز ،السيد .فنسنت هوجويجس ،المدير العام
ونائب الرئيس
 مجموعلللللة فنلللللادق إنتركونتيننتلللللال األردن ،السللللليد أسلللللامة
المسعود ،المدير العام – مدير العمليات في بالد الشام.
 فنلللادق الملللاريوت ،االردن  ،السللليد فيليلللب بابلللادوبولوس،
المدير العام في الدولة
 شركة زارة لالستثمار القابض،السيد ياسين خليل التلهلوني،
المدير العام
 جمعيلللة أدالء السللليا األردنيلللة ،السللليد رائلللد محملللد عبلللد
الحس،عضو مجلس اإلدارة وأمين الخزينة
 جمعية الفنادق األردنية ،السيد .ميشيل نزال ،رئليس مجللس
اإلدارة
 الجمعية األردنية للسياحة الوافدة ،غادة اسكندر النجار،
رئيس مجلس اإلدارة
 11:00 – 10:30استراحة

 12:30 – 11:00الجلسللللة األوللللل  :الرؤيللللا والقيللللادة والحوكمللللة :قللللوى
محركة لتحقيس التنافسية والنمو المستدام في المناطس
الحضرية
تسللللط هلللذس الجلسلللة الضلللوء عللللى دور عمليلللة صلللناعة السياسلللات
المتكاملللة التللي تهللد إلللى تنميللة السللياحة المسللتدامة والتنافسللية فللي
المناطس الحضرية الحضرية .كما تسلط الضوء أيضا على وعلع
خطلللط جديلللدة تهلللد إللللى إدارة وتطلللوير السلللياحة الحضلللرية بملللا
يتوافللللس مللللع سياسللللات التحضللللر الوطنيللللة /المحليللللة ،والسياسلللليات
السياحية بالتعاون والتنسيس والشراكات مع أصحاب المصالح العامة
والخاصة ذات الصلة والمجتمع المدني.
 14:00 – 12:45استراحة الغداء – برعاية أمانة عمان الكبرى
 15:30 – 14:00الجلسللة النانيللة :تكامليللة التخطلليط والتطللوير المسللتمر
واإلدارة لتحقيس تنمية السياحة الحضرية
ال بد أن تراعي عمليلة تنميلة السلياحة المسلتدامة احتياجلات اللزوار،
وقطلللاب السلللياحة ،والبيئلللة ،والمجتمعلللات المستضللليفة .تركلللز هلللذس
المناقشلللات عللللى اسلللتراتيجيات وطلللرق االسلللتخدام المثلللالي للبيئلللة
الطبيعية والثقافية والصناعية ،واحترام األصالة االجتماعية والثقافية
للمجتمعات المستضيفة ،وعمان التأثير اإليجابي على سكان المدينلة
والمدينلللة ذاتهلللا بينملللا يلللتم فلللي الوقلللت ذاتللله تنميلللة قطلللاب السلللياحة
التنافسية.
16:15 – 15:45

استراحة

 17:45 - 16:15الجلسة النالنلة :تحقيلس نملو اقتصلادر ملرن ومسلتدام
من خالل االبتكار ،والتكنولوجيا ،والدمج االجتماعي،
والسياحة اإلبداعية.
إن السياحة فلي الملدن تعتبلر نشلاطا اقتصلاديا يهلد إللى تحفيلز
النمواالقتصللادر المحلللي كونهللا تتكامللل مللع األنشللطة االقتصللادية
األخرى وتساهم في اإلنتاج المحلي اإلجمالي ،وتخللس فلرص جديلدة
للعمل .وفقا للذلك ،تشلجع الحكوملات بالشلراكة ملع القطلاب الخلاص،
والمسللللتثمرين ،والمؤسسللللات الماليللللة (مثللللل البنللللوا) المشللللاريع
واألعمال السياحية المرتبطة بالقطاعات االقتصادية من أجل تحقيس
الفوائللد االجتماعيللة للسللياحة .لللذلك ،تعتبللر التكنولوجيللا إعللافة إلللى
االبتكللار احللد الوسللائل الهامللة التللي تهللد إلللى تطللوير المنتجللات
الجديللدة ،وإدارة األسللواق المتخصصللة ،وتحسللين نوعيللة الخللدمات
التي تُقدم للزوار والمجتمع المحلي .تسلط هذس الجلسة الضوء أيضلا
على امكانية تطلوير التكنولوجيلا إعلافة إللى عمليلة االبتكلار التلي
يجب أن تتضلافر جهودهلا ملع أنشلطة وخلدمات المدينلة بهلد خللس
فلللرص عادللللة للسلللكان .كملللا تنلللاقش هلللذس الجلسلللة االمثللللة المتعلقلللة
بالسياحة اإلبداعية التلي تثلرر تجربلة الزائلر وترفلع قيملة المنتجلات
المحلية.
النالثاء 14 ،تشرين الناني 2017
 10:15 – 9:00الجلسلللة الرابعلللة :دور التكنولوجيلللا الحديثلللة ووسلللائل
اإلعالم الرقمي
تناقش هذس الجلسة تلأثير المبلادرات التسلويقية المبتكلرة ودور وسلائل
االعالم الرقمية في السيطرة على االسواق المسلتهدفة وتلوفير تجربلة
سياحية فريدة للزوار.
11:00 - 10:30

استراحة

 12:30 – 11:00الجلسة الخامسة :الموصولية والبنية التحتيلة لتحقيلس
نمو سياحي مستدام
يعمل نظام النقل كجسلر يلربط بلين األملاكن السلياحية .للذلك السلبب،
ال تكللون إمكانيللات المللوارد السللياحية ذات فائللدة فللي حالللة غيللاب هللذا
النظللام .وفقللا لللذلك ،يجللب تطللوير السياسللات المتعلقللة بالسللياحة والنقللل
الجللور مللن أجللل تنميللة السللياحة التنافسللية .تسلللط هللذس الجلسللة أيضللا
الضلللوء عللللى أهميلللة وجلللود رؤيلللة بعيلللدة الملللدى تلللرتبط بسياسلللات
االتصللال الفعللال ،واإلطللار التشللريعي ذا الصلللة واالسللتثمارات العامللة
والخاصة من أجل تحسين البنية التحتية.
 13:30 – 12:45النتائج :إعالن عمان
النتائج التقنية
د .سللللوزر حللللاتو – بللللوران ،عضللللو اللجنللللة العالميللللة
الخالقيللات السللياحة العالميللة فللي منظمللة السللياحة العالميللة،
األردن
المالحظات الختامية:
(الوزارة والسلطات المحلية)
19:00 – 13:30

البرنامج االجتماعي

