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 )ب( 4البند 
 تقریر عن أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة

 

 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مقررمشروع 

 إن المجلس التنفیذي

 عن برنامج عمل أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة،تقریر الفي  وقد نظر

 باألنشطة التي تم تنفیذھا وبالتقدم المحرز؛ یحیط علما .1
 

الدول األعضاء على المشاركة في مبادرات التعلیم والتدریب الحالیة التي أطلقتھا أكادیمیة المنظمة  ویشجع .2
 وعلى مشاركتھا بنشاط في مبادرات جدیدة؛

 

 .النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلسلإلطالع على المقرر  .مقررمشروع  ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

 ذوي القدرةمھارات  إلى یتعداهالسیاحة قطاع یعتمد على الناس وھو ال یتوقف على المھارات المھنیة فحسب، بل 
التعامل مع اآلخرین من أجل تقدیم تجارب سفر تتكاثر تنوعا ویتوقعھا المسافرون. وإن تلبیة اإلحتیاجات  على

ومن أعضاء القطاع العام والقطاع الخاص  الجدیدة سوف یتطلب جھوًدا متضافرة من جمیع أصحاب المصلحة،
 ضمان ھذه التضافرات.ھا لة السیاحة العالمیة دورمنظم تعززواألوساط األكادیمیة. وھنا 

سنة عالمیة للتعلیم  2019تعمل منظمة السیاحة العالمیة على تعزیز دورھا في الجمع بین اصحاب المصلحة بإعالن 
أكادیمیة المنظمة، وتولید  توسیموالمھارات وفرص  العمل، والتركیز على مبادراتھا حول ھذا الموضوع، وإعادة 

في كل أنحاء العالم، واستحداث مراكز دولیة  خیارات أفضل للتعلیم والتدریب في السیاحة من خالل دورات
وأكادیمیة للسیاحة عبر اإلنترنت، وتعزیز إیجاد فرص العمل من خالل وضع أطر وسیاسات وعن طریق مبادرت 

ن خارج متطویر المواھب التي سوف توطد األواصر بین القطاع الخاص واألوساط األكادیمیة والمواھب الصاعدة 
 المؤسسات.

شاء أكادیمیة المنظمة عبر اإلنترنت كجزء من استراتیجیة التحول الرقمي من أجل تقدیم خدمات ذات وسوف یتم إن
قیمة إضافیة للدول األعضاء تمكنھا من تدریب، وبالتالي ترقیة، رأسمالھا البشري بأنواع مختلفة من المھارات 

 الالزمة في قطاع السیاحة.
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تعزیز عروض التعلیم والتدریب في السیاحة من خالل إنشاء مراكز دولیة بمشاركة أكادیمیة  ویدعم .3
ب العالمیة وتنظیم مبادرات لتطویر المواھب مثل رابطة الطاللألصغر سنا، المنظمة، ومنھج سیاحي 
 ومنصة تطویر المواھب؛

 
بإنشاء أكادیمیة للسیاحة عبر اإلنترنت، فیطلب إلى األمین العام تقدیم تقریر إضافي إلى المجلس  ویرحب .4

 التنفیذي عن تطویرھا.
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 2030ھدف رئیسي تجاه خطة  –التعلیم والمھارات وفرص العمل في السیاحة  -أوال 
 

الذي أقره أعضاء منظمة السیاحة  2019-2018عمل الفترة  خطوط العمل الرئیسیة لبرنامج تتالقى .1

من حیث  2030العالمیة في الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة، تتالقى كلیا في نطاق خطة 

 وضع السیاحة في طلیعة التنمیة.

 اتالسیاس تعزیز خالل من) (أ أن تعطى للسیاحة األولویة في السیاسات بمكان األهمیة من لقد بات .2

 المستدامة، السیاحیة التنمیة الستراتیجیات بصورة جیدة ومحّدد مرن إطار لضمان اإلدارة وهیاكل

 .أفضل وبناء مؤسسات سیاسات وضع خالل من) و(ب

 إلى بالنظر الطموحة وبلوغها، 2030 خطة ألهداف للترویج جبارة وسیلة تكون أن للسیاحة یمكن .3

لفرص  كبیر ومولد الدولیة تحدیدا، التجارة في العالمي، االقتصاد في الكبرى القطاعات أحد كونها

لشرائح غالبا ما  رات،لمهاا مستویات مختلفة من علىوالنامیة،  المتقدمة البلدان في والثروة العمل

 .مجاالت أخرى ندرت فیها الفرص فيو ء،لنساوا بلشباا لمث تهمشت في المجتمع،

 في للعمالة ألنه یمكن الفقر حدة من التخفیف في قیمة أداة السیاحةأن  من المسلم به األسباب، لهذه .4

. وفي رقي األفراد الناس اجتماعیا، اندماج في بالتالي والخبرة، فتسهم الدخل توفر أن القطاع هذا

 على المدى البعید، استدامة المقاصد وقدرتها التنافسیة في رئیسي، على نحو وتساهم السیاحة ایضا،

 .المحلي االقتصاد في مباشرة الدخل یدفق المحلیین، وحیث السكان وتدریب توظیف یجري حیث

 أن نالحظ أن أیًضا المهم من لوضع قاعدة لرأس المال البشري في السیاحة، التخطیط عند .5

نفسها في  البشري المال رأس احتیاجات لن تكون الیوم السیاحة لقطاع البشري المال رأس احتیاجات

 ما والمهن، والخدمات والمنتجات السیاحیة األعمال من جدیدة أنواع ظهور نشهدفسوف . 2030

 .والشخصیة والمعرفة للكفاءات یتطلب مواصفات مختلفة

 

 األولویات البرنامجیة -ثانیا 
 

 :اآلتیة هي) CE/108/5(b) rev.1الوثیقة(  اإلدارة لرؤیة الخمس األولویات .6

 الرقمي والتحّول االبتكار: ذكاءً  أكثر السیاحة جعل: 1 األولویة

 األعمال وریادة االستثمارات: التنافسیة قدراتنا تنمیة: 2 األولویة

 والتوظیف التعلیم: أفضل وبنوعیةٍ  أكبر بنسبةٍ  العمل فرص إیجاد: 3 األولویة

 والمیّسر والمأمون اآلمن السفر: السفر وتسهیل الصمود على القدرة بناء: 4 األولویة

 والبیئیة والثقافیة االجتماعیة االستدامة: تراثنا حمایة: 5 األولویة
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 التعلیم: أفضل وبنوعیةٍ  أكبر بنسبةٍ  العمل فرص إیجاد: 3 األولویة على الوثیقة هذه تركز .7

 والتوظیف.

 وفرص العمل والمهارات للتعلیم سنة منظمة السیاحة العالمیة
 

 حول إلى الجلوس المصلحة تدفع أصحاب نوعها من فریدة بیئة إلى السیاح ازدیاد أعداد یؤدي .8

 .والمجتمعات للناس من الفوائد من أجل تحصیل المزید معا والتقدم للعمل نفسها الطاولة

 الحالیة السوق متطلبات لتلبیة السیاحة في ذات جودة عمل فرص وٕایجاد االستثمار إلى بحاجة نحن .9

 .السیاحیة للمقاصد واالستدامة التنافسیة القدرة سیعزز وهذا. والمستقبلیة

وفرص  والمهارات التعلیم سنة ٢٠١٩ العالمیة لمنظمة السیاحة العام األمین أعلنوفي هذا اإلطار،  .10

 وسوف یترجم ذلك إلى العدیدة من األنشطة المذكورة ادناه والتي سوف یتم اإلفادة منها. العمل.

 أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة (وجها لوجه) -ألف 
 

العتبارها ، UNWTO.Academyالعالمیة أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة  لسیاحةا منظمة أنشأت .11

 قبل أنشئت لتيا) Themis Foundationإحدى دعائم هذه  األولویة، لتحل محل مؤسسة تیمیس (

 تعلیم ومنصة دولیة مراكز في المنظمة إنشاء والتدریب التعلیم إدارة وتشمل أنشطة. عامًا 20

 .المتخصصة التدریب وبرامج والتعلیم المهارات لتحسین اإلنترنت عبر وتدریب

 قضایا حول ودورات تدریبیة دورات تقدم إذ ،منذ سنة مضت كبیر بنشاط منظمةال أكادیمیة ومقت .12

 تصمیم المحلیة، للتنمیة الحكم الرشید للمقاصد، المستدامة اإلدارة): 1 المرفق انظر( مختلفة

 الرقمي، ألخ. التحول الدائري، واالقتصاد السیاحة للترویج، استراتیجیة

 أكادیمیة السیاحة عبر اإلنترنت (رقمیة) -باء 

تهدف أكادیمیة السیاحة عبر اإلنترنت إلى توفیر منصة إلكترونیة توفر سهولة الوصول إلى التعلیم  .13

 والتدریب عالي الجودة في قطاع السفر والسیاحة وقطاع الضیافة وٕادارة المقاصد.

هدفنا هو أن نصبح مرجعا للتدریب الشامل على أعلى مستوى في قطاع السیاحة عبر اإلنترنت،  .14

لیكون التدریب موضع تقدیر كبیر في سوق العمل وفي عالم األعمال، ولكي تتاح اإلفادة منه ألي 

 شخص في أي بقعة جغرافیة كان.

إلدارة األعمال في  IE Business School كلیةمع  المنظمة، سوف تتعاون خالل المرحلة األولى .15

بصفتها وكالة األمم تقوم المنظمة، و ، من أجل استخدام خبرتها الحالیة في العرض التعلیمي. مدرید

، تقوم والتي یمكن الوصول إلیها عالمًیاالمتحدة المسؤولة عن الترویج للسیاحة المسؤولة والمستدامة 
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لتعلیم ، وتشجع االسیاحة التنافسیة والمستدامة اتسیاسات وأدو ل وتروج، باألسواقولید المعرفة بت

 ، وتعمل على جعل السیاحة أداة فعالة للتنمیة.والتدریب في مجال السیاحة

السیاحة نحو التنافسیة  قطاعتلعب مؤسسات التعلیم والتدریب السیاحي دورًا حیویًا في قیادة  .16

، والقادرة على تلبیة احتیاجات والمحفزة بشریة السیاحیة المؤهلةواالستدامة من خالل توفیر الموارد ال

 سوق العمل السیاحي.

مفتوحة للجامعات العلیا من أجل تعزیز التعلیم من خالل في المرحلة الثانیة ، ستكون المنصة لذلك .17

وأي مزایا تنشأ من  إلدارة األعمال في مدرید  IEكلیةالشراكة مع  وستتقیدمنصة عالمیة رقمیة. 

 إرشادات األمم المتحدة للتعاون مع قطاع األعمال.بصرامة بالمنصة على اإلنترنت 

 السیاحي التعلیم
 
 تواصللتي ا المنظمة یمیةدکاأ في للعما تمجاال دحأ ھو لسیاحيا ملتعلیا في ءألعضاا درةق زیزتع .18

تقدیم دورات یجري إعدادها بشكل مشترك مع أعضاء رائدین في المنظمة (من القطاع الخاص ومن 

 اإلكادیمیة).األوساط 

 .ءألعضاا دوللا خصیصا لتلبیة احتیاجات  مصممة قعولما في دورات )أ 

مراكز التدریب العالمیة  -دورات تدریبیة وتعلیمیة خاصة بالسیاحة والسفر في المراكز الدولیة   (ب) 

والتي ستمكن المنظمة من تقدیم عرض دائم في التعلیم  -التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة 

 2019المراكز الدولیة األولى في عام ب وسیبدا العملوالتدریب في جمیع أنحاء العالم. 

بدأت محادثات أخرى مع الدول األعضاء إلنشاء مراكز أخرى قد (البرتغال وجورجیا)، و 

 (المملكة العربیة السعودیة، وكوستاریكا، وأوزبكستان).

العمل على إنشاء  المنظمة. بدأت أكادیمیة لألصعر سناالتعلیم والتدریب في مجال السیاحة  (ج) 

منهج سیاحي إلدراجه في محتوى المناهج الدراسیة للفئات العمریة األصغر سنًا (مستوى المدرسة 

 الثانویة).

برامج  –للمنظمة  النوعیة األختام خالل من التنافسیة وقدرتهم األعضاء استدامة تعزیز  .19

UNWTO.Tedqual  وUNWTO Quest -  مةظلمنا یمیةدکاأ دىل یةولهو أو. 

 العمل فرص إیجاد

 تتیح لتيا تلسیاساوا طرألا ریطوت لمجا في ءألعضاإلى ا معالد یضاأ لعالمیةا لسیاحةا مةظمن تقدم .20

 في المصلحة أصحاب جمیع بمشاركة وقویة نشطة عمل أفرقة إنشاء ولقد تم ل.لعما رصف إیجاد

 االحتیاجات لتحدید) األكادیمیة والهیئات الرائدة الشركات( والقطاع الخاص العام القطاع من السیاحة

 السیاسات بوضع ورقات في المنظمة، التشغیلیة اإلدارات مع باالشتراك والقیام، للقطاع، الحالیة
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وباإلضافة، یجري  .المنظمة أكادیمیة ستقدمها التي المتخصصة والتدریب التعلیم لدورات والمحتویات

حة الدول األعضاء من قبل أعضاء منتسبین في لمصل 2019إطالق سلسلة من المبادرات في 

 ، أمادیوس، وغیرهم).اإلتحاد الدولي للمؤتمرات(غوغل،  المنظمة

 لمستقبوعلى  فرص العمل علی لسیاحةا رتأثی ولح ثألبحاا بتقدیم المنظمة ستقوم وتماشیا مع ذلك، .21

 في عقد الذي العشرین مجموعة في السیاحة لوزراء الثامن االجتماع في ُطلب وكما. عاطلقا في للعما

في  الیابان في سیعقد الذي التاسع االجتماع في الموضوع هذا حول تقریرا المنظمة ستقدم األرجنتین،

 .2019 تشرین األول/أكتوبر

وستركز المناقشة العامة في الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة على التعلیم وٕایجاد فرص العمل:  .22

، حیث یدعى من أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 8والهدف  4الهدف كیفیة المساهمة في 

المساهمة في تحقیق وزراء السیاحة ورؤساء الوفود لمناقشة كیف یمكن لقطاع السیاحة االستفادة منها و 

 على الصعیدین الوطني والعالمي. 2030خطة التنمیة المستدامة لعام 

 السیاحة في العمالة وصورة المواهب تطویر
 

) مصر( األوسط الشرق في جرت إقلیمیة دراسیة حلقة خالل من المنظمة أعمال توضیح یمكن .23

ذات  وظائف إیجاد) أ( مثل اإلقلیم في الرئیسیة القضایا لمعالجة واالستراتیجیات السیاسات وناقشت

 المرأة ومشاركة الشباب تشغیل تحفیز) (ج المهارات، تطویر) (ب الالئق، العمل وسد العجز في جودة

 النمو المؤسسات الصغرى والصغیرة والمتوسطة في سبیل دعم) السیاحي، و(د العمل سوق في

 .وٕایجاد فرص العمل االقتصادي

لسیاحة خالل الحوار الرفیع المستوى حول المهارات الرقمیة في السیاحة، نوقشت أیضا الرقمنة في ا .24

 .2019الذي نظم في إطار معرض برلین لعام 

والقطاع  ملعاا القطاع ءعضاالتشجیع على توطید األواصر بین أ تحقیق هدف رئیسي یتمثل في بغیة .25

قامت أكادیمیة  السیاحة،عن تحسین صورة العمل الالئق في  فضًال واألوساط األكادیمیة، صلخاا

 بتنظیم عدة حلقات دراسیة وطنیة حول جودة التعلیم السیاحي، حیث تعلم المشاركون یضًاأ المنظمة

 في والتدریب التعلیم لبرامج UNWTO.Tedqual لبرنامج شهادات الجودة معاییر المزید حولفیها 

العمل على  2019ویستمر في  .المضمار هذا في اآلخرین تجارب كما اطلعوا على السیاحة، مجال

 هذا الخط لنشر المعرفة والترویج لها بواسطة حلقات دراسیة في دول أعضاء أخرى (الیابان وغیرها).

 المواهب، مثل: لتنمیة دراتمبا علی طبنشا لعالمیةا لسیاحةا مةظمن لتعم ك،لذ لیإ ضافةإ .26

رابطة طالب السیاحة العالمیة، حیث تتنافس فرق من الطالب للتوصل إلى أفضل األفكار   ) أ(

سیتم إطالق أول دوري وطني في و المبتكرة واالستباقیة للتحدیات التي یواجهها قطاعنا. 

 .2020ینایر انون الثاني/ك ورابطة عالمیة لشهر ،2019سبتمبر أیلول/

 مواهب مع احتیاجات األعضاء التابعین للمنظمة.المواهب حیث تتوافق ال لتطویر منصة  ) ب(
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CE/110/4(b) 

 
 قائمة بأنشطة أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیةالمرفق األّول: 

January - December 2018 
 
February    
 5 Feb 

–19 Mar 
UNWTO/GWU University Online Course 
on “Tourism as a Path to International 
Cooperation & Sustainable Development”  

Online (with GW 
University) 

March    
 20 UNWTO.TedQual Networking Meeting Principality of Andorra  
April    
  Inscription of Agencia Córdoba Turismo to 

UNWTO.Quest Certification Programme 
 

May    
 1-3 UNWTO-UAE Executive Training 

Workshop on “Innovative Approaches to 
Destination Branding”  

Dubai, United Arab 
Emirates 

 5 UNWTO.TedQual Seminar  
 

Cairo, Egypt 

 8-9 44th Meeting of the UNWTO Commission 
for the Middle East 
UNWTO Regional Conference on Human 
Capital Development in Tourism: New 
Perspectives 
 

Sharm el Sheikh, Egypt 

July    
 9-14 2 Modules for the Master Degree “Maestría 

en Gestión de Destinos Turísticos 
Anáhuac, México “ 
Marketing de destinos turísticos  
Desarrollo turístico sustentable  

Mexico, Onsite 

September    
 5 International Seminar on “El turismo ante 

los retos de la Calidad y Sostenibilidad” 
 

Cordoba, Argentina 

 12 UNWTO.TedQual Seminar Brasilia 
 

Brasilia, Brazil 

 24  International Seminar on “Gobernanza 
Turística, un factor clave para el desarrollo 
de destinos” 

Cordoba, Argentina 

 17-21 UNWTO.QUEST: Tourism Governance for 
Local Development 
 

Corrientes, Argentina 

 18Sept 
– 30 Oct 

UNWTO Training Programme on Tour 
Guiding 

Manama, Bahrain 

October    
 Oct. 

2018 – 
July 
2020 

UNWTO-UOC Master course on “Strategy 
and Sustainable Management of Tourism 
Destinations" at the Open University of 
Catalonia 

Online, Spain 

 23-28 UNWTO Training Programme in the 
Kingdom of Bahrain on “WFTGA Train the 
Trainer” 

Manama, Bahrain 

November    
 5-9 UNWTO course - Tourism and Digital 

Transformation: Impact on the 
Development of the Tourism Model 
 

Zacatecas, Mexico 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
 

 

 

7 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/4(b) 
 
December    
 3 UNWTO.TedQual Seminar Japan with 

Wakayama University 
 

Tokyo, Japan 

  UNWTO.QUEST for Punta del Este 
Convention Bureau (Uruguay) (March 17 
to December 18) 

Punta del Este, 
Uruguay 

 
2019 
March    
 7 High-Level Dialogue on Digital Skills in 

Tourism  
 

Berlin, Germany 

April    
  

9-11 
UNWTO Executive Education Workshop 
on “Sustainability in Tourism 
Destinations” 
 

Dubai, UAE 

May    
 2-3 5th UNWTO World Forum on 

Gastronomy Tourism 
 

San Sebastian, Spain 

 TBC UNWTO Quest Seminar Japan 
    
June    
 TBC UNWTO Course on Rural Community 

Tourism 
 

Jujuy, Argentina 

July    
  2-5 Train the trainers course for Tourism 

Educators within International Centre 
Estoril 
 

Estoril, Portugal 

 1-19 Maestría OMT – Anáhuac: 
Conceptualización del turismo (en línea) 
 

Mexico 

 22-27 Maestría OMT – Anáhuac: Política y 
Planificación turística (presencial) 
 

Mexico 

 22-27 Maestría OMT – Anáhuac: Destinos 
turísticos inteligentes (presencial) 
 

Mexico 

September    
 9-13 

 
 

23rd session of the UNWTO General 
Assembly: Official presentation of the 
Tourism Online Academy.  
 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 
 

  Launch UNWTO Students’ League 
 

 

 27    World Tourism Day India 
 

 TBC UNWTO Regional Workshop on 
Tourism Marketing: Designing a 
Promotional Strategy” 
 

Romania 

October    
 Oct. 

2019 – 
Jul. 
2021 

UNWTO-UOC Master course on 
“Strategy and Sustainable Management 
of Tourism Destinations” at the Open 
University of Catalonia 
 

Spain 

 TBC UNWTO Regional Course (subject tbc)  Mexico 
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