
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

منظمة السياحة العاملية ونيوم تطلقان تحدي »تجارب السياحة يف املستقبل«

10 أكتوبـر ، مدريـد- إسـبانيا ونيوم-اململكة العربية السـعودية - اشـركت منظمة السـياحة العاملية ونيوم 

يف مبـادرة جديـدة تركز عىل مسـتقبل السـياحة يف اململكة العربية السـعودية.

سـيتم إطـاق تحـدي »تجارب السـياحة يف املسـتقبل« لألفـكار املبتكرة ومنـاذج األعامل اإلبداعيـة املتعلقة 

باحتياجـات السـياحة يف املسـتقبل، مبـا يتـامىش مـع الطلـب املتزايـد عـى التجـارب الجديـدة. ويجـب أن 

تتـامىش جميـع املقرتحـات مـع أهـداف التنميـة املسـتدامة مـن خـال إدمـاج أو تطويـع العنـارص الرقمية 

والتكنولوجيـة، فضـاً عـن الرتكيـز عـى أحـد املجـاالت التالية عـى األقل:

• تعظيم إمكانات السياحة من خال التجارب املبتكرة  

• تسخري األثر اإليجايب للتكنولوجيا الجديدة

• مناذج األعامل البديلة

• الخربات املبتكرة

تعـد املسـابقة أول مبـادرة وطنيـة متخصصة لتحديد الرشكات الجديدة التي سـتقود تحول قطاع السـياحة 

يف اململكـة العربيـة السـعودية. وباإلضافـة إىل الـرشكات القامئة بالفعل، ترحب املسـابقة أيًضـا بالتطبيقات 

املقدمـة مـن الـرشكات السـعودية الناشـئة واملبتكريـن ذوي األفكار القـادرة عى إحداث ثـورة يف توجهات 

السـائحني وإلهامهـم مـن خال تقديم طرق وأسـباب جديدة للسـفر.

سـوف يتـم تلقـي الطلبـات حتـى 24 أكتوبـر الجـاري، ومـن املتوقـع وجـود اهتـامم كبـري باملشـاركة، عى 

أن يكـون املشـاركون مواطنـني سـعوديني يتمتعـون باألهليـة القانونيـة إلبرام أيـة تعاقدات. وسـيتم اختيار 

املشـاريع الناجحـة بنـاًء عـى معايري مختلفـة، مثل درجة االبتكار وقابلية املشـاريع لاسـتمرار واالسـتدامة.

»نيـوم« هـي احـد األعضـاء املنتسـبني يف منظمـة السـياحة العامليـة منـذ عـام 2019، و هـي أحـد محفزي 

التقـدم البـرشي والرؤيـة ملـا قـد يبـدو عليـه املسـتقبل الجديـد. تقـع مدينـة نيوم يف شـامل غـرب اململكة 

العربيـة السـعودية عـى البحـر األحمـر، وتتمتـع مبوقـع مثـايل عـى مفـرتق طـرق العـامل، وتبلغ مسـاحتها 

اإلجامليـة  26,500 كـم2. تـم إنشـاء هيئـة خاصـة لإلرشاف عـى نيوم، برئاسـة صاحب السـمو املليك األمري 

محمـد بن سـلامن.
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