
 مؤتمر الوعي السياحي وبناء القدرات البشرية: نحو مجتمع سياحي مستدام 

 2022مارس    29القاهرة، جمهورية مصر العربية،  

   نتائج ال 

   والتدريب للعاملين في مجالت السياحة:   التعليم   ي فى مجال :  أول 

لمعايير العالمية في مسعتويات  اتتسع  مع   يقطاع السعياحي والنند لوضعع معايير مهارات مهنية عربية موحدة ل .1

 ؛في أسواق المنطقةالتعليم والتدريب السياحي والنند ي لمواجهة المنافسة  

 ؛تطبي  استراتيجية التحول الر مي في التعليم السياحي .2

 ؛تطوير البرامج والمقررات بما يتطلبه سوق العمل السياحي في كل دولة وفي المنطقة ككل .3

 ياحي بكافة تخصصاته. س بصنة دورية لزيادة وعي العاملين والمتعاملين مع القطاع ال   محلية وإ ليمية   إ امة ورش عمل  .4

في المجال السععععععياحي    و  التدريب التحويلي للعاملين الجدد بمجال السععععععياحة والنند ة، حيع أ  معيم من  عمل .5

 ؛خرى أخريجي كليات  هم  

 ؛السياحي بصنة مستمرة الحاجة إلي أنيمة تدريبية في القطاع   .6

 ؛تعزيز التعليم عبر اإلنترنت لالرتقاء بالطريقة التي يتم بها تعليم الناس وتكثيف بناء القدرات البشرية .7

 ؛ لتوجيه المدارس والجامعات والمؤسسات فيما هو مطلوب لتدريسه في مجال السياحة  360إنشاء منهج تعليمي   .8

وجيا الحالية في القطاع السععععععياحي، حيع أنه لبد من رفع  تدريب أصععععععحاب الشععععععركات السععععععياحية على التكنول .9

 ؛الوعي لصاحب الشركة السياحية وليس الموظف فقط

في إ جاد واستثمار فرص للتعليم مما   UNWTO Academyالتعاو  مع منيمة السياحة العالمية من خالل  .10

 ، و متطلبات السوق لمالئمتها و يؤدي إلي زيادة النرص العمل  

تحنيز  .11 واكتساب    يةوضع منيومة  والتدريب  التعليم  العاملين من خالل  تنمية  في  الخاص لالستثمار  للقطاع 

 . على المستويين الجزئي والكلي، المهارات 



 ثانيا: في مجال رفع الوعي وإرساء ثقافة السياحة في المنطقة: 

بهدف إعداد مناهج مبسععععطة  والسععععياحة في دول المنطقة  ،  والتعليم العالي  ،التنسععععي  بين وزارات التربية والتعليم  .1

 ؛للنشئ وطلبة المدارس والجامعات بهدف زيادة الوعي بأهمية صناعة السياحة وثقافة استقبال السائح

تعزيز حمالت التوعية حول الطبيعة الترحيبية لدول المنطقة وكينية جعل السائحين  شعرو  وكأنهم في وطنهم   .2

 ؛ والستمتاع بأفضل ما في هذه الوجهات 

حملة منيمة  ، مثلالت ترويجية للتعريف بالمنتج السياحي العربي وثقافاته وعاداته للسائح األجنبي تدشين حم .3

 ؛ "كن مسافرًا مسؤولً السياحة العالمية "

الخاص في   .4 المدني والقطاع  المجتمع  الوعى  إالتعاو  مع  طار توظيف متكامل إلمكانات كل دولة لترسيخ 

   ؛والعادات الحاضنة للسياحة 

عالم الر مي بطرق ابتكارية لتحقي  أكبر توعية سياحية  فة أدوات التواصل الجتماعي ومنصات اإلتوظيف كا .5

 ؛ التدريب بعيد المدى   –للمجتمع والعاملين والمتعاملين مع العملية السياحية 

القطاعين  الشراكة بين    طاراإل  هذا  في  التوعوية  الرسالة  ودمج  السياحية  للتوعية   رينا   البيئة  على  الحناظ  اعتبار .6

 ، و عدادعداد برامج التدريب واإلإ العام والخاص في 

 . ضما  مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية السياحية وتشجيع السكا  المحليين كسنراء للسياحة .7

 
 : جمهورية مصر العربية : مقترح  ثالتا 

العربية   .1   في   تدريسه   تعميم   بهدف   السياحة  مبادئ   لمادة  تعليمي كتيب    إعداد   بمقترح تقدمت جمهورية مصر 

  الجديد   الدراسي   العام  مقررات   ضمن  دراجهإ  ليتم  العضاء  الدول  مدارس  في   بالتعليم   التأسيسية  المرحلة

 الخطوات التالية:  ، وكذلك البدء بتننيذ 2022/2023



  إلعدادوالتنسي     لإلشراف   مبادرة هذه ال  إلدارة   العامة  مانةاأل مسؤولي  حد أ   بترشيحمنيمة السياحة العالمية     يام  .2

 ؛ المقترحة المادة وكتيب  منهج

آخر  و  وطنيال   سياحةال   اتحاد وآخر من    كوميالقطاع الحخبراء، واحد من    بثالثة  عضاءاأل  الدول  كل  تساهم .3

ا من تاريخ  يوم 15 هموعد أ صا ي ف ، عضو دولة كل  عن  المناهج عداد إ   فيمختص  والتعليم التربية   من وزارة

 ؛ التوصيات نشر  

  اإلدارة)  العامة  مانةاأل  لىإ   الكتيب   سيتناولها  التي  الموضوعات  بشأ   مقترحاتها  لتقد م  عضاءاأل  الدول  مخاطبة .4

 ؛ ( ٢٠٢٢ يويون نها ة  )نشر التوصيات،   تاريخ  من يوما 30 خالل  ،( وسطاأل لشرق اإل ليمية ل

 ؛ (٢٠٢٢ يوليو نها ة ).  العضاء الدول مساهمات وصول من شهر  خالل المقترح المنهج بمحتوى  الخروج  .5

   بل  عليها  العرض  من  سبوعينأ   خالل  العضاء  للدول  التعليميين  الخبراء  لجنة   بل   من  المقترح  المنهج  مراجعة .6

   ؛بالطباعة التوجيه

 ؛ الكارتونية الرسوم  استخدام  مع جذابة تصاميم  ذو ملو ، : الكتيب  مواصنات  .7

 العامة   مانةاأل  بين  بالتنسي   العالمية  السياحة  يوم  بمناسبة  او  الدراسي  العام   بدا ة   مع  اعالميا  المنهج  اطالق  يتم  .8

 ، و( ٢٠٢٢ سبتمبر )  العضاء والدوللمنيمة السياحة العالمية 

تبسيط المعلومة باستعمال رمز  ل  موسع   بشكل  وإعالميا  الجتماعي  التواصل   وسائل  طري    عن  للكتيب   الترويج .9
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