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منظمة السياحة العاملية تطلق “مسابقة الرشكات 

التكنولوجية الناشئة للمرأة: الرشق األوسط”

الريـاض، اململكـة العربيـة السـعودية، 16 آذار/مـارس 2023 - أطلقـت منظمة السـياحة العاملية مسـابقة 

جديـدة للـركات الناشـئة لدعـم املـرأة الرائدة يف األعـال واإلبتكار يف مجـال التكنولوجيـا يف جميع أنحاء 

الرق األوسـط.

جاء اإلعالن عن “مسـابقة الرشكات التكنولوجية الناشـئة للمرأة: الرشق األوسـط” يف بيبان 23، وهو أكرب 

مؤمتـر للـركات الصغـرة واملتوسـطة يف اململكـة العربيـة السـعودية، حيـث ستسـاهم املسـابقة يف تعزيز 

عمـل منظمـة السـياحة العامليـة لجعـل السـياحة ركيـزة من ركائز متكـن املرأة. وتتيـح املبـادرة للمبتكرين 

فرصـة للمنافسـة مـن أجل تعزيز بنـاء القدرات والربوز. وسـينضم املتأهلون للتصفيـات النهائية يف كل فئة 

إىل شـبكة االبتـكار التابعـة ملنظمـة السـياحة العامليـة، ما يتيـح لهم الوصول إىل شـبكة الـدول األعضاء يف 

منظمـة السـياحة العامليـة، وبرامـج التوجيـه وفرص املنح الدراسـية التي تتيحهـا منظمة السـياحة العاملية.

يقـول األمـن العـام ملنظمة السـياحة العاملية، زراب بولوليكاشـفييل، »للركات الناشـئة يف مجال السـياحة 

القـوة واملرونـة لتحويـل القطـاع مبـا يتـاىش مـع أهـداف التنميـة املسـتدامة. كا تقـود الركات الناشـئة 

يف مجـال السـياحة الطريـق يف النهـوض بتمكن املرأة يف الرق األوسـط والعامل، ويسـعد منظمة السـياحة 

العامليـة أن تدعـم أفضـل املبتكريـن ورواد األعال الرقميـن يف اإلقليم«.

من ميكنه التقدم بطلب؟

يجـب أن تقـود الـركات الناشـئة أو متلكهـا أو تديرهـا نسـاء مقيـات يف أي مـن البلـدان التاليـة: 	 

اململكـة العربيـة السـعودية واإلمـارات العربيـة املتحـدة ومـر وقطـر وعـان والبحريـن والكويـت 

واألردن ولبنـان وسـوريا والعـراق وليبيـا واليمـن.

أن تكـون يف مرحلـة الفكـرة أو املرحلـة املبكـرة أو املرحلـة األوىل مـن السلسـلة ألف مـع الحد األدىن 	 

مـن املنتـج القابل للتطبيـق أو الفكـرة الجاهزة للتطويـر والتمويل.

أن يكون لديها فريق بدوام كامل ومنوذج تم اختباره وخطة عمل.	 

أن تكون قابلة للتطوير مع إمكانات للنمو الدويل.	 

مدريد اسبانيا، 16 آذار/مارس 2023 

خرب  صحفى
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يجب أن تنتمي الركات الناشئة أيًضا إىل واحدة عىل األقل من الفئات التالية:

األثـر االجتامعـي: للـركات الناشـئة التي تركز عـىل التكنولوجيا يف مجاالت الصحـة والعافية والتنمية 	 

الحرضية والتنمية الريفية واالسـتدامة والتعليم مع الفوائد الشـاملة مع السـياحة.

السـياحة وتجربـة السـفر: الـركات الناشـئة التي تركز عـىل املأكـوالت واملروبات، والنقـل واإلقامة، 	 

والسـفر، وصناعات البيـع بالتجزئة.

 	AI, AR/( والـذكاء االصطناعـي fintech تقنيـات املسـتقبل: الـركات الناشـئة التـي تسـتفيد مـن

VR( والعمـالت املشـفرة وإنرتنـت األشـياء وتكنولوجيا بلوكتشـن )blockchain( والتوأمـة الرقمية و 

.)Metaverse( ميتافـرس 

الفعاليـات واملجتمـع املحـي: أن تركـز الـركات الناشـئة عىل منصـات التواصل االجتاعي والرسـائل 	 

والرياضـات اإللكرتونيـة ومنصـات األلعـاب والتطبيقـات املجتمعيـة واملنصـات املتعلقـة بالفعاليـات 

التعليم. وتكنولوجيـا 

مهلة تقديم الطلبات تنتهي بنهاية متوز/يوليو 2023، وسـيتم اإلعالن عن الفائزين يف مباريات تقنيات السـياحة 

)TTA(، التي ستقام يف يوم السياحة العاملي )27 أيلول/سبتمرب، الرياض، اململكة العربية السعودية(.

ميكن للركات الناشئة تقديم الطلب عرب الرابط التايل: 

“مسابقة الركات التكنولوجية الناشئة للمرأة: الرق األوسط”

منظمة السياحة العاملية واالبتكار

قامـت دائـرة اإلبتـكار والتعليـم واإلسـتثار يف منظمة السـياحة العاملية منذ عـام 2018 بإطـالق أكرث من 21 

مسـابقة للـركات الناشـئة يف مجـال اإلبتـكار، وقـد غطـت أكرث مـن 150 بلـدا يف كل أنحـاء العـامل. وبوجود 

أكـرث مـن 10 آالف مشـارك وأكـرث مـن 214 مليـون دوالر للتمويل، تواصـل منظمة السـياحة العاملية جهودها 

لدعـم الرقمنـة واالبتـكار مبـا يتاىش مـع البيئة العاملية لريـادة األعال. هـذا، وتتيح السـياحة الفرص لتعزيز 

الشـمولية وتنميـة املجتمـع املحـيل وكفاءة املـوارد من خالل االسـتفادة مـن االبتكار والتقـدم الرقمي.

للمزيد من املعلومات:

Rosalia Galan - Communications Expert
IEI - UNWTO Regional Office Middle East
rgalan@unwto.org | +966 555908142

Lara Kabbara - Administrative Associate 
IEI - UNWTO Regional Office Middle East
lkabbara@unwto.org | +966 508887969

روابط ذات عالقة:

االبتكار والتعليم واالستثار

مسابقات منظمة السياحة العاملية لبدء التشغيل
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