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السـعودية  العربيـة  واململكـة  العامليـة  السـياحة  منظمـة 

السـياحة  مجـال  يف  والتدريـب  التعليـم  لتعزيـز  رشيكتـان 

برلـن، أملانيـا، 8 آذار/مـارس 2023 - منظمـة السـياحة العامليـة واململكة العربية السـعودية سـتعمالن مًعا 

لتعزيـز التعليـم والتطويـر املهني يف مجال السـياحة. 

التعليم والتدريب: أولوية للسياحة

حـددت منظمـة السـياحة العامليـة، بصفتهـا وكالـة األمـم املتحـدة املتخصصـة يف السـياحة، التعليـم كأحد 

أولوياتهـا الرئيسـية للقطـاع. فبـام أن السـياحة هـي بالفعـل مولـد رائـد للعاملـة وللفرص، السـيام للنسـاء 

والشـباب، تعمـل منظمـة السـياحة العامليـة عـى توسـيع نطـاق الوصـول إىل التعليـم والتدريـب والعاملة 

ودعـم أولئـك الذيـن يعملـون بالفعـل يف هـذا القطـاع للتطـور املهني.

 

يقـول األمـن العـام ملنظمـة السـياحة العامليـة زراب بولوليكاشـفييل: »تتمثـل رؤيتنـا يف تزويـد أي شـخص 

مهتـم بقطـاع السـياحة بالوصـول إىل الفـرص العديـدة واملتنوعـة التـي يوفرهـا القطـاع، بغـض النظـر عن 

مـكان وجـوده يف العـامل. نحـن نعمـل عـى كـر الحواجـز بـن الوظائـف واملهـارات والتدريـب، وبالتـايل 

تقديـم إمكانـات السـياحة الهائلـة بصفتهـا مولـدة للعمـل«. 

ورصح وزير السـياحة السـعودي، معايل السـيد أحمد الخطيب: »إن االسـتثامر يف تنمية رأس املال البرشي 

هـو اسـتثامر يف مسـتقبلنا عـى كافـة األصعـدة. هـذ اتفـاق تاريخـي يعطـي األولويـة للنـاس مـع الرتكيـز 

عـى قـوة التعلـم اإللكـرتوين. بالتعـاون مـع منظمـة السـياحة العامليـة، ميكننـا ضـامن إتاحة فـرص التنمية 

يف جميـع أنحـاء العـامل، فضـال عـن بناء القـوة العاملة الالزمـة لدعم مسـتقبل مزدهر ومسـتدام للقطاع ».

اتفاق بني منظمة السياحة العاملية واململكة العربية السعودية

يف إطـار معـرض برلـن، وقعـت منظمـة السـياحة العامليـة اتفاقـا مـع وزارة السـياحة يف اململكـة العربيـة 

السـعودية. وهـو االتفـاق األول مـن نوعـه الذي يركز عى اسـتحداث برامـج تدريبية وشـهادات للجودة يف 

اململكـة. وسـيكون للتدريـب امتـداد عاملـي، حيث سـيتم إنشـاؤه حـول التعـاون يف املجـاالت التالية: 

منظمة السياحة العاملية
برلني، أملانيا، 8 آذار/مارس 2023 

بيان صحفي
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1. دورات تدريبيـة عـر اإلنرتنـت: وضـع دورات تدريبيـة مفتوحـة عـى اإلنرتنـت موجهـة للقـوى العاملة 

يف قطـاع السـياحة العاملـي، وهـي تصـل إىل 300 مليـون شـخص. سـتكون الـدورات إداريـة وكذلـك مهنية 

ومتاحـة باللغـات العربيـة والصينية واإلنكليزية والفرنسـية واإلسـبانية. وستشـمل املواضيع ريـادة األعامل، 

واالبتـكار، وإدارة الوقائـع، وإدارة املقاصـد، واالسـتدامة، وفـن الطبـخ، والعمليـات يف الفنـادق واملطاعم. 

 

2. مصنـع العاملـة ومرصـد سـوق العمـل السـياحي: لتعزيـز إيجـاد فـرص عمـل ذات قيمـة مضافـة مـن 

خـالل بنـاء القـدرات وتحليـل مهـارات القـوى العاملـة يف اململكـة. سـتعود املبـادرة بالفائدة عـى ما يصل 

إىل 100 ألـف باحـث عـن عمـل، وستشـمل مـا ال يقـل عـن 50 رشكة سـياحة. 

3. برامـج شـهادات التعليـم والتدريـب والجـودة )TedQual(: سـيتم تقييـم مـا يصـل إىل 50 برنامًجـا 

للتعليـم والتدريـب السـياحي كجـزء مـن برنامـج TedQual التابـع ملنظمـة السـياحة العامليـة. وسيشـارك 

مـا يصـل إىل 35 برنامًجـا يف مؤسسـات التعليـم والتدريـب السـياحي يف اململكة يف برنامج الشـهادات هذا.

 

4. االبتـكار والتحـول الرقمي: إسـتحداث برامـج تهدف إىل تعزيز االبتكار والتحول الرقمي لتمكن الشـباب 

واملؤسسـات الصغرية واملتوسطة يف مجال السياحة. 

روابط ذات صلة 

Innovation, Education and Investments 

TedQual Quality Certification Programs 

Academy 

https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual
https://www.unwto.org/UNWTO-academy

