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يجمع املخت�صون على �أن ال�سياحة يف �إطارها العام تعني �إبراز ل�صورة البالد وت�سويق لثقافة الأمة وا�ستعرا�ض ملوروثها .ورغم �أن الن�شاط ال�سياحي ب�شكل
رئي�سي يعد من �أن�شطة القطاع اخلا�ص� ،إال �أن هذا الن�شاط حظي باهتمام كبري من قـِبل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني التي تنظر لهذا الن�شاط على �أنه
م ّولد لأعداد كبرية من الوظائف لأبناء اململكة ،عدا كونه قطاع واعد وهام لتنويع م�صادر الدخل القومي.
وجتلى هذا االهتمام ب�صدور القرار امللكي الكرمي رقم ( )9بتاريخ 1421/1/12هـ ،والقا�ضي ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ك�أول جهاز ذي
ا�ستقاللية تامة يـُ ْعنى بتنمية ودعم وتطوير ال�سياحة الوطنية بكافة جوانبها وعنا�صرها ،على �أ�س�س علمية ووفق عمل م�ؤ�س�سي متطور.
وحيث يعد املورد الب�شري �أهم املوارد التي تعتمد عليها خطط التنمية يف جميع �أنحاء العامل ولكافة القطاعات ،ف�إن �صناعة ال�سياحة حتتاج �إىل ت�أهيل
وتدريب املواطنني ل�ضمان جناح خطط التنمية ال�سياحية.
وقد �أظهرت درا�سة قامت بها الهيئة العامة لل�سياحة والآثار و�شركا�ؤها قلة الأيدي العاملة الوطنية يف قطاعات ال�سياحة وحاجته املا�سة للكوادر الوطنية
امل�ؤهلة لإدارة القطاع وت�شغيله ،كما وجدت تلك الدرا�سة �أن من �أهم العوائق التي تعرت�ض طريق عمل القوى الوطنية العاملة مبجال ال�سياحة عدم كفاية
مرافق وموارد وبرامج التعليم والتدريب ال�سياحي.
ورغبة من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف �إيجاد جهاز متخ�ص�ص وم�ستقل يـُ ْعنى بتنمية وتطوير املوارد الب�شرية ال�سياحية وفق �أحدث النظم و�أجود املعايري
املهنية العاملية بادرت �إىل �إطالق امل�شروع الوطني لتنمية املوارد الب�شرية ال�سياحية.
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• �أن ي�شغل ويدار قطاع ال�سياحة يف اململكة ب�أيدي وطنية متتلك املعارف واملهارات والقدرات وال�سلوكيات الالزمة ل�شغل الوظائف ال�سياحية التي
�ستولدها تنمية ال�سياحة امل�ستدامة.
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• زيادة ن�سبة توطني وظائف قطاع ال�سياحة من خالل حتفيز التعليم والتدريب ،واعتماد املعايري املهنية التي ترتقي ب�أداء �صناعة ال�سياحة ،و�إزالة
املعوقات وتوفري حوافز م�شجعة لتنمية املوارد الب�شرية الوطنية.
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�إيجاد بيئة تنظيمية وم�ؤ�س�ساتية لتنمية وتطوير املوارد الب�شرية ال�سياحية الوطنية.
�إيجاد وتطوير �أنظمة موحدة للمعايري والكفاءات املهنية ال�سياحية واالعتماد املهني.
توطني وظائف القطاعات ال�سياحية.
حتفيز اال�ستثمار يف جمال التعليم والتدريب ال�سياحي.
ت�شجيع تقدمي برامج تدريبية وخدمات ا�ست�شارية يف جمال �إدارة امل�شاريع ال�صغرية والنا�شئة.
دعم �إدارة الربامج والن�شاطات التوعوية.
تن�سيق ومتابعة جهود و�أدوار وم�س�ؤوليات ال�شركاء املبا�شرين وغري املبا�شرين يف تنمية املوارد الب�شرية ال�سياحية.
توطني وت�شجيع ال�صناعات التقليدية واحلرف اليدوية ،و�إيجاد قنوات ت�سويقية ملنتجات احلرفيني واحلرفيات.

لتعزيز جناح امل�شروع الوطني لتنمية املوارد الب�شرية ال�سياحية �سعت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار لتبني مبد�أ ال�شراكة مع جميع القطاعات احلكومية
واخلا�صة ذات العالقة بت�سهيل وتي�سري وتنفيذ خطط وبرامج امل�شروع.
ولتفعيل مبد�أ ال�شراكة والتخطيط ال�سليم لتنفيذ �سيا�سات وبرامج امل�شروع فقد مت �إن�شاء جلنة توجيهية ير�أ�سها �سمو �أمني عام الهيئة وت�ضم ممثلني عن
جميع اجلهات ذات العالقة من القطاعني احلكومي واخلا�ص وخا�صة من هم على م�ستوى اتخاذ القرار.
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• �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
وع�ضوية كل من:
• رئي�س جمل�س الأمناء بكلية الأمري �سلطان لعلوم ال�سياحة والإدارة.
• حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
• مدير عام معهد الإدارة العامة.
• م�ساعد رئي�س الهيئة.
• ممثلون مب�ستوى وكيل وزارة للجهات احلكومية التالية:
• وزارة الداخلية.
• وزارة العمل.
• وزارة التعليم العايل.
• وزارة الرتبية والتعليم.
• وزارة احلج.
• �أمني عام جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية ال�سعودية.

رئي�س ًا

•
•
•

•

مدير عام �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
رئي�س جلنة احلج والعمرة وال�سياحة مبجل�س الغرف ال�سعودية
ممثلون عن القطاع اخلا�ص للقطاعات التالية:
• قطاع العمرة
• قطاع وكاالت ال�سفر وال�سياحة
• قطاع مرافق الإيواء ال�سياحي
• قطاع اجلذب ال�سياحي والرتفيه
• قطاع الآثار واملتاحف
• قطاع احلرف وال�صناعات التقليدية.
مدير عام امل�شروع الوطني لتنمية املوارد الب�شرية ال�سياحية.
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�إقرار الأهداف وترتيب الأولويات.
ت�شكيل جمموعات العمل الرئي�سية والفرعية وتوزيع املهام على �أع�ضائها.
اعتماد خطط العمل لكل جمموعة عمل رئي�سية.
تذليل املعوقات التي تواجه الفرق.
دعم جهود البحث عن م�صادر متويل �إ�ضافية لربامج توطني وظائف قطاع ال�سياحة.
�إقرار التو�صيات ومتابعة تطبيقها.
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• �أ ً
وال :برامج توطني وظائف القطاعات ال�سياحية.
• ثاني ًا :برامج التوعية املهنية.
• ثالث ًا :برامج التعاون مع جهات التعليم والتدريب ال�سياحي احلكومية واخلا�صة لتنمية
املوارد الب�شرية ال�سياحية.
• رابع ًا :ت�شجيع اال�ستثمار يف تنمية وتطوير ال�صناعات واحلرف اليدوية.
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الهدف:
و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وخطط التوطني ال�شاملة لوظائف القطاع ال�سياحي.
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• قطاع ال�سفر وال�سياحة.
• قطاع اجلذب ال�سياحي (الرتفيه).
• قطاع احلرف وال�صناعات التقليدية.
نبذة عن الربنامج:
يـُعـْنى هذا الربنامج بو�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط توطني وظائف القطاع ال�سياحي ،ومن هنا قام امل�شروع بالتعاون مع العديد من ال�شركاء يف القطاعات
احلكومية واخلا�صة املعنية ب�إعداد خطط لتوطني وظائف القطاعات ال�سياحية ،تت�ضمن رعاية وت�شجيع مبادرات التوظيف وفق ًا ملعايري ت�ضمن ا�ستيفاء
املوارد الب�شرية امل�ستهدفة لكافة متطلبات العمل يف املن�ش�آت ال�سياحية مبا يدعم قدرتها التناف�سية .وذلك �إميان ًا بالنتائج الإيجابية التي �ستعود على الوطن
واملواطن من خالل حتقيق هذه اخلطة لأهداف مبا�شرة وغري مبا�شرة.
• �إيجاد فر�ص عمل للمواطنني يف القطاعات ال�سياحية ،وبالتايل خف�ض ن�سب البطالة.
•   قطا ع الإيواء ال�سياحي.
•   قطاع الآثار واملتاحف.

• حتقيق الفوائد االقت�صادية الناجتة عن توظيف �أعداد �أكرب من القوى العاملة الوطنية مبا يف ذلك احلد من الت�أثريات ال�سلبية والفر�ص
االقت�صادية ال�ضائعة نتيجة التحويالت النقدية للعمالة الوافدة.
• تعزيز مقومات اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي من خالل االعتماد على القوى العاملة الوطنية.
• تنمية اخلربات املحلية واالحتفاظ بها.
وقد روعي يف �إعداد وتنفيذ اخلطط االلتزام بعوامل �أو اعتبارات متعددة ،من �أهمها املحافظة على امل�صالح الأ�سا�سية للأطراف املعنية باخلطة ،ويف
مقدمتهم امل�ستثمرون يف القطاعات ال�سياحية و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال.
كما قام امل�شروع و�شركا�ؤه ب�إعداد �أ�س�س ومعايري مهنية للمهن ال�سياحية يف القطاعات امل�ستهدفة مت اعتمادها من جهات دولية متخ�ص�صة ،وذلك لتحديد
املعارف واملهارات وال�سلوكيات املطلوبة للقيام مبهام وم�سئوليات املهن ال�سياحية ،ل�ضمان جودة وفعالية برامج التدريب ال�سياحي .وبناء على تلك املعايري مت
التوا�صل مع جهات دولية وحملية متخ�ص�صة لإعداد حقائب تدريبية لتلك املهن تتوافق مع املعايري املهنية ،و�إعداد برامج تدريب وت�أهيل مهنية متكاملة مبا
يف ذلك اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل واملهارات العامة والتخ�ص�صية للعمل يف القطاع ال�سياحي.
ولت�شجيع القطاع ال�سياحي اخلا�ص على توظيف املواطنني فقد عمل امل�شروع مع �شركائه على:
• اال�ستفادة من دعم �صندوق تنمية املوارد الب�شرية ،وتغطية تكاليف التدريب ،وامل�ساهمة بن�سبة من املكاف�أة �أثناء التدريب ،ون�سبة من الراتب
لل�سنة الأوىل من التوظيف.
• توفري املعايري املهنية واحلقائب التدريبية املتخ�ص�صة مب�ستويات عالية اجلودة.
• ا�ستقطاب كفاءات �سعودية مدربة ح�سب معايري معتمدة عاملي ًا وذلك من خالل:
•   اختبارات حتديد م�ستوى اللغة الإجنليزية.
		
• اختبارات امليول.
•   اختيار جهات تدريبية رائدة.
		
• متابعة التدريب.
•   برامج تدريبية معدة ومعتمدة عاملياً.
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الهدف:
يهدف الربنامج �إىل تنمية ال�صورة الذهنية الإيجابية حول طبيعة العمل ال�سياحي وحتفيز املواطنني على االلتحاق باملهن
ال�سياحية .كما يهدف الربنامج �إىل تطوير مهارات من�سوبي اجلهات احلكومية واخلا�صة التي تتعامل مبا�شرة مع ال�سائح.
نبذة عن الربنامج:
يـُعـْنى هذا الربنامج بتوعية املجتمع بكافة �شرائحه لت�شجيع املواطنني يف �سن العمل على االلتحاق بوظائف القطاع ال�سياحي ،وذلك من
خالل تنفيذ حمالت توعية مكثفة على خمتلف امل�ستويات ومن خالل و�سائل و�أ�ساليب متعددة لإبراز املزايا والفوائد العديدة التي يوفرها القطاع
وتقدمي املواطنني امل�ؤهلني �إىل �أرباب العمل ،و�إبراز مهاراتهم وقدراتهم على حتمل م�سئولية العمل يف القطاعات ال�سياحية بكل براعة و�إتقان ،كما يهتم
الربنامج بتوعية من هم يف �سن العمل حيث يـُ ْعنى بتوجيه ال�شباب نحو اختيار التخ�ص�صات ال�سياحية والعمل يف القطاع ال�سياحي مثل طالب اجلامعات
وخريجو املراحل الثانوية ،الداخلون حديث ًا للعمل يف القطاع ال�سياحي وكذلك امل�ؤثرون على توجيه ال�شباب نحو اختيار القطاع الوظيفي مثل الوالدين
واملعلمون والأ�ساتذة وامل�شرفني الرتبويني.
كما يعنى الربنامج بتنفيذ عدد من الربامج التدريبية التوعوية لفئات خمتلفة من العاملني يف القطاعات اخلدمية احلكومية واخلا�صة بغر�ض تنمية
مهاراتهم يف خدمة قطاع ال�سياحة وال�سياح.
ومن تلك الربامج:
• برنامج تنمية مهارات التعامل مع ال�سائح ملن�سوبي عدد من اجلهات ومنها:
القطاعات الأمنية يف وزارة الداخلية ،هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،م�صلحة اجلمارك،
العاملني يف املحميات الطبيعية� ،سائقي �سيارات الأجرة.
• برنامج الإر�شاد ال�سياحي.
			
• برنامج ت�صميم الربامج ال�سياحية.
• برنامج منظمي الفعاليات ال�سياحية.
• برنامج مقرري اللجان ملجال�س التنمية ال�سياحية باملناطق.
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الهدف:
رفع م�ستوى التعليم والتدريب يف املجال ال�سياحي يف اململكة من خالل نقل اخلربات الدولية املتقدمة يف التعليم والتدريب ال�سياحي .ودعم �إن�شاء الكليات
واملعاهد واملراكز املتخ�ص�صة وتوحيد معايري التعليم والتدريب املقدمة يف تلك اجلهات ،والعمل على �إدراج التخ�ص�صات ال�سياحية �ضمن برامج الإبتعاث
احلكومية للدرجات العلمية الثالث (البكالوريو�س ،املاج�ستري ،الدكتوراه).
نبذة عن الربنامج:
يعنى هذا الربنامج بتفعيل مفهوم ال�شراكة من خالل التعاون وتن�سيق وتوحيد اجلهود مع اجلامعات والكليات وجهات التعليم والتدريب احلكومية واخلا�صة
لإيجاد ت�صور موحد ومنهجية متطابقة يف جمال الت�أهيل والتدريب ال�سياحي ،وم�ساعدتهم يف �إن�شاء و تطوير كليات ومعاهد ومراكز .والعمل مع وزارة
التعليم العايل على رفد القطاع ال�سياحي بكوادر وطنية من خالل برامج الإبتعاث على التخ�ص�صات ال�سياحية �ضمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني.
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الهدف:
ت�شجيع امل�ستثمرين املحليني وغري املحليني على اال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�شرية ال�سياحية ،كما يهدف الربنامج �إىل ت�أ�صيل ون�شر فكرة احلا�ضنات
ال�سياحية وامل�ساعدة يف �إن�شائها بالتعاون مع القطاعات احلكومية واخلا�صة لدعم ال�صناعات اليدوية واحلرف التقليدية و�صو ًال ملنتج �سياحي بجودة عالية.
نبذة عن الربنامج:
يـُ ْعنى هذا الربنامج ب�إيجاد بيئة ا�ستثمارية تعمل على حتفيز وت�شجيع امل�ستثمرين املحليني وغري املحليني على اال�ستثمار يف جمال تنمية املوارد الب�شرية
ال�سياحية وتطوير الكفاءات.
ويعنى كذلك بت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة يف �إدارة امل�شاريع ال�صغرية والنا�شئة و�إن�شاء احلا�ضنات
ال�سياحية مل�ساعدة �صغار امل�ستثمرين على �إدارة �أعمالهم وتقدمي امل�شورة لهم ومد ج�سور العالقة وال�شراكة مع
اجلهات التعليمية والتدريبية احلكومية واخلا�صة.
كما يقدم الربنامج دورات تدريبية لت�أهيل احلرفيني واحلرفيات على ال�صناعات اليدوية واحلرف التقليدية التي
ا�شتهرت بها مناطق اململكة .ومن ثم اال�ستفادة من احلا�ضنات ال�سياحية لإيجاد منافذ ت�سويقية لتلك املنتجات
كمنجات �سياحية تعك�س جزء من تاريخ البالد ،والعمل مع خريجي تلك احلا�ضنات وم�ساعدتهم بالتن�سيق مع
اجلهات الأخرى لتوفري القرو�ض املي�سرة لهم لتحفيزهم على بدء عملهم اخلا�ص.
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