لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط

اإلجتماع األربعون

)CME/40/5(b
Madrid, April 2015
Original: English

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 5 ،أيار/مايو 1025
البند (5ب) من جدول األعمال المؤقت

 .5تنفيذ برنامج العمل العام للفترة :4105-4102
(ب) األنشطة اإلقليمية
.1

تجدر اإلشارة إلى أن برنامج عمل المنظمة في المنطقة يتمحور حول األهداف اإلستراتيجية العشرة التالي ذكرها،

بحسب ما ُع ِّدلت من قبل اللجنة خالل إجتماعها التاسع والثالثين المنعقد في القاهرة في أيلول/سبتمبر :1022

أ) تعزيز األمن والسالمة السياحيين في المنطقة وتدعيم قدرات التأهب واإلستجابة للحاالت الطارئة لدى
إدارات السياحة الوطنية.
ب) إستعادة ثقة األسواق وبناء صورة المقاصد وتسريع وتيرة اإلنتعاش السياحي.
ج) إدراج السياحة على األجندة السياسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لبلدان المنطقة.
ونهج إدارية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة ،وتشجيع
د) وضع أطر عمل إستراتيجية وسياسات ُ
اإلستثمارات.
ه) تعزيز وتيسير السياحة البينية ،مع التركيز على الربط الجوي ،وتسهيل منح التأشيرات ،وتشجيع
اإلستثمارات ،وتطوير المنتجات ،والتسويق والترويج.
و) تطوير عروض المنتجات وتحسين جودة الخدمات.
ز) تعزيز القدرات المؤسسية إلدارات السياحة الوطنية وتنمية الموارد البشرية للقطاع.
ح) اإلرتقاء بالقدرة التنافسية للمقاصد السياحية في المنطقة وتعزيز أنشطة التسويق والتواصل.
ط) معاظمة الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعود بها السياحة على المجتمعات المضيفة وتشجيع
اإلستدامة البيئية.
ي) تعزيز وتيسير الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص بغرض بلوغ هذه األهداف.
تُلخ ص في الجدول المرفق األنشطة التي قامت بها المنظمة في منطقة الشرق األوسط خالل الفترة المشمولة
.2
المقررة للفترة المتبقية من عام  ،1025وذلك تنفيذاً لبرنامج العمل العام للمنظمة
باإلستعراض ،باإلضافة إلى األنشطة
ّ
المشار إليها أعاله.
وضمن ّ
كل هدف من األهداف اإلستراتيجية ُ

منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org

)CME/40/5(b
األنشطة الرئيسية

التحديات – األهداف اإلستراتيجية

 منتديات حول مستقبل السياحة في اإلقليم (معرض
 – FITURملتقى سوق السفر العربي)

 الدعم الفني في مجال اإلتصاالت والعالقات العامة
(مصر ،األردن ،لبنان)
 .1تعزيز األمن والسالمة السياحيين

 .2إستعادة ثقة األسواق وبناء صورة
المقاصد

 تقارير آنية حول أداء السوق السياحية في منطقة

عامي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآفاقها (إصدرات
ْ
 1022و .)1025ويتضمن إصدار العام  1025لمحةً

تاريخ البدء
كانون الثاني/يناير 1025/1022
ّأيار/مايو 1025
كانون الثاني/يناير 1022

المدة

الوضع

 3أشهر تحضيرية

أُنجزت
أُنجز في مصر ولبنان.

ّأيار/مايو 1025
كانون األول/ديسمبر 1022
نيسان/أبريل 1022
نيسان/أبريل 1025

طط له في األردن.
ُمخ ّ
 3أشهر تحضيرية

أُنجزت

عن السوق البينية.

 المؤتمر الدولي حول السالمة واألمن السياحيين
(القاهرة)
 حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات في مجال إدارة األزمات
(األردن)

أيلول/سبتمبر 1022

يومان للمؤتمر
 3أشهر تحضيرية

ُخطِّط لها

الربع الرابع من 1025

لقاءات األمين العام مع رؤساء الدول والحكومات (البحرين،
 .3إدراج السياحة على األجندة السياسية

مصر ،الكويت ،لبنان ،سلطنة ُعمان ،اإلمارات العربية
المتحدة – الشارقة)

 .4وضع أطر عمل إستراتيجية لتحقيق

 إعداد وتنفيذ اإلستراتيجيات السياحية :البحرين ،العراق،

التنمية السياحية المستدامة .تشجيع

اإلستثمارات

الكويت ،ليبيا ،سلطنة ُعمان ،قطر ،اإلمارات العربية
المتحدة

آذار/مارس 1022

كانون الثاني/يناير 1022

أُنجز

ّأيار/مايو 1025

كانون األول/ديسمبر
1025

ُنفِّذت في  5دول
مخطّط لها في ٍ
دولة واحدة
(أيار/مايو )1025
ّ
حيز التنفيذ
في ّ

)CME/40/5(b
األنشطة الرئيسية

التحديات – األهداف اإلستراتيجية

 برنامج لبناء القدرات في مجال تشجيع اإلستثمارات
(قطر)

 المشاركة في المؤتمر العربي لإلستثمار الفندقي وملتقى
السفر واإلستثمار السياحي السعودي

 برنامج دعم اإلستثمار المستدام في قطاع السياحة في
مصر (برنامج )SITE

 خطة خمسية لتنفيذ اإلستراتيجية السياحية العربية
 .5تعزيز وتيسير السياحة البينية

 المنتدى الوزاري حول السياحة البينية العربية (ملتقى
سوق السفر العربي)
 بعثات إستشارية حول التشريعات السياحية (ليبيا ،قطر،
المملكة العربية السعودية)

 .6تطوير عروض المنتجات وتحسين
جودة الخدمات
 .7تعزيز القدرات المؤسسية إلدارات

السياحة الوطنية وتنمية الموارد البشرية

المقدسة (مصر)
 إعادة إحياء درب العائلة ّ
 مراجعة نظام تصنيف الفنادق (الكويت)

تاريخ البدء

المدة

الوضع

ّأيار/مايو 1022

حزيران/يونيو 1022

حيز التنفيذ
في ّ

ّأيار/مايو 1022
آذار/مارس 1022

مؤتمران لمدة ّ 3أيام

أُنجزت

ُيحدد الحقاً

مدته  5سنوات
برنامج ّ

قيد اإلعداد

شباط/فبراير 1022

-

قيد اإلعداد

ّأيار/مايو 1025

منتدى لمدة يوم واحد
 3أشهر تحضيرية

كانون الثاني/يناير 1022

حزيران/يونيو 1022

نيسان/أبريل وكانون األول/ديسمبر

بعثة إستشارية لمدة

1022

أسبوعين

حزيران/يونيو 1022

بعثة إستشارية لمدة
أسبوع

ُخطِّط له
أُنجزت
أُنجزت
أُنجزت

 دورات تدريبية لفائدة المسؤولين التنفيذيين حول المبادئ
المشغلة المرّخص لها
والممارسات السياحية للجهات
ّ
من قبل الهيئة العامة للسياحة واآلثار (المملكة العربية

ّأيار/مايو 1022

دورات لمدة ّ 3أيام

أُنجزت

السعودية)
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األنشطة الرئيسية

التحديات – األهداف اإلستراتيجية

تاريخ البدء

المدة

الوضع

 برنامج تدريبي إقليمي لفائدة المسؤولين التنفيذيين في
اإلدارات السياحية الوطنية (قطر) حول:

 :1022اإلستراتيجية السياحية ،تطوير المنتجات
السياحية الثقافية ،وتطوير المشاريع السياحية المستدامة
 :1025تنمية الموارد البشرية ،ضمان الجودة في

ّأيار/مايو 1022
ّأيار/مايو 1025

دورات لمدة ّ 5أيام

 3أشهر تحضيرية

 :1022أُنجز
حيز التنفيذ
 :1025في ّ

المقاصد السياحية ،والتخطيط في المقاصد السياحية

 برامج لدعم التسويق
-

فلسطين

-

قطر

 دورات تدريب عملي لمسؤولي إدارات السياحة الوطنية
في مقر المنظمة
 تطوير السياحة الدينية والترويج لها (األردن)

حزيران/يونيو 1022
ّأيار/مايو 1025
أيلول/سبتمبر 1022
خريف 1025
كانون األول/ديسمبر 1022

بعثة إستشارية لمدة
أسبوع
 21شه اًر
بعثة إستشارية لمدة
أسبوع

أُنجزت
قيد اإلعداد
أُنجزت
قيد اإلعداد
أُنجز

 برنامج تدريبي لفائدة المسؤولين التنفيذيين في و ازرة
السياحة (سلطنة ُعمان) حول :السياسات
واإلستراتيجيات السياحية ،السياحة المستدامة والتخطيط
واإلدارة في المقاصد ،التسويق والتواصل في مجال

ّأيار/مايو 1025

 21شه اًر

السياحة ،سياحة المغامرات ،والسياحة الثقافية

 برنامج تدريبي للمرشدين السياحيين (قطر)
 تطوير طريق الفينيقيين

ّأيار/مايو 1025

 3أشهر

حزيران/يونيو 1025

حلقة عمل لمدة يومين

قيد اإلعداد

ُخ ِّ
طط له
ُخ ِّ
طط له

)CME/40/5(b
التحديات – األهداف اإلستراتيجية

األنشطة الرئيسية
 برنامج إدارة الجودة (البحرين)
 الحفاظ على التراث وتعزيز الفرص اإلقتصادية على
درب الجبل اللبناني

تاريخ البدء
ّأيار/مايو – حزيران/يونيو 1025
حزيران/يونيو 1025

 دورات تدريبية لفائدة المسؤولين التنفيذيين في القطاع
الخاص حول إدارة المقاصد السياحية والتسويق لها

(المملكة العربية السعودية)

دورة تدريبية (إقليمية) لفائدة المسؤولين التنفيذيين حول
التسويق اإللكتروني

تشرين األول/أكتوبر 1025

كانون األول/ديسمبر 1025

المدة

حلقة عمل لمدة ٍ
يوم
واحد

 7أشهر
دورات لمدة ّ 3أيام

 3أشهر تحضيرية
دورة لمدة ّ 5أيام

 3أشهر تحضيرية

الوضع
ُخطِّط له
قيد اإلعداد

قيد اإلعداد
ُخطِّط لها

 دورات تدريبية لفائدة المسؤولين التنفيذيين في الهيئة
العامة للسياحة واآلثار حول اإلستراتيجية السياحية،
التسويق ،إدارة التراث ،وسياحة اإلجتماعات والحوافز

النصف الثاني من عام 1025

شهر واحد

قيد اإلعداد

والمؤتمرات والمعارض (المملكة العربية السعودية)

 خطة العمل من أجل تنمية الموارد البشرية في مجال
السياحة (العراق)
الموجهة للطالّب
 تطوير السياحة التربوية وبرامج السفر
ّ
(اإلمارات العربية المتحدة – الشارقة)

النصف الثاني من عام 1025
النصف الثاني من عام 1025

بعثة إستشارية لمدة 3
ّأيام

قيد اإلعداد
قيد اإلعداد
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األنشطة الرئيسية

تاريخ البدء

التحديات – األهداف اإلستراتيجية

 اإلحصاءات السياحية وقياس األثر اإلقتصادي للسياحة

ّأيار/نيسان ( 1022قطر)
ّأيار/نيسان ( 1025سلطنة ُعمان)

(البحرين ،سلطنة ُعمان ،قطر والمملكة العربية
السعودية)

 .8اإلرتقاء بالقدرة التنافسية للمقاصد
السياحية وتعزيز أنشطة التسويق
والتواصل

حزيران/يونيو ( 1025البحرين)
حزيران/يونيو ( 1025المملكة
العربية السعودية)

 برنامج لبناء القدرات في مجال تطوير المنتجات (قطر)

ّأيار/مايو 1022

للتميز واإلبتكار في مجال السياحة
 إطالق جوائز ّ
(اإلمارات العربية المتحدة – الشارقة ،والمملكة العربية

وشمال أفريقيا
 تشجيع مشاركة بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في المؤتمر الدولي الثاني حول إدارة المقاصد
 التسويق للبحرين كوجهة سياحية
 دراسة األثر اإلقتصادي لسياحة اإلجتماعات والحوافز
والمؤتمرات والمعارض (المملكة العربية السعودية)
 التسويق والترويج (قطر)

بعثة إستشارية لمدة

أسبوع (قطر والبحرين)
 21شه اًر (سلطنة
ُعمان)

 21شه اًر (المملكة
العربية السعودية)

كانون األول/ديسمبر
1022

أُنجزت (قطر)
حيز التنفيذ (سلطنة
في ّ
ُعمان)
طط لها (البحرين
مخ ّ

والمملكة العربية السعودية)
أُنجز

تموز/يوليو 1022

ّأيار/مايو 1025

حيز التنفيذ
في ّ

تشرين األول/أكتوبر 1022

مدته  5سنوات
برنامج ّ

ُخطِّط له

حزيران/يونيو 1025

مؤتمر لمدة ّ 3أيام

ُخطِّط له

السعودية)
 تشجيع السياحة البينية في منطقة الشرق األوسط

المدة

الوضع

ّأيار/مايو – حزيران/يونيو 1025

بعثة إستشارية لمدة 3
ّأيام

ُخطِّط له

ّأيار/مايو 1025

 1أشهر

قيد اإلعداد

ّأيار/مايو 1025

 21شه اًر

قيد اإلعداد
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التحديات – األهداف اإلستراتيجية

 دعم تنفيذ برنامج الترويج للسياحة لدى المغتربين
اللبنانيين (مبادرة "أنا")
 تشجيع التدفقات السياحية واإلستثمارات ما بين أفريقيا
والعالم العربي (منتدى)

 مشروع مسارات الهجرة في المقاصد (مصر)
 ورقة سياسات عامة حول السياحة والحفاظ على التنوع
البيولوجي في سلطنة ُعمان

 حلقة عمل حول السياحة والتنمية المجتمعية (تدريب
 .9معاظمة الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية
التي تعود بها السياحة على المجتمعات
المضيفة وتشجيع اإلستدامة البيئية

عملي)
 حلقة عمل حول تطبيق مؤشرات اإلستدامة (سلطنة
ُعمان)
 بعثة إستشارية وحلقة عمل لبناء القدرات في مجال إدارة
المواقع التراثية (األردن)
 دعم تنفيذ إستراتيجية تطوير السياحة الريفية (لبنان)
 تطوير الحرف اليدوية (المملكة العربية السعودية)

تاريخ البدء
ّأيار/مايو 1025
تشرين الثاني/نوفمبر 1025
ّأيار/مايو 1022

المدة
كانون األول/ديسمبر
1025
منتدى لمدة يوم واحد
 3أشهر تحضيرية

بعثة إستشارية لمدة
أسبوع

الوضع
حيز التنفيذ
في ّ
ُخطِّط له
أُنجز

تموز/يوليو 1022

-

أُنجزت

أيلول/سبتمبر 1022

دورة لمدة ّ 5أيام

أُنجزت

ّأيار/مايو 1025

حلقة عمل لمدة ّ 3أيام

ُخطِّط لها

بعثة إستشارية لمدة
ّأيار/مايو 1025
ّأيار/مايو 1025
ّأيار/مايو 1025

أسبوع

قيد اإلعداد

حلقة عمل لمدة ّ 3أيام
كانون األول/ديسمبر
1025

 21شه اًر

حيز التنفيذ
في ّ
قيد اإلعداد
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األنشطة الرئيسية

 المؤتمر الدولي حول السياحة الدينية :تعزيز التنمية
اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمعات المضيفة (بيت

تاريخ البدء
حزيران/يونيو 1025

لحم)

المدة
مؤتمر لمدة يومين
 3أشهر تحضيرية

الوضع
ُخطِّط له

( 22-25حزيران/يونيو
)1025

 إتاحة مساحات للحوار ما بين القطاعين العام والخاص
حول المسائل الرئيسية ذات اإلهتمام المشترك في
الفعاليات اإلقليمية الكبرى

 عقد إجتماعات مع أبرز ممثلي القطاع خالل الزيارات
الميدانية بهدف إستكشاف مجاالت التعاون ووضع
األجندات ذات الصلة
 .11تعزيز الشراكات ما بين القطاعين العام
والخاص

للمدونة العالمية آلداب السياحة وإللتزام القطاع
 الترويج
ّ
بالمدونة لمناسبة الزيارات الرسمية لألمين العام
الخاص
ّ
 المساهمة في بلورة أجندات التعاون ما بين األمم المتحدة
وجامعة الدول العربية ،وكذلك ما بين األمم المتحدة
ومنظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة

 عرض نماذج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص
أثناء الجلسة الو ازرية خالل الدورة الثالثين للجنة الدائمة
للتعاون اإلقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون
اإلسالمي (تشرين الثاني/نوفبمر )1022

كانون الثاني/يناير 1022

كانون األول/ديسمبر
1025

حيز التنفيذ
في ّ

