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 لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط

 األربعونو  الثالث اإلجتماع

 2017 سبتمبر ،جمهورية الصين الشعبية، شنغدو
 من جدول األعمال المؤقت 7البند 
 
 

 األنشطة اإلقليميةتحديث حول 
   

التالي  الخمستجدر اإلشارة إلى أن برنامج عمل المنظمة في المنطقة يتمحور حول األهداف اإلستراتيجية  .1
 :2015 أيار /مايوفي  دبىالمنعقد في  بعينر األذكرها، بحسب ما ُعدِّلت من قبل اللجنة خالل إجتماعها 

الصمود فى مواجهة الصدمات  األمن والسالمة السياحيين في المنطقة وتدعيم قدراتتعزيز  (أ 
 .وتدعيم نموه الخارجية وتسريع وتيرة اإلنتعاش السياحي

دراج السياحة على األجندة السياسية للتنمية الترويج لسياسات التنمية السياحية المستدامة و  (ب  ا 
 ووضع أطر عمل إستراتيجية وتنمية أدوات القياس وعملية اإلدارة.  اإلقتصادية واإلجتماعية

ومشاركة قصص  نتجات مبتكرة وتقديم حلول سياحية.تسخير التكنولوجيا فى تنمية وتسويق م (ج 
 النجاح ونماذج الخدمات. 

وتنمية الموارد قانونية وتنظيمية تعزيز القدرات المؤسسية إلدارات السياحة الوطنية وتبنى أطر  (د 
 البشرية للقطاع.

 تعزيز وتيسير الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص بغرض بلوغ هذه األهداف. (ه 

ُتلخَّص في الجدول المرفق األنشطة التي قامت بها المنظمة في منطقة الشرق األوسط خالل الفترة  .2
فيذًا لبرنامج العمل العام ، وذلك تن2017، باإلضافة إلى األنشطة المقّررة للفترة المتبقية من عام 2016-2017

 للمنظمة وضمن كّل هدف من األهداف اإلستراتيجية الُمشار إليها أعاله.
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 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

تعزيز األمن والسالمة  أ.
والصمود أمام  السياحيين

 الصدمات الخارجية

 

تقارير آنية حول أداء السوق السياحية في منطقة الشرق األوسط  .1
 (2017-2016إصدارات عام (. وشمال أفريقيا وآفاقها

 

 2016 شباط /فبراير
 2017ننيسا /بريلأ

 

 ُأنجزت

 

السياحية  واالستراتيجيات المائدة الوزارية المستديرة حول السياسات .2
  مدريد(  –ى النمو وقت الصدمات )معرض فيتورعلللحفاظ 

 2017و 2016 كانون الثانييناير/

 

 ُأنجزت

 

 2016 أيلول /سبتمبر ورشة عمل لبناء القدرات حول إدارة األزمات  .3

 

 ُأنجزت
 

  :الدعم الفني في مجال اإلتصاالت والعالقات العامة .4

 مصر

 لبنان
 

 اليمن 

 2016 أيلول /سبتمبر
 2016 نوفمبر /مايو /يناير

 
 2017نوفمبر  -أكتوبر

 
 

 ُأنجزت
 

 مدرج بالبرنامج
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 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 ب. االستدامة السياحية والتنمية

 : (األمين العام زيارات) إدراج السياحة على األجندة السياسية. 1
 تمت فى : 1.1

 البحرين
 مصر 
 لبنان 

 )دبى(اإلمارات العربية المتحدة 
 
 مخطط لها فى :  1.2

 المملكة العربية السعودية 
 قطر

 العراق
 عمان 

 

 
 

 2017-2016 شباط/فبراير
 2016 شباطفبراير/
 2016 أيارمايو/
 2017 نيسان /أبريل

 
 

  2017أيلول/ سبتمبر
 2017 أيلولسبتمبر /

 2017  ولاألكانون ديسمبر/ -نوفمبر
 2017  ولاألكانون /ديسمبر

 

 
 
 

 تُأنجز 
 
 

 

 

 بالبرنامج ةمدرج

صياغة  –السياحة ت واستراتيجيات سياسابعثات استشارية حول  .2
اإلمارات العربية  –قطر  –مصر  –)البحرين المشروعات وتنفيذها 

 وجامعة الدول العربية( -المتحدة

  شباط /فبراير -ثانىال كانون/يناير
2016 

 2016 شباط /فبراير
 2016ثانى الكانون يناير/

 2016 تموزيوليو/
 2016 أيلولسبتمبر/

 
 في حيز التنفيذ

 تُأنجز  2016 أيار /مايو مستديرة حول تنمية السياحة الدينية ) بيروت، لبنان( موائد .3
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 –الحفاظ على التراث وزيادة الفرص االقتصادية فى درب الجبل اللبنانى .4
 ST-EPمشروع 

 في حيز التنفيذ 2016 ثانىالكانون /يناير

 2016  تموز /يوليو المؤتمر الوزارى حول السياحة والتغيرات المناخية )كازابالنكا، المغرب(.5

            
 ُأنجز
 

المؤتمر الوزارى حول االستمرار فى السياحة من أجل مستقبل شامل )البتراء، .6
 األردن( 

 2016  ولاألتشرين /أكتوبر
             

 ُأنجز
 

 2016  ولاألتشرين أكتوبر/ القمة الخامسة لسياحة المدن )األقصر، مصر( .7
             

 تُأنجز 
 

  ندوة حول الترويج للسياحة الثقافية والدينية المستدامة فى فلسطين، واشنطن .8
 ي.سيد

 2016  ولاألتشرين أكتوبر/
                 

 تُأنجز 
 

ورشة عمل حول التنمية والترويج للمسارات سياحة الثقافية المستدامة على  .9
 لبنان ولندن (  -امتداد طريق الفينيقيين ) مدريد، بيروت

، /أيار، مايو ثانىالكانون /يناير
  ثانىال/تشرين نوفمبر

2016 
 تُأنجز 
 

راث الوطني في تال منافع اإلطار العام لقياسالخاصة بدراسة ال مراجعة .10
   المملكة العربية السعودية

 2016 ولاألكانون /ديسمبر
 

 تُأنجز         
 

جتماعات والحوافز والمؤتمرات إلادراسة حول األثر االقتصادى لسياحة  .11
 فى المملكة العربية السعودية  والمعارض

 
 متوقف جارى تحديد الموعد 
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 متوقف جارى تحديد الموعد  بعثة استرشادية حول تنمية المتاحف الخاصة فى المملكة العربية السعودية  .12
حول مساهمة السياحة فى النمو والتنوع االقتصادى الشامل  يالمنتدى الوزار  .13

، دبى، اإلمارات العربية ، نطقة الشرق االوسط وشمال افريقياوالمستدام فى م
 المتحدة( 

 ُأنجز 2017 نيسان/ إبريل
 

برنامج التعاون الفنى لتطوير اإلحصائيات السياحية الوطنية )اإلمارات  .14
 العربية المتحدة( 

 ُأنجز  2017 -2016
 

 )سلطنة عمان( برنامج التعاون الفنى لتطوير اإلحصائيات السياحية الوطنية  .15
كانون /ديسمبر -2015 /نيسانإبريل

  2017  ولاأل
 جارى التنفيذ

حساب  وتطويرعزيز النظم اإلحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي ت .16
 .بعثة تقييم   –السياحة الفرعي 

 2017  أيار/مايو
  تأنجز 

 جارى التنفيذ 2017  أيلول/سبتمبر -يوليو تجميع دراسات الحالة حول السياحة والتنمية المستدامة فى الشرق األوسط  .17
 أنجز  2017أغسطس/آب  المحلى )األردن(برنامج توعية سياحية للمجتمع  .18
 أنجز  2017أغسطس/آب  المنتزة )اإلسكندرية ، مصر(  منطقةعادة التقييم السياحى لإل مخطط توجيهى .19
كأداة للتنمية   منتدى حول التنمية المستدامة -2017يوم السياحة العالمى  .20

 ) الدوحة ، قطر ( 
 مدرج بالبرنامج  2017 أيلولسبتمبر/

المؤتمر االقليمى حول السياحة فى مدن الشرق االوسط ، عمان )تنظمه  .21
 وزارة سياحة األردن وتحت رعاية منظمة السياحة العالمية (

 مدرج بالبرنامج  2017  ثانيالتشرين /نوفمبر

 المؤتمر الدولى الثانى حول السياحة والثقافة )مسقط، سلطنة عمان(  .22

 
 مدرج بالبرنامج  2017 ولاألكانون ديسمبر/



CME/43/7 Rev.1 

 

 
 

 

6 

 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات   

 
 
 
 
 
 
 

 ج. التكنولوجيا واالبتكار

 

منتدى اإلمارات العربية المتحدة للسياحة واالبتكار، )دبى، اإلمارات العربية  .1
 المتحدة(

 ُأنجز 2016 ثانيالتشرين نوفمبر/

عن السوق السياحى )دبى، اإلمارات ورشة عمل حول المعلومات التحليلية  .2
 العربية المتحدة( .

 ُأنجزت      2016 ثانيالتشرين نوفمبر/

 

 ُأنجزت 2017أغسطس/آب   بعثة لصياغة المشروع -إنشاء مركز دولي للسياحة الذكية )عمان، األردن(  .3

 مدرج بالبرنامج 2017  ولاألتشرين أكتوبر/ )دبى، اإلمارات العربية المتحدة(  السفر لتكنولوجيا األوسط الشرق مؤتمر .4
 

 مدرج بالبرنامج 2017 ثاني ال/تشرين نوفمبر         دورة تدريبية حول التسويق السياحى الرقمي )دبى ، اإلمارات العربية المتحدة(  .5



CME/43/7 Rev.1 

 

 
 

 

7 

 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 د. البناء المؤسسى

 ورش عمل تدريبية وتنفيذية حول: 
 )عمان(  جتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارضإلسياحة اتنمية منتج  -

 التخطيط االستراتيجى السياحى )عمان(  -

 السياحة للدبلوماسيين )مصر(  -

 الريادة فى مجال السياحة )اإلمارات العربية المتحدة(  -

 

 إدارة التراث )المملكة العربية السعودية(  -

سياحة االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض )المملكة العربية  -
 السعودية( 

 استراتيجية السياحة ) المملكة العربية السعودية(  -

 
 

 
 

 فى وقت األزمات )مصر( اإلتصاالت -

 برنامج الريادة واالبتكار فى السياحة )اإلمارات العربية المتحدة(  -

 السعودية(إدارة المقاصد )المملكة العربية  -

 السياسات السياحية واالستراتيجية )المملكة العربية السعودية( -

 
 2016يونيو  - أيار/ مايو

 2016يونيو  - أيارمايو/
 2016 أولتشرين /أكتوبر

تشرين /نوفمبر –أول تشرين أكتوبر/
 2016  ثانيال
 2016 ثانيالتشرين نوفمبر/
 2016 ثانيالتشرين نوفمبر/

 
 2016 ثانيالتشرين نوفمبر/

 ُأنجز

 2017  ثانيالتشرين  /نوفمبر -أيارمايو/

 
 
 أنجز

 مدرج بالبرنامج
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 :برنامج شهادة الجودة فى مجال التدريب المهنى .3 

 األردن واإلمارات العربية المتحدة - أ

 الجمهورية العربية السورية - ب

 
 2017سبتمبر  -ارسم

 2017ديسمبر  –نوفمبر 

 
 أنجز

 مدرج بالبرنامج

 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 

الشراكات ما بين القطاعين هـ . 
 العام والخاص

)دبى،  MEADFAمؤتمر  –جمعية األسواق الحرة فى الشرق األوسط وافريقيا  .1
 اإلمارات العربية المتحدة( 

 ُأنجز 2016 تشرين ثانينوفمبر/

التوجهات والفرص والذى تنظمه ليدرز  –منتدى الكويت السياحى للشباب . 2
جروب ووزارة اإلعالم وشئون الشباب بالكويت وتدعمه منظمه السياحة 

 .  العالمية

 ُأنجز 2017 آذار/ مارس

 مدرج بالبرنامج 2017  ديسمبر -نوفمبر  تسخير قدرة السياحة لبناء مستقبل العراقالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول .3
 :  تعاون معإتفاق  .4

 (EFE)مؤسسة التعليم من أجل التوظيف  - أ

 (UFM)جل المتوسط  االتحاد من أ - ب

 2017مايو 
 2017يوليو 

 أنجز 
 قيد التوقيع 


