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 :2018-2017-. تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 4
  اإلقليمية )أ( األنشطة
 

  

برنامج عمل المنظمة في المنطقة يتمحور حول األهداف اإلستراتيجية الخمس التالي ذكرها، يتمحور  .1
 :2015 أيار /إجتماعها األربعين المنعقد في دبى في مايوبحسب ما ُعدِّلت من قبل اللجنة خالل 

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

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

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

أطر قانونية وتنظيمية وتنمية الموارد  تعزيز القدرات المؤسسية إلدارات السياحة الوطنية وتبنى (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
، وذلك تنفيذًا لبرنامج العمل العام 2018ة للفترة المتبقية من عام ، باإلضافة إلى األنشطة المقّرر 2017-2018

 للمنظمة وضمن كّل هدف من األهداف اإلستراتيجية الُمشار إليها أعاله.
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 لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط

 األربعونالرابع و  اإلجتماع

 (13:30-9:30)، 2018أيار/مايو  9و 8 جمهورية مصر العربية، ،شرم الشيخ

 دول األعمال المؤقت)أ( من ج4د البن
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 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

تعزيز األمن والسالمة  أ.
والصمود أمام  السياحيين

 الصدمات الخارجية

 

في منطقة الشرق األوسط   حول تعزيز انتعاش السياحةالمنتدى الوزاري  .1
 مدريد(   –)معرض فيتور  وشمال أفريقيا واستدامة نموها

 2018 كانون الثانييناير/

 

 ُأنجزت

 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول أداء السوق السياحية في منطقة  تقرير آني .2
 (2018إصدار عام (. وآفاقها

 

 2018ننيسا /بريلأ

 

 ُأنجزت

 

 2018أكتوبر  لبنان مؤتمر السياحة واإلعالم ،  .1

 

 مخطط له 
 

 ورشة عمل حول االتصال وقت األزمات  .2

 لبنان (أ 
 اليمن  (ب 

 2018أكتوبر 
 جارى تحديد الموعد

 
  مخطط له
 مخطط له

 

 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 ب. االستدامة السياحية والتنمية

 زيارات األمين العام(: إدراج السياحة على األجندة السياسية ) .1
 مصر (أ 

 البحرين (ب 

 المملكة العربية السعودية  (ج 

 
 2018 أيارمايو/

 2018 -نوفمبر
 2018  ولاألكانون ديسمبر/

 
 

 مخطط لها

 ُأنجز 2017  ثانيالتشرين نوفمبر/  األردنالمؤتمر االقليمى حول السياحة فى مدن الشرق االوسط، عمان،  .2

 ُأنجز 2017 ولاألكانون ديسمبر/ سلطنة عمانالمؤتمر الدولى الثانى حول السياحة والثقافة، مسقط،  .3
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 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 

رأس المال البشري فى نمية حول ت لميةاالمؤتمر اإلقليمي لمنظمة السياحة الع .4
 مصر، شرم الشيخ، لسياحة في منطقة الشرق األوسط: آفاق جديدةقطاع ا

 مخطط له 2018أيار/مايو

جتماعات والحوافز والمؤتمرات إلادراسة حول األثر االقتصادى لسياحة  .5
  السعوديةالمملكة العربية فى  والمعارض

 متوقف جارى تحديد الموعد

 متوقف جارى تحديد الموعد  المملكة العربية السعوديةبعثة استرشادية حول تنمية المتاحف الخاصة فى  .6

 متوقف جارى تحديد الموعد عمان  سلطنة تصنيف الفنادق ، .7

 متوقف جارى تحديد الموعد عمان سلطنةمراجعة وتقييم أنشطة التسويق والترويج ،  .8

جامعة الدول العربية  بالتعاون معمنتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية،  .9
ووزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة واالكاديمية العربية للعلوم 

 مصر والتكنولوجيا والنقل البحرى، 
 مخطط له 2018سبتمبر 

 فى حيز التنفيذ 2018ديسمبر  -2017ديسمبر  عمان سلطنة، السياحية الوطنيةبرنامج التعاون الفنى لتطوير اإلحصائيات  .10

اإلمارات العربية برنامج التعاون الفنى لتطوير اإلحصائيات السياحية الوطنية  .11
  المتحدة
  رأس الخيمةلالتنمية المستدامة  -
  ألم القويناستراتيجية التطوير السياحة  -
 عجمان والفجيرةمشروعات أخرى فى حيز التنفيذ فى إمارات  - -

 2017فبراير 
 
 2017نوفمبر 
 2017نوفمبر 

 جاري تحديد الموعد

 فى حيز التنفيذ
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وبرنامج العمل  2020خارطة الطريق لتطوير االحصائيات السياحية لعام  .12
  دول مجلس التعاون الخليجىفى  2018

 فى حيز التنفيذ 2017مايو 

 فى حيز التنفيذ 2018فبراير  قطر جوائز برنامج التجارب السياحية،  .13

 متوقف 2017إبريل  مصر ،  2030االستراتيجية الوطنية للسياحة والمخطط التوجيهي  .14

 مدرج بالبرنامج جاري تحديد الموعد مصر بعثة توجيهية حول تصنيف الفنادق،  .15

 
ول لوزراء السياحة العرب فى الدول العربية ودول أمريكا االجتماع األ .16

 السياحةجمعية العامة لمنظمة الثالث والعشرين لل جتماعاالالجنوبية، خالل 
 العالمية، روسيا 

 مخطط له  2019النصف الثانى من عام 

 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 ُأنجز 2017  ولاألتشرين أكتوبر/  اإلمارات العربية المتحدةدبى، ، السفر لتكنولوجيا األوسط الشرق مؤتمر 

 2017 ثاني ال/تشرين نوفمبر  اإلمارات العربية المتحدةدبى، ، دورة تدريبية حول التسويق السياحى الرقمي
 ُأنجز
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 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 المؤسسىد. البناء 

 ورش عمل تدريبية وتنفيذية حول: 
  البحرين، المرشدين السياحيين -

 لبنانفى وقت األزمات،  اإلتصاالت -

  المملكة العربية السعودية، بناء القدرات فى مجال االحصاءات السياحية -
 

 
 2018يوليو  -يونيو

 2018أكتوبر 
 جارى تحديد الموعد 

 

 

 مخطط له

 ورش عمل تدريبية وتنفيذية حول: 
  اإلمارات العربية المتحدة، الريادة فى مجال السياحة -

  المملكة العربية السعودية ،إدارة المقاصد -

 المملكة العربية السعودية، السياسات السياحية واالستراتيجية -

 جارى تحديد الموعد
 جارى تحديد الموعد
 جارى تحديد الموعد

 مدرج بالبرنامج
 متوقف
 متوقف

 برنامج شهادة الجودة فى مجال التدريب المهنى: 

 2018 الجمهورية العربية السورية -
 مخطط له

 الوضع تاريخ ال األنشطة  األهداف اإلستراتيجية –التحديات 

 

الشراكات ما بين القطاعين هـ . 
 العام والخاص

إفاقية التعاون بين منظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وتفعيل  ذتنفي
 فى حيز التنفيذ  2018 يونيو .إطار العمل


