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مقدمة: 
يســعد المنظمــة العربيــة للســياحة أن تضــع بيــن أيديكــم تقريــر أنشــطتها واعمالهــا التــي أنجــزت خــالل 

عــام 2016م والتــي مــا كان لهــا ان تتحقــق لــوال توفيــق اللــه تعالــى ودعــم رئيســها الفخــري صاحــب 

ــراث  ــياحة والت ــة للس ــة العام ــس الهيئ ــز رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر. س ــي األمي ــمو الملك الس

الوطنــي ودعــم مجلســكم الموقــر وتعــاون فريــق األمانــة الفنيــة للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة.

ويشــتمل التقريــر علــى مــا تــم تنفيــذه مــن تكليفــات المجلــس الــوزاري فــي دورتــه )18( ومــا قامــت 

المنظمــة بتنفيــذه فــي االســتراتيجية العربيــة للســياحة باإلضافــة إلــى االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 

التــي وقعتهــا مــع شــركاء اســتراتيجيين لخدمــة أهــداف االســتراتيجية العربيــة للســياحة . 

كمــا يحتــوي التقريــر علــى الزيــارات التــي قــام بهــا فريــق العمــل لعــدد مــن الــدول العربيــة والمشــاركة 

فــي المؤتمــرات وورش العمــل والبرامــج التدريبيــة مــع عــدة دول عربيــة وصديقــة لدعــم وتنميــة فكــر 

المنظمــة النابــع مــن مجلســكم الموقــر لتحقيــق  مبــدأ "نحــو ســياحة عربيــة بينيــة متكاملــة" والتــي 

تعتبــر المــالذ اآلمــن لهــذه الصناعــة الكبــرى و نســعى جميعــً لتنميتهــا وتطويرهــا. 

وألهميــة االســتثمار فــي المجــال الســياحي بــادرت المنظمــة فــي تنفيــذ عــدة مشــاريع دعمــً لخطــة 

ــتثمار  ــان االس ــق بضم ــي تتعل ــياحة والت ــة للس ــتراتيجية العربي ــالل االس ــن خ ــه م ــس وتوجهات المجل

الســياحي وبطاقــات الكريــدي مكــس االئتمانيــة ومشــروع ســياحة الكــروز  لربــط عــدة محطــات عربيــة 

ــة. ــياحة البيني ــة الس ــا لتنمي ــا بينه ــة فيم بحري

ولضــرورة الترويــج للســياحة العربيــة بــادرت المنظمــة بإنشــاء موقــع إلكترونــي يمكــن االســتفادة منــه 

ــج  ــة البرام ــم لكاف ــج له ــويق والتروي ــة للتس ــة العربي ــو البواب ــم ه ــون له ــة ليك ــدول العربي ــة ال لكاف

الســياحية واصــدرت "مجلــة بوردنــج" والتــي تهتــم بكافــة الفعاليــات واألخبــار الســياحية علــى امتــداد 

ــى  ــل عل ــذي يعم ــفر" وال ــواز س ــياحي األول "ج ــي الس ــج التلفزيون ــت البرنام ــً رع ــي ، وأيض ــن العرب الوط

ــياحة  ــاع الس ــي قط ــن ف ــب للعاملي ــة التدري ــن أهمي ــً م ــة، وانطالق ــياحية العربي ــات الس ــج الوجه تروي

قامــت المنظمــة بتقديــم رزنامــة متميــزة مــن البرامــج التدريبيــة الســياحية والتــي تنفذهــا مــن خــالل 

ــال . ــذا المج ــن به ــراء متميزي خب

ــياحية  ــاط س ــة أنم ــت المنظم ــة صمم ــدول العربي ــي ال ــياحة ف ــي للس ــباب العرب ــريحة الش ــجيع ش ولتش

جديــدة تســاعد علــى تنميــة وتطويــر الســياحة البينيــة العربيــة مــن خــالل مشــاركة الشــباب فــي بعــض 

ــة  ــزوراق البحري ــباق ال ــة س ــا 17 ، ورياض ــة فيف ــة اإللكتروني ــة للرياض ــة العربي ــة "البطول ــاب الرياضي األلع

ــي"  ــماك البيئ ــد األس ــال 1، وصي الفورم

داعيين الله العلي القدير أن يكون عام 2017م عام خير وبركة عليكم جميعً محققين كل آمالنا 

وطموحاتنا.

كلمة افتتاحية



تنفيذ تكليفات
المجلس الوزاري العربي 

للسياحة الدورة )18(
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جدول يوضح اإلجراءات التي قامت بها المنظمة لتنفيذ القرارات 
التي كللفها المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته )18(   

اإلجراءاتالبند/ الموضوع
البند الثالث : 

إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي 
بتونس .

طلــب  علــى  بنــاًء  خبــر  برتشــيح  املنظمــة  قامــت 
لدراســة  التونســية  بالجمهوريــة  الســياحة  وزارة 
الخبــر  مــع  بالتنســيق  للمركــز  اإلقتصاديــة  الجــدوى 
الجانبــن. بــن  إلجتمــاع  الرتتيــب  وجــاري  الصينــي 

البند الرابع : 
جائزة املجلس الوزاري العربي للسياحة للجودة السياحية 

يف مجال الكليات وجهات التدريب.

لحفــل  بالجائــزة  الفائــزة  الجهــات  دعــوة  ســتتم 
الجوائــز. تســليمهم  ويتــم  بجــدة  املنظمــة  تقيمــه 

البند السادس : 
جائزة املجلس الوزاري العربي للسياحة ) جودة املطاعم 

2016م ( .

ستتم دعوة املطعم الفائز بالجائزة لإلحتفالية التي سوف 
تقيمها املنظمة بجدة .

البند السابع  : 
برنامج » إعرف وطنك » لسياحة الشباب . 

ــج  ــاركة يف برنام ــة للمش ــدول العربي ــوات اىل ال ــال دع ــم ارس ت
اعــرف  وطنــك بنــاء علــى املعايــر التــي اقــرت يف املجلــس 
وبنــاء علــى موافقــة عاصمــة الســياحة العربيــة  2016 »جبيــل«  
الســتضافة عــدد 5 مــن الشــباب بنــاء علــى خطــاب موافقــة 
وزارة الســياحة اللبنانيــة وذلــك الختيــار افضــل 5 بحــوث علمــي 

ــن الســياحة . ع

البند الثامن : 
املعاير واألسس إلختيار عاصمة املصايف العربية .

بنــاء تكليــف األمانــة العامــة بالتنســيق مــع املنظمــة العربيــة 
للســياحة بمتابعــة ملفــات الرتشــيحات الــواردة مــن الــدول، 
وعرضهــا علــى لجنــة خــراء  هيئــة التحكيــم يف هــذا الشــأن 
ــف  ــة املصاي ــزة عاصم ــزة بجائ ــة الفائ ــار املدين لدراســتها، واختي
العربيــة، ومــن ثــم احاطــة املجلــس الــوازري العربــي للســياحة. 
فقــد اجتمعــت لجنــة خــراء هيئــة التحكيــم وتــم دراســة امللفــات 
املرشــحة وتــم اختيــار الغردقــة كعاصمــة املصايــف العربيــة 

2017م.

البند التاسع  : 
معاير الجودة السياحية يف مجالي اإلعالم السياحي 

ووكاالت السياحة والسفر .

بنــاء علــى قــرار املجلــس بتفويــض املكتــب التنفيــذي يف اجتماعــه 
القــادم للموافقــة علــى تلــك املعايــر  وبســبب عــدم اجتمــاع 
املكتــب التنفيــذي كمــا كان مقــررا يف مايــو 2016 فقــد تــم 
تحويــل القــرار اىل املكتــب التنفيــذي الــذي ســيعقد قبــل اجتمــاع 

ــه )19( . ــياحة بدورت ــي للس ــوزاري العرب ــس ال املجل

البند العاشر : 
تعدي الكيان اإلسرائيلي على قطاع السياحة 

الفلسطينية بمدينة القدس املحتلة )مواقع تراثية(.

شــاركت املنظمــة يف اإلجتمــاع الــذي تم بهــذا الخصــوص باألمانة 
العامــة للجامعــة وتمــت اإلشــارة إىل دور املنظمــة يف دعم الجانب 
الفلســطيني و جــاري التواصــل مــع وزارة الســياحة واآلثــار بدولة 
ــة بفلســطن  ــن الرتاثي ــن األماك ــات ع فلســطن إلرســال معلوم
املحتلــة التــي يــروج ويســوًق لهــا اإلحتــالل اإلســرائيلي ويدعــي 
أنهــا مواقــع تابعــة للكيــان اإلســرائيلي ، تمهيــدًا لطــرح املوضــوع 
يف إجتمــاع املجلــس الــوزاري العربــي للســياحة الــدورة 19  

وإجتمــاع املكتــب التنفيــذي.

تنفيذ تكليفات المجلس 
الوزاري العربي للسياحة 
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االستراتيجية العربية 
 للسياحة

خطة املنظمة العربية للسياحة 
لتنفيذ بنود االستراتيجية

االستراتيجية العربية للسياحة
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وافــق أصحــاب الجاللــة والفخامــة والســمو  ملــوك ورؤســاء الــدول فــي 

قمتهــم التــى عقــدت فــى عــام 2006 تنميــة القطاع الســياحى كأولوية 

اســتراتيجية للتنميــة المســتدامة ، لمــا لهــذا القطــاع مــن قــدرة علــى 

خلــق وظائــف وصيانــة التــراث الثقافــى والطبيعــى وكذلــك تنويــع 

االقتصــادات المحليــة. وقــد كلفــت القمــة المجلــس الــوزاري العربــي 

للســياحة بإعــداد اســتراتيجية تنميــة ســياحية عربيــة متكاملــة لكافــة 

الــدول العربيــة تتصــدى للقضايــا والتحديــات الرئيســة، وتحــدد أهدافــًا 

ــوزاري العربــي  اســتراتيجية وبرامــج لتنفيذهــا. وقــد تبنــى المجلــس ال

للســياحة فــى عــام 2007 اإلطــار الناتــج عــن االســتراتيجية -المعــدة مــن 

قبــل مجموعــات عمــل مــن الخبــراء-  مــن أجــل تنفيذهــا.

ــة  يعــد اإلســراع بتحقيــق مســاهمة الســياحة فــى التنميــة االقتصادي

االجتماعيــة والتكامــل مــن خــالل التعامل مع المعوقات الرئيســة التى 

ــدول  تقــف فــى طريــق نموهــا – خاصــة نمــو الســياحة البينيــة فــى ال

العربيــة- الهــدف أو الرؤيــة الرئيســة  لالســتراتيجية العربيــة للســياحة . 

وتحــدد اإلســتراتيجية  فــى اطارهــا ثالثــة أهداف اســتراتيجية كالتالى:

تنمية القطاع السياحى فى البلدان العربية

جذب المزيد من النشاط السياحى العالمى الى المنطقة العربية 

تنمية سياحة عربية بينية 

وقــد تــم وضــع تســعة محــاور أو برامــج اســتراتيجية لتحقيــق الرؤيــة 

وهــى: اإلســتراتيجية  واألهــداف 

اإلستراتيجية العربية للسياحة

مقدمة

االستراتيجية العربية للسياحة
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إشــارة إلــى قــرار المجلــس الــوزاري العربي بشــأن تشــكيل لجنة مصغــرة لمتابعة 

وتطوير وتنفيذ االســتراتيجية العربية للســياحة.

ــة مجموعــة البنــك  ــة المصغــرة فــي اجتماعهــا بشــأن مخاطب ولتوصيــة اللجن

ــاءا علــى مقتــرح المنظمــة العربيــة للســياحة انطالقــًا  اإلســالمي للتنميــة بن

مــن التعــاون القائــم فيمــا بيــن المنظمــة والبنــك .

تم اتخاذ الخطوات التالية:

.قامــت المنظمــة بتنســيق اجتمــاع ألعضــاء االســتراتيجية برئاســة معالــي . 1

وزيــر  ومعالــي  زعــزوع  هشــام  الدكتــور.  مصــر  بجمهوريــة  الســياحة  وزيــر 

ولظــروف  للــدورة  رئاســته  بحكــم  العــراق  بجمهوريــة  وةاآلثــار  الســياحة 

رئيــس اللجنــة وبقيــة أعضاؤهــا تــم تأجيــل االجتمــاع لوقــت الحــق.

تــم توجيــه خطــاب مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر. ســلطان بن ســلمان . 2

بــن عبدالعزيــز الرئيــس الفخــري للمنظمــة ورئيــس الهيئــة العامــة للســياحة 

والتــراث الوطنــي لمعالــي رئيــس البنــك اإلســالمي للتنميــة بخصــوص 

تمويــل االســتراتيجية.

اجتمــع معالــي رئيــس المنظمة العربية للســياحة بمعالــي رئيس مجموعة . 3

البنــك اإلســالمي للتنميــة انطالقــًا مــن اتفاقيــة التعــاون الموقعــة فيمــا 

بيــن الجانبيــن وذلــك لبحــث كيفيــة تمويــل االســتراتيجية، 

أفــاد معالــي رئيــس البنــك اإلســالمي للتنميــة بــأن أنظمــة البنــك ال تســمح 

بتمويــل االســتراتيجية بشــكل كامــل ولكــن يمكــن تمويــل بعــض البرامــج التــي 

تتضمنهــا االســتراتيجية.

جهود املنظمة لتمويل برامج 
اإلستراتيجية العربية للسياحة

االستراتيجية العربية للسياحة
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المرحلة األولى لالستراتيجية العربية للسياحة

برامج االستراتيجية 

برنامج اإلعالم السياحي

برنامج المعلومات واإلحصاءات 
السياحية

برنامج تطوير التعليم والتدريب 
السياحي 

برنامج التنمية السياحية للحد من 
الفقر والبطالة

برنامج الترويج والتسويق السياحي

برنامج الجودة السياحية 

برنامج االستثمار السياحي

برنامج التعاون الدولي واإلقليمي

برنامج تسهيالت الحركة

برنامج التنمية السياحية للحد 
من الفقر والبطالة

برنامج الترويج والتسويق 
السياحي

برنامج الجودة السياحية 

االستراتيجية 
العربية 

للسياحة 

أهداف اإلستراتيجية 

االستراتيجية العربية للسياحة
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الخطوات التي تمت لدعم تنفيذ اإلستراتيجية 
العربية للسياحة

بعــد طــرح معوقــات تنفيــذ االســراتيجية العربيــة للســياحة وعــدم اجتــاع الفــرق الفنيــة لعــدة مــرات طــرح صاحــب الســمو امللــي 

األمــر امللــي ســلطان بــن ســلان بــن عبدالعزيــز الرئيــس الفخــري للمنظمــة العربيــة للســياحة ورئيــس الهيئــة العامــة للســياحة 

والــراث الوطنــي عــى املجلــس الــوزاري العــريب للســياحة يف دورتــه العاديــة )16( بــأن يــرأس االســراتيجية احــد الــوزراء ويجــب 

وضــع مــؤرشات قيــاس أداء لــكل برنامــج ووضــع التكلفــة املاديــة لتنفيــذ هــذه االســراتيجية فقــد تــم إقــرار مــا يــي :

» دعــوة معــايل  وزيــر الســياحة بجمهوريــة مــر العربيــة بصفتــه عضــو يف املجلــس الــوزاري  العــريب للســياحة للتنســيق مــع األمانــة 

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ملتابعــة وتطويــر مــا يلــزم لتنفيــذ اإلســراتيجية العربيــة للســياحة يف مــدة أقصاهــا )6( أشــهر مــن 

تاريــخ انعقــاد هــذا املجلــس وعــرض مــا  تــم انجــازه عــي الــدورة القادمــة )14 ( للمكتــب التنفيــذي مايــو 2014«.

اجتمعــت اللجنــة املصغــرة لتنفيــذ االســراتيجية برئاســة وزيــر الســياحة املــري ومــن أهــم مــا اتفــق عليــه املشــاركون مــن الــدول 

العربيــة واملنظــات يف ضــوء املناقشــات التــي متــت يف االجتــاع عــى مــا يــي :

ــذ االســراتيجية الســياحية  ــي تعــرض تنفي ــات الت ــازات واملعوق ــن اإلنج ــر يتضم ــداد تقري ــة للســياحة بإع ــة العربي ــف املنظم تكلي

العربيــة. مرفــق بــه جــدول حــول انجــازات واســتجابات الــدول فيــا يتعلــق باالطــار العــام لالســراتيجية والربامــج املنبثقــة عنهــا.

دعوة منظمة السياحة العاملية إىل تقديم الرشوط املرجعية )TOR( ملرشوع تنفيذ االسراتيجية السياحية العربية .

ــه املنظمــة العامليــة  ــة للســياحة ووثيقــة مســودة مــرشوع تقدمــت ب ــر املنظمــة العربي ــة املصغــرة وناقشــت تقري اجتمعــت اللجن

ــة )17(: ــه العادي ــوزاري العــريب للســياحة يف دورت ــس ال ــا اىل املجل ــم رفعه للســياحة وت

-  تــم اقــرار وثيقــة مســودة مــرشوع االســراتيجية بعــد التعديــالت اذا مل تبــدي الــدول العربيــة ايــة مالحظــات خــالل 3 شــهور مــن 

تاريــخ اجتــاع املجلــس الــوزاري العــريب للســياحة الــدورة)17(.

- تشــكيل فريــق مكــون مــن وزارة الســياحة يف كل جمهوريــة مــر العربيــة وجمهوريــة العــراق إضافــة اىل األمانــة العامــة للجامعــة 

واملنظمــة العربيــة للســياحة للبحــث يف إمكانيــة متويــل مــرشوع االســراتيجية مــن قبــل البنــك االســالمي للتنميــة ومــن مصــادر أخــرى 

للتمويل.

نتائج االجتماع الرابع للجنة المصغرة لمتابعة تنفيذ وتطوير االستراتيجية العربية للسياحة:
- طلــب التواصــل مــع البنــك اإلســالمي للتنميــة للحصــول عــى املبلــغ املخصــص لتمويــل أنشــطة االســراتيجية العربيــة للســياحة 

واعتبــار هــذا املبلــغ كنــواة للحصــول عــى مصــادر أخــرى للتمويــل تكــون مــن خــالل القطــاع الخــاص.

- قيــام وزارة الســياحة بجمهوريــة مــر العربيــة بالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للســياحة مبوافــاة األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربيــة بجــداول برامــج االســراتيجية ملتابعــة التنفيــذ مــن خــالل مــؤرشات األداء املوجــودة باالســراتيجية لتعميمهــا عــى الــدول 

العربيــة ملعرفــة الربامــج التــي تــم العمــل بهــا مببــادرات فرديــة حتــى يتــم اســتكال الربامــج مــن حيــث انتهــت ومــن ثــم تقــوم كل 

دولــة مبوافــاة األمانــة العامــة بالربامــج األكــر انفاقــاً عليهــا ليتــم تعميمهــا عــى كافــة الــدول العربيــة.

الرتيــب لوضــع مذكــرة تفاهــم بــن وزارة الســياحة بجمهوريــة مــر العربيــة )رئيــس لجنــة متابعــة تطويــر وتنفيــذ االســراتيجية 

العربيــة للســياحة( والبنــك اإلســالمي للتنميــة ويف حضــور ممثلــن عــن األمانــة العامــة للجامعــة واملنظمــة العربيــة للســياحة عــى أن 

يقــوم ممثــل الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي باململكــة العربيــة الســعودية بتحديــد هــذا اللقــاء.

- دعــوة املنظمــة العربيــة للســياحة باســتمرار التواصــل مــع مجلــس وزراء الداخليــة العــرب لتيســر إجــراءات الحصــول عــى تأشــرات 

الدخــول يف املقاصد الســياحية.

- اقــراح ممثــل الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي باململكــة العربيــة الســعودية بعقــد ورشــة عمــل تعقــد يف جامعــة الــدول 

العربيــة بنــاءاً عــى التنســيق فيــا بــن الهيئــة ومجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة لــرشح اإلجــراءات واآلليــات املقرحــة مــن البنــك 

ــذ مبــا  ــات التنفي ــات املشــاريع والربامــج املناســب تنفيذهــا وآلي ــك ملناقشــة أولوي ــة يف ذل ــدول الراغب ــل االســراتيجية مــع ال لتموي

يحقــق األهــداف املرجــوة.

االستراتيجية العربية للسياحة
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تحليل املوقف للسياحة 
البينية العربية

بنــاء علــى اســتعراض أداء القطــاع الســياحى والتقاريــر المقدمــة عــن مراحــل تنفيــذ 
االســتراتيجية العربيــة للســياحة مدعمــة بلقــاءات ومناقشــات مــع مجموعــات عمــل 
متخصصــة Focus Group مكونــة مــن بعــض أصحــاب المصلحــة فــي الدولــة المضيفــة 
وممثلــة عــن مجموعــة الخبــراء فــي اإلشــراف علــى تنفيــذ برامــج اإلســتراتيجية فــى 

القاهــرة فــى مــارس 2014م.

فقد بدت المعوقات األساسیة لتنمیة السیاحة البینیة 

العربیة ممثلة فى اآلتى :

المالمح البارزة  لكل عقبة من 
العقبات والمداخل الممكنة 

للتعامل معھا 

 أ- صعوبة اإلجراءات الخاصة في منافذ العبور بین حدود الدول، 

ب- نقص خدمات النقل خاصة خطــوط الطیران التي تربط الدول 

في مجال النقل الجوى ،

 ج-  محدودیة المنتجات السیاحیة أو عدم شمولھا أو أنھا غیر مصممة 

لألسواق البینیة اإلقلیمیة العربیة ،

 د- تباین مستویات الخدمات السیاحیة المقدمة والمرافق الموجودة 

بدرجة كبیرة ، 

ثم  ومن  السیاحیة  اإلحصاءات  وانتظام  وتناسق  اتساق  ھـ- وعدم 

االقتصادى،  األثر  قیاس  بیانات 

و- نقص االستثمارات فى البنیة األساسیة للسیاحة ومرافقھا ، 

ز- ضعف قدرات التسویق والترویج السیاحي خاصة على المستوى 

اإلقلیمى ،

اإلقلیمیة  والمؤسسات  الوطنیة  السیاحة  اإلدارات  اداء  تباین   - حـ   

السیاحى،  للتعاون 

والتدریب  التعلیم  مؤسسات  مستوى  وضعف  قدرة  عدم  تـ- 

السیاحي في المنطقة علي تقدیم العناصر الجدیدة من المتدربین 

الصناعة.  بتلك  الخاصة  للمعاییر  طبقًا  المطلوبین 

الدخول عبر المنافذ والحدود 

ربط وسائل النقل

تطویر المنتج

معاییر الجودة

اإلحصاءات السیاحیة وقیاس األثر 
اإلقتصادى

تنشیط االستثمار السیاحى
القدرات التسویقیة والترویجیة

قدرات موظفي إدارات السیاحة القومیة

مؤسسات التعلیم والتدریب السیاحي

االستراتيجية العربية للسياحة
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أهداف وبنود االستراتيجية 
العربية للسياحة بعد تطويرها 

األثر التنموي للمشروع، 
األهداف الفورية 

والمخرجات واألنشطة
الهــدف الكلــي للمشــروع كمــا 
بينــت لجنــة التســيير للمجلــس 
للســياحة   العربــي  الــوزاري 
القطــاع  مســاهمة  زيــادة  هــو 
تحقيــق  فــي  الســياحي 
واجتماعــي  اقتصــادي  نمــو 
مســتدام والتنميــة في اإلقليم 
للمقاصــد  بالنســبة  خاصــة 
وكمــا  نمــوًا.  األقــل  الســياحية 
ذكــرت اللجنــة فــإن زيــادة الحركة 
المنخفضــة  البينيــة  الســياحية 
نســبيًا إلــى مســتويات تقتــرب 
مــن تلــك المتحققــة فــي أوروبــا 
المرجــوة  الثمــرة  هــي  وآســيا 
ســريعًا  جنيهــا  يجــب  والتــي 
العوامــل  االعتبــار  فــي  أخــذًا 
مــن  تجعــل  التــي  المتعــددة 
العــرب.  لغيــر  مقصــدًا  اإلقليــم 
فــي هــذا اإلطــار فــإن المكونــات 
الســبعة لالســتراتيجية العربيــة 
للســياحة يمكــن جمعهــا تحــت 
اســتراتيجية  اتجاهــات  ثالثــة 

فوريــة. وأهدافهــا  منطقيــة 

االسرتاتيجية 
العربية للسياحة

تنمية 
السياحة 
العربية 
البينية

االستراتيجية العربية للسياحة
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ما قامت به
المنظمة العربية للسياحة

لتنفيذ مؤشرات األداء 
الرئيسية في اإلستراتيجية 

العربية للسياحة 
للوصول إلى المخرجات 

المستهدفة

االستراتيجية العربية للسياحة
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الجهات المختصة لتنفيذ أنشطة 
االستراتيجية

وزارات وهيئات السياحة	 

العربيــة 	  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة 

الســياحة( )إدارة 

المنظمة العربية للسياحة	 

المنظمة العالمية للسياحة	 

قطاع األمن السياحي )وزارات الداخلية( 	 

قطاع النقل الجوي	 

القطاع الخاص السياحي	 

الــدول 	  فــي  الســياحي  اإلحصــاء  مراكــز 

العربيــة

غير مباشرمباشر

قامت املنظمة بتحديد الجهات املبارشة وغر املبارشة و املختصة بتنفيذ 

االسراتيجية العربية للسياحة كا جاء يف بنود تنفيذ االسراتيجية

االستراتيجية العربية للسياحة
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ــاء  ــدول األعض ــن ال ــط بي ــال والرب ــة االنتق ــدل حرك ــادة مع 1. لزي
ــات  ــق المخرج ــتتطلب تحقي ــة س ــدول العربي ــة ال ــي جامع ف

ــة: ــتهدفة التالي المس

مؤشرات األداء الرئيسةالمخرجات المقترحة 
الحصــول 1-1 إجــراءات  تيســير 

الدخــول  تأشــيرات  علــى 
الســياحية  المقاصــد  فــي 

. ة د لمحــد ا

مؤشــر 1-1-1 فــي  تقــدم  إحــراز 
االنفتــاح العالمــي فــي مجــال 
والــذي  الدخــول  تأشــيرات 
الســياحة  منظمــة  تصــدره 

لميــة  لعا ا

النقــل 2-1 خدمــات  تحســين 
األســواق  بيــن  الجــوي 
المصــدرة للســياحة العربيــة 
المقاصــد  وكــذا  البينيــة 
فــي  المحــددة  الســياحية 
الــدول المســتقبلة للســائحين

رحــات 1-2-1 ركاب  عــدد  زيــادة 
الطيــران العــارض والمنتظــم 

العربيــة الــدول  بيــن 

ــوي 2-2-1 ــل الج ــات النق ــادة خدم زي
ــف ــض التكالي منخف

تحسين الخدمات المقدمة 3-1
بالمطارات الدولية في 

المقاصد السياحية المحددة 
بالدول المستقبلة للسائحين

المطــارات 1-3-1 عــدد  زيــادة 
يتــم  التــي  اإلقليميــة 
ــل  ــة أفض ــي قائم ــا ف تصنيفه
لرحــات  وصــول  صالــة   100
الطيــران منخفــض التكاليــف 

العالــم مســتوى  علــى 
مقاصــد 2-3-1  3 لنحــو  التخطيــط 

األقــل علــى  ســياحية 

بناءاً عى الدراسة التي قام بها خرباء املنظمة العربية للسياحة من خالل دراسة 
املخرجات املقرحة يف كل بند عى حده فقد تم تحديد الجهة التي ستساعد يف 
تنفيذ هذ املخرجات بناءاً عى ما قامت به املنظمة من خطوات عملية سابقة 

كا سيتم ذكره. 

االستراتيجية العربية للسياحة
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ــياحية  ــد الس ــي المقاص ــول ف ــيرات الدخ ــى تأش ــول عل ــراءات الحص ــير  إج 1-1 تيس
ــددة: المح

الجهة المعنية لتسهيل 
اإلجراءات

المنظمة العربية العربية للسياحة الجهة المساعدة

مجلس وزراء الداخلية وزارات الداخلية بالدول العربية

العرب

* تشارك المنظمة سنويً في اجتماعات مجلس وزراء 

الداخلية العرب.

*صدر قرار من مجلس وزراء الداخلية العرب لتقديم 

التسهيالت في إجراءات الحصول على التأشيرات لغرض 

السياحة بناءًا على مقترح المنظمة العربية للسياحة.

* يعقد سنويً في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب في 

تونس المؤتمر العربي للمسؤولين عن األمن السياحي 

كان آخرها السابع وشاركت بها المنظمة.

* تم إعداد جدول بعدد التأشيرات الممنوحة من الدول 

العربية لرعايا الدول العربية.

2-1 تحســين الخدمــات فــي المطــارات الدوليــة بالمقاصــد الســياحية فــي الــدول 
المســتقبلة.

ــياحة  ــدرة للس ــة المص ــواق العربي ــة باألس ــة البيني ــات الجوي ــين الخدم 3-1 تحس
ــتقبلة ــدول المس ــي ال ــياحية ف ــد الس والمقاص

الجهة المعنية لتسهيل 
اإلجراءات

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة

* الهيئة العربية للطيران المدني.وزارات وهيئات الطيران المدني

* االتحاد العربي للنقل الجوي

* يوجد اتفاقية تعاون ما بين المنظمة العربية للسياحة 

والهيئة العربية للطيران المدني.

* بدأ التحضير لتنظيم مؤتمرين: 

- ملتقى الطيران المنخفض التكاليف )بالتعاون مع 

األمانة العامة - إدارة السياحة(.

- مؤتمر دول النقل الجوي في تنمية السياحة بين األقطار 

العربية - والمنوي إقامته في المملكة المغربية بالتعاون 

مع الهيئة العربية للطيران المدني.

االستراتيجية العربية للسياحة
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2. لتنمية وتسويق مقاصد ومنتجات السياحة العربية البينية 
وتطويرها لتكون أكثر شمواًل  يتطلب تحقيق املخرجات 

التالية:

مؤشرات األداء الرئيسةاملخرجات املقرتحة

1.2

تطوير املقاصد واملنتجات 

السياحية - التى تم إختيارها 

- ىف الدول املستقبلة للسائحن 

لتكون أكر شموالً ومالمئة 

إلحتياجات األسواق العربية 

البينية. 

1.1.2
زيادة نسبة املنتجات املباعة خالل رحالت السياحة العربية 

البينية.

2.12
 value زيادة مشاركة الفقراء ىف سالسل القيمة

.chain

2.2

إعداد منظومة من شأنها 

تعزيز جودة املرافق والخدمات 

السياحية الحالية وتطبيقها ىف 

املقاصد السياحية - التى تم 

إختيارها - ىف الدول املستقبلة.

1.2.2
زيادة الفاعلية ىف تبنى أنظمة اعتاد معاير 

الجودة.

2.2.2
ارتفاع نسبة املشاركة ىف برامج التأهيل ومنح 

شهادات الجودة.

3.2

وضع وتنفيذ خارطة طريق 

لرفع كفاءة مؤسسات التدريب 

والتعليم السياحية مبا يتناسب 

واحتياجات التدريب عى 

املدين القصر والطويل والتى 

تستند إىل معاير الكفاءة 

املهنية املعتمدة.

1.3.2
عدد من املؤسسات التدريبية والتعليمية 

املتطورة.

2.3.2
عدد من العاملن بالقطاع السياحى الخاضعن 

للتدريب قصر املدى.

3.3.2
عدد من السيدات والشباب املتدربن ىف 

املجتمعات الفقرة.

4.2

تشجيع االستثار ىف املقاصد 

السياحية - التى تم إختيارها - 

بالدول املستقبلة للسائحن.

زيادة معدل االستثار ىف تلك املقاصد السياحية.1.4.2

5.2

التسويق للمقاصد واملنتجات 

السياحية العربية ىف الدول 

الرئيسة املصدرة للسياحة 

العربية البينية.

1.5.2
زيادة معدل اإلنفاق عى الرويج لألسواق 

العربية البينية.

االستراتيجية العربية للسياحة
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2.1 تحقيــق موائمــة أفضــل للمقاصــد واملنتجــات الســياحية فــى الدول املســتقبلة 
مــع احتياجــات األســواق العربيــة وتعظيــم حجــم عوائد 

2.2 تبنــى نظــام لتحســين مســتوى جــودة املرافــق والخدمــات الســياحية العاملــة 
فــى املقاصــد التــى يقــع عليهــا االختيــار بالــدول املســتقبلة 

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة الجهة المعنية لتسهيل االجراءات
وزارات وهيئات السياحة بالدول 

العربية
)من خالل االجابة على 

االستقصائات التي سيتم 
ارسالها(

االكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل 

البحري – معهد اإلنتاجية 
والجودة

مــع 	  وبالتعــاون  المنظمــة  قامــت 
مؤشــرات  باصــدار  األكاديميــة 
المقاصــد  فــي  الجــودة  ومعاييــر 
الجــودة  ومعاييــر  الســياحية 
ومؤسســات  المطاعــم  فــي 
التعليــم وفــي االعــالم الســياحي 
كل  والســفر  الســياحة  وشــركات 
هــذا مــن الممكــن تطويــره لتنفيــذ 

االســتراتيجية. 
تقريــر 	  بعمــل  المنظمــة  قامــت 

حــول الجهــات المصــدرة للســياحة 
بالــدول العربيىــة وكــم بلــغ االنفــاق 
الــدول. الخارجــي لهــذه  الســياحي 

2012الدولة 
القيمة »مليار دوالر«

2013
القيمة »مليار دوالر«

2014
القيمة »مليار دوالر«

20.320.41اإلمارات العربية المتحدة
14.9315.9921.58المملكة العربية السعودية

10.713.5418.84الكويت
4.754.7714.27لبنان
4.635.114.76قطر
33.295.62مصر
2.292.223.11ليبيا

1.881.642.08المغرب
1.822.041.68سلطنة عمان

1.321.782.25األردن
0.820.590.57السودان

0.740.730.77البحرين
0.600.670.66تونس
0.550.450.48الجزائر

اإلنفاق السياحي الخارجي للدول العربية

االستراتيجية العربية للسياحة
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ــن  ــتهدف 250,000 م ــدى يس ــر امل ــى قصي ــج تدريب ــذ برنام ــداد وتنفي 2.3  إع
العامليــن الحالييــن والجــدد فــى املقاصــد الرئيســة بالــدول املســتقبلة األقــل 

ــة . ــات الخدمــة فــى األســواق العربي ــة متطلب نمــوًا وتكييفــه لتلبي

الجهة المعنية 
لتسهيل االجراءات

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة 

وزارات وهيئات 
السياحة بالدول العربية

المنظمة العالمية 	 
للسياحة

مؤسسات التعليم 	 
السياحي بالدول 

العربية
والجمعيات 	 

السياحية

قامــت المنظمــة وبالتعــاون مــع عــدة 	 
مؤسســات تعليميــة بالــدول العربيــة 
ومــع  العربيــة  االكاديميــة  ومــع 
المنظمة العربية للتنمية بعدة دورات 
للمشــاركة  العربيــة  للــدول  وارســلت 
فــي هــذه الــدورات ومنهــا دورة فــي 
االلكترونــي  الســياحي  التســويق 
مــن  للمشــاركين  مغطــاة  وكانــت 
الــدول العربيــة تذاكــر الســفر واالقامــة 
والمواصــالت وشــارك بهــا مــن االردن 
والســودان والمغــرب مــع االخــوة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ووايضــا 
دورة خاصــة لالخــوة واىخــوات بــوزارة 
الســياحة الفلســطينية وغيرهــا منــذ 
عــام 2009 عندمــا ارســلنا للــدول العربيــة 
فــي  تدريبيــة  برامــج  فــي  للمشــاركة 
لبنــان وشــاركت بهــا العــراق فــي ذلــك 
الوقــت واســتفادت مــن هــذه الفرصــة.

الســيياحي 	  للتعليــم  ورشــة  اقامــة   
 2010 عــام  فــي  اقيمــت  التــي  مثــل 
بالتعــاون مــع وزارة الســياحة المصريــة 
وكانــت  االســكندرية  فــي  واقامتهــا 
الجزائرالقامــة  لــدى  طلــب  هنــاك 
مثــل هــذه الورشــة للتركيــز حــول مــا 
جــاء فــي االســتراتييجية وممكــن ان 

عربيــة. دولــة  اي  تتبناهــا 
مــن خــالل الدعــم المقــدم مــن البنــك 	 

االســالمي للتنميــة وهــذا مــا ســنذكرة 
الحقــا فــي هــذا العــرض.

االستراتيجية العربية للسياحة
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2.4 الترويــج لالســتثمار فــى املقاصــد التــى يقــع عليهــا االختيــار فــى الــدول 
املســتقبلة مــع اســتهداف املقاصــد األقــل نمــوًا 

الجهة املعنية لتسهيل 
املنظمة العربية للسياحةالجهة املساعدة االجراءات

وزارات وهيئات 

السياحة بالدول 

العربية

هيئات االستثار 

بالدول العربية 

واتحاد الغرف 

التجارية العربية

ــس 	  ــرار املجل ــى ق ــاءا ع بن

ــياحة  ــريب للس ــوزاري الع ال

ــرش . ــة ع ــدورة الثاني يف ال

قامــت املنظمــة بالتنســيق 	 

ــى  ــم ملتق ــى تنظي ــع  ع م

يف  لالســتثار  ســنوى 

الســياحي  املشــاريع 

االمانــة  مــع  بالتعــاون 

الجــول  لجامعــة  العامــة 

الســياحة. اجــدارة  العربيــة 

االستراتيجية العربية للسياحة
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ــة  ــدول الرئيس ــى ال ــة ف ــياحية العربي ــات الس ــد واملنتج ــويق املقاص 2.5 تس
ــياحة ــدرة للس املص

الجهة املعنية لتسهيل 
االجراءات املقرتحة من املنظمة الجهة املساعدة االجراءات

العربية للسياحة للتنفيذ
وزارات وهيئات السياحة 

بالدول العربية

املنظمة العاملية للسياحة

القطاع الخاص

إجــراء دراســة ســوق شــاملة حــول 	 

مــع  املغــادرة  العربيــة  الســياحة 

والفــرص  القيــود  عــى  الرتكيــز 

البينيــة. العربيــة  الســياحية  لتنميــة 

ــة 	  ــذ إســرتاتيجية عربي ــداد وتنفي إع

الســياحى  للتســويق  خمســية 

ثــاث  ملــدة  تنفيذيــة  وخطــة 

ســنوات تســتهدف رجــال الصناعــة 

واملســتهلكني.  واإلعــام 

توزيــع 	   / تســويق  نظــام  إنشــاء 

يتضمــن  متكامــل  إليكــرتوىن 

ــرتوىن  ــع اإلليك ــة املوق ــام وصيان إمت

العــرىب  الســياحى  للتســويق 

املقــرتح. اإلقليمــى 

ــياحى 	  ــرض س ــى ومع ــم ملتق تنظي

ــة  ــة ملناقش ــدان العربي ــنوى للبل س

االســرتاتيجية  ىف  العمــل  ســر 

ــاء  ــة التق ــياحة وإتاح ــة للس العربي

بائعــى املقاصــد واملنتجــات العربية 

والدوليــني. اإلقليميــني  باملشــرتين 

إعــداد ونــر الخــرات املعرفيــة 	 

التســويق  مؤسســات  لدعــم 

لزيــادة  الــدول  ىف  الســياحى 

. عليتهــا فا

االستراتيجية العربية للسياحة
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مؤشرات األداء الرئيسةاملخرجات املقرتحة

3.1

إطــار عمــل فعــال يســاعد 

مبــادرات  تنفيــذ  عــى 

اإلقليمــى. التعــاون 

3.1.1
زيادة االستجابة واملشاركة من قبل 

هيئات السياحة.

3.12

تنمية مهارات 110 من العاملن 

بهيئات السياحة وجامعة الدول 

العربية LAS واملنظمة العربية 

للسياحة ATO ىف مجال التعاون 

الدوىل واإلقليمى. 

3.2

إلنشــاء  طريــق  خارطــة 

لجمــع  متســقة  منهجيــة 

الســياحية  اإلحصــاءات 

ذات  ىف  تقاريــر  وإصــدار 

نظــام  الخصــوص ولتطبيــق 

الحســابات الفرعية للســياحة. 

3.2.1
توسيع نطاق وزيادة دقة واتساق 

اإلحصاءات السياحية.

3.2.2
التوسع ىف تطبيق نظام الحسابات 

الفرعية للسياحة وتطوير جداوله.

3.3

برنامــج عمــل مســتمر للدعــم 

الخاصــة  للجــان  الفنــى 

ووحــدة  الــدول  مبختلــف 

بالقاهــرة. الفنــى  التنســيق 

إعداد وتنفيذ 7 برامج للدعم الفنى.3.3.1

زيادة عدد املبادرات املنفذة.3.3.2

ــد وتقييــم  ــذ ورص ــة لتنفي ــياحية للدول 3. تعزيــز القــدرات املؤسســية الس
ــادرات التعــاون الســياحى اإلقليمــى  التــى تتــم فــى إطــار  إســتراتيجيات ومب

ــياحة ــة للس ــتراتيجية العربي االس

االستراتيجية العربية للسياحة
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3.2 خارطــة طريــق لتطبيــق منهجيــة علميــة فــى جمــع اإلحصاءات 
الســياحية ولتطبيــق نظــام الحســابات الفرعية للســياحة 

الجهة المعنية 
لتسهيل 
االجراءات

دور المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة 

وزارات وهيئات 

السياحة بالدول 

العربية

مراكز االحصاء 

بالدول العربية

المنظمة العالمية 

للسياحة

قامت المنظمة بتنظيم 	 

الملتقى اإلحصائي 

العربي األول حول اإلحصاء 

السياحي 

التخطيط لقيام الملتقى 	 

الثاني

التعاون  مع  لجنة التنسيق 	 

اإلحصائي بجامعة الدول 

العربية

االستراتيجية العربية للسياحة



الزيارات واللقاءات 
الرسمية
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استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد املنظمة 
العربية للسياحة برئاسة معالي رئيسها 

والمنظمة تمنحه قالدة السياحة العربية 
من الطبقة الممتازة

ــة  ــر العربي ــة م ــس جمهوري ــييس رئي ــاح الس ــس عبدالفت ــة الرئي ــتقبل فخام اس
بقــر االتحاديــة معــايل الدكتــور. بنــدر بــن فهــد آل فهيــد رئيــس منظمة الســياحة 
العربيــة بحضــور معــايل وزيــر الســياحة بجمهوريــة مــر األســتاذ. يحيــي راشــد  
واألســتاذ. وليــد عــي الحنــاوي األمــن العــام املســاعد للفعاليــات واإلعــام باملنظمة 
ــياحة  ــب والس ــاعد للتدري ــام املس ــن الع ــش األم ــد دروي ــام محم ــور حس والدكت
اإللكرتونيــة. وقــام معــايل رئيــس املنظمــة العربيــة للســياحة أثنــاء اللقــاء بتكريــم 
فخامــة الرئيــس بقــادة الســياحة العربيــة مــن الطبقة املمتــازة تقديــراً لجهود مر 
يف تعزيــز التعــاون العــريب يف مجــال الســياحة.  أشــاد  فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح 
الســييس  أثنــاء اللقــاء بالــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه املنظمــة  العربية للســياحة 
يف تطويــر العمــل العــريب املشــرتك يف مجــال الســياحة وتعزيــز التبــادل الســياحي 
بــن الــدول العربيــة وأكــد  فخامــة الرئيــس أثنــاء اللقــاء بــأن مــر ســتعمل عــى 
ــياحة،  ــة للس ــة العربي ــا املنظم ــوم به ــي تق ــطة الت ــاهمتها يف األنش ــة مس مواصل
وذلــك يف ضــوء االهتــام الــذي توليــه الدولــة لقطــاع الســياحة وســعيها الســتعادته 

لقاءات رسمية
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لعافيتــه وتجــاوز الصعوبــات التــي شــهدها خــال الفــرتة املاضيــة معــراً عــن 
ــياحة  ــجيع الس ــال تش ــة يف مج ــر واملنظم ــن م ــاون ب ــز التع ــة تعزي أهمي
العربيــة إىل مــر أخــذاً يف االعتبــار مــا توفــره الســوق املريــة مــن مقاصــد 
ســياحية متنوعــة تلبــي تطلعــات مختلــف الفئــات الســياحية. وأشــاد معــايل 
رئيــس املنظمــة خــال اللقــاء باالهتــام الــذي يوليــه فخامــة الرئيس لتنشــيط 

لقاءات رسمية
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الســياحة العربيــة، فضــًا عــن التعــاون القائــم بــن وزارة الســياحة واملنظمــة يف 
هــذا الشــأن. واســتعرض آل فهيــد الجهــود التــي تقــوم بهــا املنظمــة يف ســبيل 
ــي تواجــه  ــات الت ــل العقب ــة وتذلي ــات الســياحة العربي ــة قطاع ــر وتنمي تطوي
القطــاع الخــاص يف هــذا املجــال، مشــراً إىل اإلمكانــات الســياحة الكبــرة التــي 
تتمتــع بهــا الــدول العربيــة، وىف مقدمتهــا مــر، والتــي تحــرص املنظمــة عــى 
تعظيــم االســتفادة منهــا وتنميتهــا. كــا أكــد رئيــس منظمــة الســياحة العربيــة 
عــى املســاهات القيمــة لقطاعــات الســياحة يف اقتصاديــات الــدول العربيــة 
ومــا توفــره مــن فــرص العمــل، الفتــاً إىل أن الســائح العــريب يعــد مــن بــن أكــر 
الســائحن إنفاقــاً عــى مســتوى العــامل. وأكــد أن املنظمــة تقــوم ببلــورة رؤيــة 
ســياحية عربيــة مشــرتكة تســاهم يف تطويــر وتنشــيط الســياحة العربيــة، منوهاً 
إىل حــرص املنظمــة عــى االضطــاع بــدور تنمــوي وتعزيــز مهمتهــا يف الحــد مــن 
األزمــات التــي يتعــرض لهــا قطاع الســياحة يف عــدد من الــدول العربيــة. ووافق 
ــة مبــر  ــب إقليمــي للمنظم ــاح مكت ــاء عــى افتت ــاء اللق ــس أثن ــة الرئي فخام
باإلضافــة ملركــز إقليمــي للتدريــب والتأهيــل وإقامــة العديــد مــن الفعاليــات 
لتنشــيط الســياحة وإقامــة مــروع القريــة العربيــة ومشــاريع تنمويــة أخــرى.

لقاءات رسمية
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لقاءات رسمية

الرئيس الحادى عشر لجمهوريا تركيا السيد عبد الله 
غول يستقبل فى مقر اقامته بجدة معالى رئيس 

المنظمة العربية للسياحة

فــي  التركــي  العربــي  التعــاون  تعزيــز  إطــار  فــي 

المجــال الســياحي إســتقبل مؤخــرًا فخامــة الرئيــس 

ــيد /  ــابقًا الس ــة س ــة التركي ــر للجمهوري ــادي عش الح

عبداللــه غــول– بمقــر إقامتــه بجــدة معالــي رئيــس 

بــن  بنــدر   / الدكتــور  للســياحة  العربيــة  المنظمــة 

رئيــس  فخامــة  مستشــار  بحضــور  فهيــد  آل  فهــد 

هرمزلــو  أرشــد   / الســيد  التركيــة  الجمهوريــة 

بجــدة  التركيــة  الجمهوريــة  عــام  قنصــل  وســعادة 

الســيد / فكــرت أوزار ، حيــث دار الحديــث حــول تنميــة 

المجــال  فــي  التركــي  العربــي  التعــاون  وتطويــر 

الجانبيــن  بيــن  الســياحة  ميــزان  ورفــع  الســياحي 

رئيــس  فخامــة  أكــد  وقــد  اإلســتثمارات  زيــادة  و 

الجمهوريــة التركيــة الســابق الســيد / عبــد اللــه غــول 

عــن دعــم دولتــه لتنميــة وتطويــر التعــاون المشــترك 

فــي هــذه الصناعــة الهامــة الحيويــة التــي خطــى 

الجانبيــن العربــي والتركــي تطــورًا ملحوظــًا بهــا مــن 

ناحيــة البنــى التحتيــة و جــودة الخدمــات الســياحية .

وقــدم آل فهيــد شــكره وتقديــره لفخامــة الرئيــس 

، وعلــى حرصــه  اللقــاء  علــى هــذا  غــول  / عبداللــه 

المشــترك  التعــاون  تنميــة  و  لدعــم  الشــخصي 

المجــال  فــي  والتركــي  العربــي  الجانبيــن  بيــن  مــا 

الســياحي ال ســيما وأنــه تــم مؤخــرًا فــي مدينــة 

كونيــا التركيــة توقيــع إتفاقيــة مــع معالــي وزيــر 

علــى  أوغلــو  شــاويش  مولــود  الســيد  الخارجيــة 

هامــش ملتقــى الســياحة الحــالل والــذي أقيــم 

فــي الفتــرة مــن 3-5 مايــو 2016م وذلــك بهــدف 

إفتتــاح مكتــب إقليمــي للمنظمــة يعــزز وينمــي 

. األهــداف  تلــك 

و فــى نهايــة الزيــارة فقــد ســلم آل فهيــد تقريــر 

المنظمــة الســنوي وإنجازاتهــا لفخامــة الرئيــس / 

عبداللــه غــول الــذي أشــاد بتلــك اإلنجــازات .
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لقاءات رسمية

دولة نائب رئيس جمهورية السودان يبحث مع المنظمة العربية للسياحة 
بجدة أوجه التعاون المشترك في المجال السياحي

فــي إطــار تعزيــز التعــاون فيمــا بيــن المنظمــة والــدول العربيــة لخدمــة قطــاع الســياحة التقى 
دولــة نائــب رئيــس جمهوريــة الســودان  الدكتــور حســبو محمــد عبــد الرحمــن بمعالــي رئيــس 
المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور. بنــدر بــن فهــد آل فهيــد وأعضــاء فريــق االمانــة العامــة 
ــد مــن  للمنظمــة بخيمــة الســياحة العربيــة بجــدة  حيــث جــرى خــالل اللقــاء مناقشــة العدي
الموضوعــات التــي تتعلــق بصناعــة الســياحة بجمهوريــة الســودان والتــي توليهــا الحكومــة 
التعــاون  بروتوكــول  دولتــه  اســتعرض  حيــث   ، القطــاع  بهــذا  للنهــوض  كبيــرة  بجهــود 
المشــترك والموقــع مــا بيــن المنظمــة ووزارة الســياحة والحيــاة البريــة بجمهوريــة الســودان 
والخاصــة ببرنامــج الحــد مــن الفقــر والبطالــة مــن خــالل تنميــة المجتمعــات المحليــة وايجــاد 
ســياحة مســتدامة وبرامــج التدريــب والتأهيــل لشــباب جمهوريــة الســودان النخراطهــم 
بهــذه الصناعــة الهامــة مــن خــالل إنشــاء أكاديميــة للتدريــب والتأهيــل الســياحي بالتعــاون 
فيمــا بيــن وزارة الســياحة والمنظمــة العربيــة للســياحة وجامعــة الســودان العالمية باإلضافة 
لبرامــج الترويــج والتســويق وبرنامــج ضمــان االســتثمارات الســياحية بالتعــاون مــع البنــك 
اإلســالمي للتنميــة وبهــذه المناســبة فقــد أشــاد معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة 
بجهــود وزارة الســياحة والحيــاة البريــة بجمهوريــة الســودان ممثلــة بوزيرهــا الحالــي الســيد. 
محمــد أبــو زيــد مصطفــى ومعالــى الوزيــر األســبق الدكتــور محمــد عبــد الكريــم الهــد مــن 
المتجــددة لالقتصــاد فــي  المــوارد  المفتــاح األول ألفــاق  بأنهــا هــي  للســياحة  رؤيتهــم 
العالــم. ومثنيــًا بنفــس الوقــت علــى جهــود ودعــم حكومــة الســودان للســياحة مــن خــالل 
دعــم فخامــة رئيــس الجمهوريــة المشــير عمــر البشــير ونائبيــه وأعضــاء حكومتــه الرشــيدة 
ــر العمــل العربــي المشــترك ودعــم انشــطة المنظمــة العربيــة للســياحة مشــيرًا  فــي تطوي
الــى ان الســودان صنــف ضمــن أفضــل عشــر دول عالميــًا تمتلــك مقومــات ســياحية طبيعيــة 

وبريــة وتاريخيــة.
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ــي  ــة معال ــز الطراون ــور فاي ــمي الدكت ــي الهاش ــوان الملك ــس الدي ــي رئي ــتقبل معال اس

رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة والوفــد المرافــق لــه أثنــاء زيارتــه للمملكــة األردنيــة 

الهاشــمية وجــرى خــال اللقــاء تســلم معالــي رئيــس الديــوان الملكــي قــادة الســياحة 

العربيــة مــن الطبقــة الممتــازة لجالــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين ملــك 

ــازة . ــة الممت ــن الطبق ــة م ــياحة العربي ــادة الس ــمية ق ــة الهاش ــة األردني المملك

وأوضــح معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور. بنــدر بــن فهــد آل فهيــد بــأن 

منــح جالــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين هــذه القــادة عرفانــً وتقديــرا لجهــوده 

ــياحة  ــا الس ــات ، ومنه ــف القطاع ــي مختل ــترك ف ــي المش ــل العرب ــة العم ــه لتنمي ودعم

ــة  ــة العربي ــذي للمنظم ــس التنفي ــن المجل ــرار م ــح بق ــادة تمن ــذه الق ــأن ه ــً ب موضح

معالي رئيس الديوان الملكي األردني يستقبل 
معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد 
المرافق له ويتسلم قالدة السياحة العربية من 
الطبقة الممتازة نيابة عن جاللة الملك عبد الله 

الثاني ابن الحسين

لقاءات رسمية
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ــدول  ــن ال ــة بي ــياحة البيني ــة الس ــم بتنمي ــي تهت ــخصيات الت ــح للش ــث تمن ــياحة ، حي للس

ــليم  ــط الس ــوي، والتخطي ــاع الحي ــذا القط ــا ه ــي يواجهه ــات الت ــل الصعوب ــة، وتذلي العربي

ــة. ــا االقتصادي ــم عوائده ــياحية وتعظي ــة الس للتنمي

ــمي  ــي الهاش ــوان الملك ــس الدي ــادة لرئي ــليم الق ــاء تس ــه أثن ــي كلمت ــد ف ــار آل فهي وأش

الدكتــور فايــز الطراونــة بــأن هــذا التكريــم يأتــي تقديــرا مــن المنظمــة لاهتمــام والتطــور 

الــذي يحظــى بــه قطــاع الســياحة فــي األردن ، كأحــد أهــم قطاعــات الســياحة العربيــة والتي 

تميــزت بحصولهــا علــى جائــزة أفضــل مقصــد للســياحة العاجيــة باإلضافــة لتنــوع االنمــاط 

الســياحية لديهــا مــن تاريخيــة وثقافيــة وشــاطئية فــي عهــد جالــة الملــك عبداللــه الثانــي 

ابــن الحســين ، وعرفانــً وتقديــرًا مــن المنظمــة لدعــم ومســاندة جالتــه لهــا منــذ تأسيســها 

ــج  ــدة برام ــذ ع ــيتم تنفي ــه س ــا بأن ــازات موضح ــن اإلنج ــر م ــد الكثي ــه الحم ــت ولل ــى حقق حت

خــال الفتــرة القادمــة مــع وزارة الســياحة االردنيــة تتعلــق بالتدريــب والتأهيــل فــي مجــال 

ــتثمار  ــان االس ــص ضم ــيط بوال ــي وتنش ــويق اإللكترون ــياحية والتس ــات الس ــودة الخدم ج

والتــي تقــوم المنظمــة بإصدارهــا لتنشــيط االســتثمارات الســياحية مــن خــال التعــاون مــع 

البنــك اإلســامي للتنميــة وانشــاء صناديــق للتنميــة الســياحية للحــد مــن البطالــة وتنميــة 

المجتمعــات المحليــة مــن خــال ايجــاد ســياحة مســتدامة .

مــن جهتــه نقــل الدكتــور الطراونــة، شــكر جالــة الملــك للمنظمــة العربيــة للســياحة علــى 

هــذا التكريــم، الــذي يمثــل أيضــا تقديــرا لــأردن، ولجهــوده المســتمرة للنهــوض بالقطــاع 

ــار  ــياحة واآلث ــن وزارة الس ــاون بي ــز التع ــى تعزي ــك عل ــة المل ــرص جال ــد ح ــا أك ــياحي ، كم الس

ــة  ــياحة األردني ــج الس ــود تروي ــم جه ــي دع ــهم ف ــا يس ــياحة وبم ــة للس ــة العربي والمنظم

ــزة. ــياحية متمي ــة س ــة كوجه ــراز المملك ــا، وإب ــا وعالمي محلي

لقاءات رسمية
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اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء مبملكــة البحريــن معــايل رئيــس املنظمــة 

العربيــة للســياحة الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل فهيــد والوفــد املرافــق لــه بحضــور معــايل وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 

ــن للســياحة  ــة البحري ــذي لهيئ ــس التنفي ــة الرئي ــن حمــود آل خليف ــد ب ــاين ومعــايل الشــيخ خال ــن راشــد الزي ــد ب االســتاذ زاي

واملعــارض وذلــك مبناسبةمشــاركته يف احتفــاالت مهرجــان بــاب البحــر مبملكــة البحريــن وجــرى خــالل اللقــاءات اطــالع ســمو 

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء عــى أهــم خطــط التعــاون املشــرك بــن املنظمــة العربيــة للســياحة ومملكــة البحريــن بشــكل 

خــاص وكافــة الــدول العربيــة بشــكل عــام .

وتحــدث معــايل رئيــس املنظمــة أثنــاء اللقــاء مشــيداً بالتطــور الــذي تشــهده مملكــة البحريــن الشــقيقة والــذي يحظــى برعايــة واهتــام 

قائــد مســرتها جاللــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة وحكومتــه الرشــيدة يف شــتى املجــاالت وخاصــة يف املجــال الســياحي حيــث 

ــب  ــام 2013م ولق ــة لع ــياحة العربي ــة الس ــب عاصم ــة لق ــت املنام ــث حقق ــوظ حي ــور ملح ــن تط ــياحي بالبحري ــاع الس ــهد القط يش

ــل عــى دعــم حكومــة  ــا دالئ ــة لعــام 2016م وهــذه كله عاصمــة الســياحة اآلســيوية لعــام 2014م ولقــب عاصمــة الســياحة الخليجي

مملكــة البحريــن لهــذا القطــاع الحيــوي وأشــار  ألهــم املشــاريع املشــركة مــع مملكــة البحريــن مــن خــالل التعــاون القائــم فيــا بــن 

املنظمــة والهيئــة العامــة للســياحة واملعــارض حيــث تــم إيجــاد تحالــف مشــرك بــن بنــك البحريــن والكويــت BBK واملنظمــة العربيــة 

للســياحة إلنشــاء رشكــة مشــركة فيــا بــن رشكــة كريــدي مكــس واملنظمــة العربيــة للســياحة برأســال 100 مليــون ريــال ســعودي مــن 

خــالل اصــدار بطاقــات االئتــان ماســركارد وفيــزا كارد  والتــي ســتقدم خدمــات مميــزة للســائح العــريب وايضــا إقامــة مــرشوع القريــة 

العربيــة والتــي ســتقام عــى مســاحة 150 ألــف مــر مربــع بحجــم اســتثار وقــدره 150 مليــون دوالر وبرامــج متويــل للمشــاريع الراثيــة 

وبوالــص لضــان االســتثار بالتعــاون مــع البنــك اإلســالمي للتنميــة حيــث أن آخــر مبلــغ تــم متويلــه ململكــة البحريــن مــن خــالل البنــك 

اإلســالمي للتنميــة تــم بأكــر مــن 80 مليــون دوالر موضحــاً بأنــه قــد تقــرر أيضــا إقامــة ورشــة عمــل مشــركة مــا بــن املنظمــة واملؤسســة 

اإلســالمية لتأمــن االســتثار وائتــان الصــادرات التابعــة للبنــك اإلســالمي للتنميــة وهيئــة البحريــن للســياحة واملعــارض تتعلــق ببوالــص 

ضــان االســتثار والتــى تهــدف اىل تنميــة وتشــجيع االســتثار ىف مملكــة البحريــن حيــث ان كافــة املــؤرشات الســياحية تشــر اىل منــو 

هــذا القطــاع بشــكل ايجــاىب

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين 
يستقبل معالى رئيس املنظمة العربية للسياحة

لقاءات رسمية
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معالي وزير الطيران املدني بجمهورية مصر العربية 
يستقبل معالي رئيس منظمة السياحة العربية

اســتقبل معالــي الســيد. شــريف فتحــي وزيــر الطيــران المدنــي بجمهوريــة مصــر 
العربيــة، بمكتبــه بالقاهــرة معالــي الدكتــور بنــدر بن فهد آل فهيــد، رئيس منظمة 
الســياحة العربيــة، لبحــث ســبل التعــاون المشــترك بيــن وزارة الطيــران المدنــي 
آليــات محــددة لدعــم وتنشــيط الســياحة  ومنظمــة الســياحة العربيــة ووضــع 

العربيــة إلــى مصــر.
وتنــاول اللقــاء ســبل تحقيــق التكامــل بيــن الــدول العربيــة فــي مجــال الســياحة 
ــز وتشــجيع الســياحة اإلقليميــة فيمــا بيــن الــدول  والطيــران والعمــل علــى تعزي

العربيــة.
وأشــاد معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة بمــا قامــت بــه وزارة الطيــران 
مــن أجــل تشــجيع الســياحة العربيــة ؛ هــذا ومــن المقــرر ان يقــوم رئيــس المنظمــة 
ــران  ــر للطي ــب مص ــز تدري ــران ومرك ــوم الطي ــة لعل ــة المصري ــر األكاديمي ــارة لمق بزي

ضمــن زيارتــه الحاليــة لمصــر.
وأعــرب وزيــر الطيــران عــن كامــل احترامــه وتقديــره لجهــود منظمــة الســياحة 
وكذلــك  مصــر  إلــى  الوافــدة  العربيــة  الســياحة  وتشــجيع  دعــم  فــي  العربيــة 

الــدول العربيــة. بيــن  إلــى تحقيــق التكامــل  الراميــة  للجهــود 

لقاءات رسمية
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معالي وزير الخارجية بالجمهورية التركية يزور 
املنظمة العربية للسياحة 

ــة  ــة التركي ــة بالجمهوري ــر الخارجي ــي وزي  زار معال
الســيد. مولــود جاويــش أوغلــو   مقــر المنظمــة 
ــتقباله  ــي اس ــدة وكان ف ــياحة بج ــة للس العربي
للســياحة  العربيــة  المنظمــة  رئيــس  معالــي 
وأعضــاء  فهيــد  آل  فهــد  بــن  بنــدر  الدكتــور 

األمانــة العامــة للمنظمــة.
التعــاون  أوجــه  بحــث  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
المشــترك بيــن الجانبيــن فــي المجــال الســياحي 
وســبل تطويــره وتنميتــه, وســبل زيــادة الميــزان 
ــة  ــرى مناقش ــا ج ــن, كم ــن الجانبي ــياحي بي الس
فــي  العربــي  للســائح  المقدمــة  الخدمــات 
تقــدم  التــي  والخدمــات  تركيــا,  جمهوريــة 

ــة . ــدول العربي ــي ال ــي ف ــائح الترك للس
 « العربيــة  »القريــة  مشــروع  بحــث  جــرى  و 
الــذي تزمــع المنظمــة إقامتــه بالجمهوريــة 
ــدول  ــً لل ــن 22 جناح ــون م ــذي يتك ــة ، وال التركي
العربيــة وجنــاح للجمهوريــة التركيــة وثالثــة 
ــك  ــنويا, وذل ــتضافتها س ــم اس ــة يت ــة دولي أجنح
والثقافــات  التقليديــة  الصناعــات  لعــرض 
ــذه  ــة ه ــخ وعراق ــرز تاري ــة لتب ــة والتركي العربي
ــدم  ــاٍه تق ــم ومق ــة مطاع ــب إقام ــم بجان األم
ــة  ــدن ترفيهي ــة وم ــة والتركي ــوالت العربي المأك
وحدائــق عامــة ومســرح وقاعــة مؤتمــرات 

وفنــدق .
إلــى تنميــة  حيــث يهــدف هــذا المشــروع  
وتطويــر الســياحة العربيــة وتســويق جميــع 
بيــن  مــا  مشــتركة  بصــورة  ســياحيً  الــدول 
ــة  ــدًا أن تكلف ــي, مفي ــي والترك ــن العرب الجانبي
إقامتهــا ســتكون بحــدود 150 مليــون دوالر .

ــد,  ــور آل فهي ــكر الدكت ــاء, ش ــة اللق ــى نهاي وف
معالــي وزيــر الخارجيــة علــى جهوده الملموســة 
ومــا قدمــه مــن تعــاون متميــز لتنميــة وتطويــر 
التعــاون العربــي التركــي فــي المجــال الســياحي 

.

لقاءات رسمية
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الداخلية  وزير  معالي  أستقبل 
الهادي  التونسية  بالجمهورية 
تونس  بمدينة  بمكتبة  المجدوب 
العربية  المنظمة  رئيس  معالي 
آل  فهد  بن  بندر  الدكتور  للسياحة 
وذلك  له  المرافق  والوفد  فهيد 
في  المشترك  التعاون  أوجه  لبحث 
تم  حيث  السياحي  األمن  مجال 
واالستراتيجيات  الخطط  استعراض 
العربية  المنظمة  بها  تقوم  التي 
جامعة  مع  بالتعاون  للسياحة 
األمنية  للعلوم  العربية  نايف 
العرب  الداخلية  وزراء  ومجلس 
المنظمة  رؤية  من  انطاقً  وذلك 
لتعزيز األمن السياحي على امتداد 
ومشاركة  السيما  العربي  الوطن 
مجلس  اجتماعات  في  المنظمة 
والمشاركة  العرب  الداخلية  وزراء 
األمن  قادة  اجتماع  في  السنوية 
على  الطرفان  واتفق  السياحي 

معالي وزير الداخلية التونسي يستقبل وفد 
المنظمة العربية للسياحة

انعقاد  مع  بالتزامن  ملتقى  إقام 
السياحي  األمن  قادة  اجتماع 
وزراء  مجلس  إطار  في  العربي 

الداخلية العرب.

لقاءات رسمية
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معالي رئيس املنظمة العربية للسياحة يستقبل معالي 
وزير التنمية بالجمهورية التركية والوفد املرافق له

ــد  ــد آل فهي ــن فه ــدر ب ــور بن ــياحة الدكت ــة للس ــة العربي ــس المنظم ــي رئي ــتقبل معال اس

معالــي  وزيــر التنميــة بالجمهوريــة التركيــة الســيد. لطفــي علــوان والوفــد المرافــق لــه 

وجــرى خــالل اللقــاء بحــث التعــاون المشــترك وتقديــم التســهيالت الالزمــة للمســتثمرين 

وتذليــل كافــة المعوقــات التــي تواجههــم حتــى يتــم زيــادة االســتثمارات بيــن الجانبيــن 

العربــي والتركــي كمــا وجــرى الحديــث عــن الخدمــات والتســهيالت التــي تقــدم للســواح 

مــن قبــل الجانبيــن .

ورحــب معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة بلقــاء أكثــر مــن 60 رجــل أعمــال كانــوا 

برفقــة معالــي الوزيــر حيــث التقــوا بعــدد كبيــر مــن المســتثمرين أثنــاء زيارتهــم للمملكــة 

العربيــة الســعودية وذلــك لبحــث التعــاون المشــترك فــي المجــال االســتثماري 

ــهيالت  ــم والتس ــواع الدع ــة كل أن ــة التركي ــم الحكوم ــة تقدي ــر التنمي ــي وزي ــد معال وأك

ــة  ــرة القادم ــهد الفت ــي وستش ــي والترك ــن العرب ــة الجانبي ــق مصلح ــذي يحق ــاون ال والتع

ــتركة . ــاريع المش ــل والمش ــرات وورش العم ــات والمؤتم ــن الملتقي ــر م ــة الكثي إقام

لقاءات رسمية
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أمير منطقة عسير يستقبل معالي 
رئيس املنظمة العربية للسياحة

اســتقبل صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة 

عســير  معالــي  رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة معالــي    د. بنــدر بــن فهــد آل 

فهيــد.

ــة أبهــا  وتــم خــالل اللقــاء مناقشــة العديــد مــن المواضيــع المتعلقــة بحصــول مدين

علــى لقــب عاصمــة الســياحة العربيــة لعــام 2017، وماســيخدم هــذه المناســبة مــن 

فعاليــات وبرامــج وملتقيــات ســياحية تثــري هــذا الحــدث، موضحــًا أن منطقــة عســير 

مقبلــة علــى تنميــة وتطويــر فــي القطــاع الســياحي.

وأوضــح معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة خــالل اللقــاء اســتعداد المنظمــة 

للتعــاون مــع  أبهــا عاصمــة الســياحة العربيــة  2017م مــن خــالل تنظيــم العديــد مــن 

الفعاليــات التــي تثــرى هــذه االحتفاليــة.

لقاءات رسمية
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لقاءات رسمية

قــام وفــد مــن المنظمــة العربيــة للســياحة بزيارة عمــل إلــى مقــر اتحــاد إذاعــات 
الــدول العربيــة بتونــس، حيــث التقــى المهنــدس عبــد الرحيــم ســليمان، المديــر 
العــام لالتحــاد. ويتكــون الوفــد مــن كل مــن الســفير. محمــد بــن عبداللــه طاســجي، 
األميــن العــام المســاعد للتعــاون الدولــي بالمنظمــة، واألســتاذ وليد علــي الحناوي، 

األميــن العــام المســاعد للفعاليــات واإلعــالم.
دعــم  ســبل  بالخصــوص  تناولــت  الجانبيــن  بيــن  محادثــة  بالمناســبة  جــرت  وقــد 
التعــاون بيــن االتحــاد والمنظمــة العربيــة للســياحة فــي إطــار تطويــر العمــل العربــي 
المشــترك. كمــا تــدارس الجانبــان ســبل دعــم وتشــجيع التعــاون بينهمــا فــي مجــال 
اإلعــالم الســياحي وتوجيهــه لخدمــة قضايــا الســياحة البينيــة فــي الــدول العربيــة.

زيارة وفد من المنظمة العربية للسياحة مقر اتحاد اذاعات 
الدول العربية لبحث سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة 

بين الجانبين للترويج للسياحة العربية 
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زيارة أعضاء السلك 
الدبلوماسي 

والمسؤولين لمقر 
المنظمة 

الدبلوماسي  السلك  اعضاء  من  عددًا  المنظمة  استقبلت   
المعتمدين بدولة المقر المملكة العربية السعودية .

المستوى  على  المسؤولين  من  كبير  عددًا  استقبلت  كما 
اإلقليمي والعالمي وذلك لدعم التعاون المشترك فيما بين 
دولهم والمنظمة بما يعود على بالنفع على صناعة السياحة 

العربية وتطويرها وتنميتها .

لقاءات رسمية



االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم
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برعاية صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

 الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة 
ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني
توقيع اتفاقية تعاون بين املنظمة 

العربية للسياحة وبنك البحرين والكويت 
وشركة كريدي مكس

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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وّقعــت المنظمــة العربيــة للســياحة وبنــك البحريــن والكويــت وشــركة كريــدي مكــس إتفاقيــة 

تعــاون إلنشــاء شــركة مشــتركة تختــص بإصــدار بطاقــات مســبقة الدفــع إلــى جانــب إصــدار 

بطاقــة الســائح العربــي.

وجــرت مراســم التوقيــع علــى االتفاقيــة فــي مقــر الخيمــة العربيــة بجــدة بحضــور صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز الرئيــس الفخــري للمنظمــة العربيــة للســياحة 

رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي  ومعالــي رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة 

العربيــة للســياحة والمعــارض بمملكــة البحريــن الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة , ومعالــي 

رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل فهيــد .

محمــد  ولــد  المختــار  ســيد  العــام  األميــن  للســياحة  العربيــة  المنظمــة  عــن  االتفاقيــة  ووقــع 

الحضرامــي بينمــا وقعهــا عــن بنــك الكويــت والبحريــن الرئيــس التنفيــذي للبنــك ريــاض ســاتر 

وعــن شــركة كريــدي مكــس الرئيــس التنفيــذي للشــركة يوســف ميــرزا .

وتعــد هــذه االتفاقيــة واحــدة مــن أهــم االتفاقيــات التــي وقعتهــا المنظمــة وتتضمــن إنشــاء 

شــركة مشــتركة يســاهم بهــا عــدد مــن المؤسســين الرئيســيين وســوف يكــون اختصــاص 

الشــركة إصــدار بطاقــات مســبقة الدفــع مثــل ماســتر وفيــزا كارد باإلضافــة إلــى إصــدار بطاقــة 

الســائح العربــي التــي ســبق وأن تــم اعتمادهــا فــي إطــار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب.

وســيمتلك بنــك البحريــن والكويــت 51 % مــن رأس مــال الشــركة البالــغ 100 مليــون ريــال فيمــا 

ســيمتلك الشــركاء االســتراتيجيين مــن خــالل المنظمــة العربيــة للســياحة 49 % .

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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الصــادرات  وائتمــان  االســتثمار  لتأميــن  اإلســالمية  المؤسســة  مقــر  فــي  مؤخــرًا  وقعــت 

للســياحة،  العربيــة  والمنظمــة  للتنميــة،  اإلســالمي  البنــك  مجموعــة  IIIII  عضــو  »أيســك« 

الــدول  بوالــص االســتثمار فــي  لترويــج  اتفاقيــة حصريــة  العربيــة،  الــدول  للجامعــة  التابعــة 

لخدمــات  للترويــج  وكيــل  تعييــن  التفاقيــة  امتــدادًا  االتفاقيــة  هــذه  وتأتــي  العربيــة 

القطــاع  فــي  األجنبــي  )االســتثمار  األجنبــي  االســتثمار  تأميــن  مجــال  فــي  المؤسســة 

الســياحي فــي الــدول العربيــة( الموقعــة فــي  2011/11/15م فــي مقــر المنظمــة فــي جــّدة 0

الســفير.  للســياحة  العربيــة  للمنظمــة  العــام  األميــن  االتفاقيــة  بتوقيــع  وقــام 

أســامة  األســتاذ.  التنفيــذي  الرئيــس  »آيســك«  جانــب  ومــن  الحضرامــي  ســيدالمختار 

آيســك. وفريــق  بالمنظمــة  المســاعدون  األمنــاء  بحضــور  القيســي،   عبدالرحمــن 

وأن االتفاقيــة تنــص علــى تعييــن المنظمــة العربيــة للســياحة كوكيــل للترويــج لخدمــات 

المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان الصادرات بصفة حصرية لدى المستثمرين أو 

ممولي المشاريع، في القطاع السياحي في الدول العربية، لتعمل المنظمة على التعريف 

بخدمــات »أيســك« والترويــج لهــا. هــذه اإلتفاقيــة لمــدة ثالثة ســنوات إبتداًء مــن تاريخ التوقيع 

 2016/10/18م .كمــا أن المنظمــة وIIIII   إتفقتــا علــى توســيع دائــرة التعاون ليشــمل القطاع التجاري.

المســتثمرين  ألن  الســياحي  للقطــاع  عظيمــة  فائــدة  ســتحقق  اإلتفاقيــة  هــذه  وأن 

المنظمــة  وســتقوم  االســتثمار  ضمــان  أهميــة  يؤكــد  بمــا  اســتثماراتهم  لضمــان  يســعون 

العربيــة  الــدول  بمختلــف  المنظمــة  مكاتــب  خــالل  مــن  اإلتفاقيــة  هــذه  لنجــاح  بالســعي 

العربيــة. بالــدول  الســياحة  وهيئــات  وزارات  مــع  المنظمــة  تعــاون  إلــى   باإلضافــة 

املنظمة العربية للسياحة توقع إتفاقية حصرية 
لترويج بوالص اإلستثمار في الدول العربية

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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توقع اتفاقية افتتاح مكتب اقليمى للمنظمة 
بمدينة اسطنبول

تــم مؤخــراً توقيــع اتفاقيــة الفتتــاح مكتــب متثيــي للمنظمــة 

العربيــة للســياحة مبدينــة اســطنبول يف الجمهوريــة الرتكيــة وذلــك 

ــا ــة كوني ــال بوالي ــياحة الح ــاين للس ــر الث ــاد املؤمت ــاء انعق اثن

ــة  ــر الخارجي ــرتيك معــاىل وزي ــب ال ــة عــن الجان ــع االتفاقي ــد وق وق

ــة للســياحة  ــة العربي ــن املنظم ــو وع ــوود شــاوش اوغل الســيد مول

ــك  ــد وذل ــد آل فهي ــن فه ــدر ب ــور بن ــة الدكت ــس املنظم ــاىل رئي مع

انطاقــا مــن التعــاون العــريب الــرتيك يف مجــال تنميــة وتطويــر ميزان 

ــياحية  ــتثامرات الس ــر االس ــة وتطوي ــني وتنمي ــني الجانب ــياحة ب الس

بــني الجانبــني وايضــا تنميــة وتطويــر اقامــة املؤمتــرات والفعاليــات 

وورش العمــل باإلضافــة ألنشــطة التدريــب والتأهيــل وتبــادل 

التجــارب الســياحية بــني الجانبــني وتنقــل الفعاليــات املقامــة فيــام 

ــاً  ــع نتاج ــن املتوق ــة ، وم ــة والرتكي ــدن العربي ــف امل ــم مبختل بينه

ــدم  ــرتك يخ ــاون مش ــة وتع ــاك رؤي ــون هن ــة ان يك ــذه االتفاقي له

ــني. ــة الجانب مصلح

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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توقيع مذكرة تفاهم بين املنظمة العربية للسياحة 
وقمة العرب للطيران

ــرة  ــع المذك ــران ووق ــرب للطي ــة الع ــع قم ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــة بتوقي ــت المنظم قام
نيابــة عــن المنظمــة معالــي الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل فهيــد الرئيــس وعــن قمــة العــرب 
للطيــران الســيد. عــادل عبداللــه العلــي الرئيــس التنفيــذي لقمــة العــرب للطيــران ويأتــي 
ــز   ــي تعزي ــياحة ف ــة للس ــتراتيجية العربي ــات االس ــزًا لتوجه ــرة تعزي ــذه المذك ــع ه توقي
وتحســين الخدمــات فــي المطــارات الدوليــة بالمقاصــد الســياحية فــي الــدول المســتقبلة 
ــد  ــياحة والمقاص ــدرة للس ــة المص ــواق العربي ــة باألس ــة البيني ــات الجوي ــة  الخدم وتهيئ
الســياحية فــي الــدول المســتقبلة وهــي مبــادرة وصناعــة ملتزمــة بتحســين حالــة الســفر 
ــن  ــاون بي ــاء للتع ــوار بن ــة ح ــهيل وإقام ــالل تس ــن خ ــي م ــم العرب ــي العال ــياحة ف والس
ــة،  ــدن العربي ــدى الم ــي إح ــنويً ف ــادرة س ــذه المب ــم ه ــاص وتنظ ــام والخ ــن الع القطاعي
ــياحة:  ــفر والس ــة الس ــي صناع ــة ف ــية الثالث ــات الرئيس ــن الجه ــة م ــراكة مثالي ــر ش وتعتب

ــالم. ــائل اإلع ــع وس ــاص والمجتم ــاع الخ ــام والقط ــاع الع القط
ــى  ــوء عل ــليط الض ــة، وتس ــة المضيف ــف بالمدين ــي بالتعري ــزا للوع ــة حاف ــت القم وأصبح
ــي. ــم العرب ــي العال ــة ف ــرص المتاح ــات والف ــة التحدي ــياحة ومناقش ــفر والس ــة الس تجرب

ويحضــر القمــة ســنويً وزراء الســياحة ورؤســاء ومــدراء هيئــات الطيــران المدنــي ومجالــس 
الســياحة وصناعــة الطيــران والمورديــن، والرؤســاء التنفيذييــن لشــركات الطيــران والفنــادق 
 ICCA ،ــي ــوي الدول ــل الج ــاد النق ــن، واتح ــن التنفيذيي ــار المديري ــتثمار، وكب ــركات االس وش

وأكثــر مــن 120 عضــو فــي الصحافــة واإلعــالم العربــي.
وتســعى المنظمــة مــن خــالل مذكــرة التفاهــم إلــى تشــكيل فريــق عمــل بيــن الجانبيــن 
ــة  ــن بصناع ــن المهتمي ــدد م ــر ع ــوة أكب ــة ودع ــدن العربي ــي الم ــة ف ــذه القم ــم ه لتنظي
الســياحة والطيــران فــي الــدول العربيــة لتحســين خدمــات المطــارات وتعزيــز وإقامــة حــوار 

بنــاء بيــن الفاعليــن فــي هــذا المجــال.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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ملتقى يدًا واحدة 
مع

السياحة المصرية
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نظمــت المنظمــة العربيــة للســياحة بالتعــاون مــع ووزارة الســياحة المصريــة 

والهيئــة العامــة للتنشــيط الســياحي ومحافظــة جنوب ســيناء ومصــر للطيران 

وبمشــاركة واســعة مــن رجــال األعمــال والمســتثمرين العــرب فــي مدينــة شــرم 

الشــيخ بمحافظــة جنــوب ســيناء بفنــدق حيــاة ريجنســي فعاليــات ملتقــى »يــدًا 

واحــدة مــع الســياحة المصريــة« ، إذ هــدف الملتقــى لتنشــيط الســياحة العربية 

لشــرم الشــيخ بصفــة خاصــة ومصــر بصفــة عامــة وتكثيــف أنشــطة العالقــات 

العامــة فــي الســوق العربــي.

وصــدرت عــن الملتقــى عــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا دعــوة الــدول العربيــة 

مقصــدًا  خــاص  بشــكل  خصوصــًا  الشــيخ  شــرم  ومدينــة  عمومــًا  مصــر  لتكــون 

ســياحيًا رئيســًا لعــام 2016، ومنــح مدينــة شــرم الشــيخ لقــب لؤلــؤة الســياحة 

العربيــة بنــاًء علــى مقتــرح رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة، ودعــوة الجهــات 

العربيــة  للجنســيات  الدخــول  تأشــيرات  منــح  لتســهيل  مصــر  فــي  المعنيــة 

والمقيميــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ودعــوة شــركات ووكاالت 

تنظيم ملتقى يدًا واحدة مع مصر
لدعم السياحة في جمهورية مصر 

العربية في ظل الظروف التي تمر بها

مؤتمرات وورش عمل
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الســفر والســياحة لوضــع برامــج ســياحية تتــالءم مــع الســائح العربــي، ودعــوة 

الفنــادق والمنتجعــات الســياحية لتوحيــد أســعار البيــع للجنســيات كافــة وأال 

يكــون هنــاك تفرقــه.

وشــملت التوصيــات دعــوة الجهــات الرقابيــة الســياحية لتعزيــز دورهــا فــي 

مراقبــة مســتوى الخدمــات المقدمــة وأســعارها، والتأكيــد علــى أن الســياحة 

العربيــة البينيــة هــي المــالذ اآلمــن للــدول العربيــة، وإقامــة ملتقــى عربــي 

ــفر  ــركات الس ــفر وش ــمل وكاالت الس ــرب يش ــياحة الع ــه وزراء الس ــارك في يش

والســياحة والفنــادق واإلعالمييــن لتنميــة وتطويــر الســياحة العربيــة البينيــة، 

ودعــوة اإلعــالم للتركيــز علــى كل مــا مــن شــأنه تشــجيع الســياحة العربيــة 

البينيــة واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن الســلبيات التــي تحــد مــن قــدوم الســائح 

الرحــالت  عــدد  بزيــادة  للطيــران«  »مصــر  الوطنــي  الناقــل  ودعــوة  العربــي، 

المباشــرة للمقاصــد الســياحية، وخصوصًا جنوب ســيناء والبحــر األحمر واألقصر 

وأســوان.

وأكــد الملتقــى أهميــة إيجــاد أنمــاط ســياحية جديــدة تتــالءم مــع طبيعــة 

الســائح العربــي، ودعــا المنظمــة العربيــة للســياحة للتنســيق ومتابعــة تلــك 

وهيئــة  ســيناء  جنــوب  ومحافظــة  المدنــي  الطيــران  وزارة  مــع  التوصيــات 

الســياحة. تنشــيط 

المصــري  للرئيــس  وتقديــر  شــكر  برقيــة  الملتقــى  فــي  المشــاركون  ورفــع 

عبدالفتــاح السيســي جــاء فيهــا: »يســر المشــاركون فــي ملتقــى يــدًا واحــدة 

مــع الســياحة المصريــة بــأن يرفعــوا لكــم أجمــل عبــارات الشــكر والتقديــر علــى 

عمومــًا  العربيــة  الســياحة  لتطويــر  المســتمر  والتحفيــز  المتواصــل  الدعــم 

والمصريــة خصوصــًا، كمــا يســرنا أن نرفــع لكــم أجمــل التهانــي والتبريــكات 

بمناســبة منحكــم قــالدة المنظمــة العربيــة للســياحة مــن الطبقــة الممتــازة 

والشــكر والتقديــر علــى إقامــة هــذا الملتقــى ومــا قدمتــه الحكومــة مــن دعــم 

أن  الذيــن يتطلعــون جميعــًا  الملتقــى،  بهــذا  للمشــاركين  ورعايــة واهتمــام 

المنشــودة«. يحقــق كل األهــداف 

الشــيخ  شــرم  ومدينــة  عمومــًا  واالســتقرار  باألمــن  تحظــى  مصــر  أن  وأكــدوا 

خصوصــًا.
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انطالقــًا مــن توجهــات االســتراتيجية العربيــة للســياحة فــي تعزيــز  وتحســين الخدمــات 
فــي المطــارات الدوليــة بالمقاصــد الســياحية فــي الــدول المســتقبلة وتهيئــة  الخدمــات 
الجويــة البينيــة باألســواق العربيــة المصــدرة للســياحة والمقاصــد الســياحية فــي الــدول 
المســتقبلة  شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي فعاليــات »قمــة العــرب للطيــران«، 
الحــدث األبــرز فــي قطــاع الطيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، لبحــث 
ــز التطــور المســتمر لقطاعــي  ــرؤى والفــرص المتاحــة لدفــع النمــو وتعزي التوجهــات وال
الطيــران والســياحة فــي المنطقــة. وجمعــت القمــة، التــي أقيمــت فــي منطقــة البحــر 
الميــت بــاألردن تحــت رعايــة معالــي وزيرة الســياحة بالمملكة األردنية الهاشــمية الســيدة. 
لينــا عنــاب، وكبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي قطاعــي الطيــران والســياحة لمناقشــة 
موضــوع »تواصــل الثقافــات وتحفيــز االقتصــادات« الــذي تتناولــه الفعاليــة فــي دورتهــا 

هــذا العــام.
واســتهلت فعاليــات القمــة بكلمــة افتتاحيــة ألقاهــا الســيد عــادل العلــي، رئيــس قمــة 
ــران  ــران، أشــار خاللهــا إلــى العالقــة الوثيقــة والمهمــة بيــن قطاعــي الطي العــرب للطي
والســياحة، كمــا حــّث علــى اتبــاع نهــج تعاونــي شــامل لتحقيــق المزيــد مــن النمــو والزخــم 

فــي قطــاع الســفر فــي المنطقــة.

المنظمة العربية للسياحة تشارك
في قمة العرب للطيران 
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وأكــدت معالــي وزيــرة الســياحة بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية الســيدة لينــا عنــاب 
علــى أنــه ال يمكــن النظــر إلــى أحــد القطاعيــن بمنأى عــن اآلخر، فيما ســلطت الضوء 
علــى أهميــة تعزيــز البنيــة التحتيــة للمطــارات وتيســير إجــراءات إصــدار تأشــيرات 
الدخــول، إلــى جانــب ضــرورة بحــث الضرائــب والرســوم وغيرهــا مــن القضايــا األخــرى 
التــي يجــب أن ُتمنــح األولويــة مــن ِقبــل الحكومــات والتعامــل معهــا بمشــاركة جميع 
األطــراف المعنيــة، الســيما أن قطاعــي الطيــران والســياحة يشــهدان نمــوًا ملحوظــًا 

يفــوق معدلــه فــي القطاعــات األخــرى الرافــدة لالقتصــاد الوطنــي.
وأوضــح معالــي الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل فهيــد، رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة 
يكمــالن  القطاعيــن  أن  علــى  مؤكــدًا  الطيــران،  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الســياحة  أن   ،
بعضهمــا. وقــال إن المنظمــة تتبنــى رؤيــة قائمــة علــى دعــم نمــو هذيــن القطاعيــن 
الحيوييــن خــالل األعــوام القادمــة، حيــث إن قطاع الســياحة يشــكل 12% من إجمالي 
فــرص العمــل المتاحــة فــي العالــم العربــي مــع إمكانيــة ارتفــاع هــذه النســبة فــي 

المســتقبل.
وعقــب الكلمــة االفتتاحيــة للقمــة، نظمــت قنــاة »ســي إن بــي ســي عربيــة« جلســة 
نقاشــية تحــت عنــوان »لمــاذا ُيعــد قطــاع الطيــران والســياحة العربــي محــورًا رئيســيًا 
ــل والمراســل  ــإدارة ُأســيد خريســات المحل ــز الثقافــة؟«، ب فــي دفــع االقتصــاد وتعزي
العــام  الوهــاب تفاحــة، األميــن  الســيد عبــد  القنــاة، وشــارك فيهــا  المالــي فــي 

لمنظمــة االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي.
ــرز فعاليــات القمــة التــي أدارهــا الســيد ريتشــارد ديــن، مقــدم برنامــج  ومــن ضمــن أب
»بيزنــس بريكفاســت« علــى محطــة »دبــي آي« اإلذاعيــة التــي تبــث على تــردد 103.8 
إف إم، إطــالق ورشــة عمــل »المهنــدس الصغيــر«، وهــي مبــادرة حائــزة علــى عــدد 
مــن الجوائــز تهــدف إلــى تدريــب العقــول الواعــدة وتعزيــز الفهــم واالهتمــام بالعلــوم 
التفاعليــة  البرامــج  مــن  عــدد  خــالل  مــن  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 

المتخصصــة.
ُيذكــر أن »قمــة العــرب للطيــران« توصــف بأنهــا »المنصــة الناطقــة بقضايــا القطــاع«، 
التــي يتــم تنظيمهــا ســنويًا لتســليط الضــوء علــى التوجهــات والــرؤى الواســعة 
والفــرص المتاحــة لدفــع عجلــة النمــو والتطــور فــي قطــاع الطيــران والســياحة فــي 
العالــم العربــي. ومــن المقــرر أن يتــم خــالل األيــام المقبلــة إعــداد تقريــر شــامل حــول 
النتائــج الرئيســية للقمــة ُيّقــدم الحقــًا إلــى الجهــات التنظيميــة وصنــاع القــرار مــن 

القطاعيــن العــام والخــاص التخــاذ الخطــوات العمليــة الالزمــة.
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شــاركت املنظمــة فــي فعاليــات معــرض ســوق الســفر العربــي “امللتقــى 2016” مــن خــال بصفــة 
رسمية من خال رؤيتها لدور هذه امللتقيات في تعزيز ودفع حركة السياحة العربية وتفعيل ونمو 

الســياحة البينيــة بيــن الــدول العربيــة.
وتــم وضــع لوجــو املنظمــة بموقــع املنظمــة بشــكل مميــز وتــم منحنــا مســاحة وقدرهــا 4 متــر عــرض 
x 10 متــر طــول = 40 متــر تقريبــا تــم تجهيزهــا بالشــكل املطلــوب وتــم وضــع برامــج املنظمــة لعرضهــا 
علــى الزائريــن باإلضافــة الــى مجلــة املنظمــة )بوردنــج( ايضــا فــي الجهــة املقابلــة تــم تجهيــز شاشــة 
تلفزيــون ســمارت تــي فــي لعــرض بهــا االفــام التــي انتجتهــا املنظمــة والتــي تتعلــق )بالقريــة العربيــة – 

يــوم الســياحة العربــي – فيلــم ترويجــي عــن الســياحة العربيــة البينيــة (
حيــث شــهد جنــاح املنظمــة زيــارة عــدد مــن أصحــاب الســمو واملعالــي وزراء الســياحة باالضافــة 

للمهتميــن بقطــاع الســياحة العربيــة .

ATM  مشاركة المنظمة في معرض السفر العربي بدبي   
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شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي فعاليــات أعمــال الــدورة الثانيــة لمؤتمــر »الســياحة الحــالل« 
التــي تــم تنظيمهــا فــي واليــة قونيــا وســط تركيــا، برعايــة رئيــس الــوزراء التركــي األســبق أحمــد داود 
ــة  ــة التركي ــياحة والثقاف ــياحة ووزارة الس ــة للس ــة العربي ــن المنظم ــا بي ــترك فيم ــم مش ــو. بتنظي أوغل
وشــريكهما االســتراتيجي تــورا توريــزم، انطالقــا مــن التعــاون العربــي التركــي المشــترك فــي المجــال 

ــياحي. الس
ــوكالء  ــالل ل ــياحة الح ــال الس ــي مج ــف ف ــل والتثقي ــة للتواص ــام كان فرص ــدث اله ــذا الح ــث إن ه حي
ــن  ــرار المعنيي ــاب الق ــر بأصح ــال مباش ــى اتص ــي عل ــرة الت ــات المؤث ــالل والجه ــياحة الح ــركات الس وش
بالســياحة فــي الــدول العربيــة والعالميــة وبالــدول التــي تتطلــع لتنميــة حصتهــم فــي هــذا الســوق 
بمــا فــي ذلــك وكالء الســفر ومجموعــات الضيافــة والفنــادق والمطوريــن وصنــاع القــرار الدولييــن مما 
يمّكنهــم مــن تحديــد طــرق جديــدة للتســويق وبالتالــي إيجــاد مصــادر جديــدة لإليــرادات حيــث حظــى 

المؤتمــر بمشــاركة واســعة مــن كافــة الــدول العربيــة والعالميــة.
ــل  ــي تتعام ــركات الت ــياحة والش ــؤون الس ــى ش ــن عل ــث القائمي ــرات لح ــذه المؤتم ــتهدف ه وتس
فــي هــذا المجــال  علــى توفيــر  حــزم للســياحة والعطــالت تكــون موجهــة نحــو األســر والمســافرين 
ــق  ــالل ومراف ــام الح ــر الطع ــك توفي ــول وكذل ــن الكح ــة م ــة خالي ــر بيئ ــالل توفي ــن خ ــلمين م المس
ترفيــه مناســبة لمختلــف أفــراد اأُلســر مــع إمكانيــة توفيــر مناطــق شــاطئية خاصــة للنســاء ومرافــق 
للصــالة باإلضافــة إلــى االســتمتاع بزيــارة المعالــم التاريخيــة والثقافيــة ممــا مؤكــدًا بــأن معيــار اإلقامة 
للســياحة الحــالل بشــكل خــاص هــو األهــم لــدى هــذا القطــاع والــذي يبنــى علــى جــودة الخدمــات 

ــم. ــة له ــياحية المقدم الس

المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة الثانية 
لمؤتمر السياحة الحال بوالية قونيا بالجمهورية 

التركية
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شاركت املنظمة بوفد برئاسة معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في املنتدى السعودي 
الرابــع للمرشــدين الســياحيين الــذي نظــم برعايــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل 
بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيــم رئيــس مجلــس التنميــة الســياحية، 
وتضّمــن العديــد مــن النــدوات، وورش العمــل، والجــوالت التعريفيــة وتســويق القصيــم كوجهــة 
ســياحية متميــزة، بتنظيــم جمعيــة املرشــدين الســياحيين، وبدعــم مــن الهيئــة العامــة للســياحة 

والتــراث الوطنــي، وذلــك بفنــدق املوڤنبيــك ببريدة.
 للمرشــدين الســياحيون واملهتمــون بهــذا النشــاط للتعــارف وتبــادل 

ً
ويقــام املنتــدى ســنويا

الخبرات وتطوير مهارات املرشــد الســياحي الســعودي من خال البرامج والندوات التي يشــملها 
البرنامــج العــام للمنتــدى واســتضافة املختصيــن إللقــاء النــدوات وورش العمــل وكذلــك عــرض 
ألبــرز التجــارب الســياحية للمرشــدين، وبيــن معالــي رئيــس املنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور 
بنــدر الفهيــد فــي كلمتــه أهميــة دور املرشــد الســياحي فــي تســويق الوجهــات الســياحية بالعالــم 
العربي، وتأثيره في نقل الصورة الحسنة واالنطباع املميز عن الوطن من خال التعامل وحسن 
إدارة الزوار والسياح والتعامل معهم التعامل الراقي والجاذب، حيث إن املرشد السياحي ُيعد 
 لوطنــه، يقــوم بالتعريــف بأهــم املعالــم واملقومــات الســياحية فيهــا والشــرح للمجموعــات 

ً
ســفيرا

 دوره مكمــٌل ملنظومــة الرحــات الســياحية فــي اململكــة.
ّ
 أن

ً
الســياحية التــي يرافقهــا، مفيــدا

وإن مثــل هــذه املنتديــات تؤكــد أهميــة عمــل املرشــدين الســياحيين حيــث إّنهــم ســفراء للوطــن 
ولــكل منطقــة يخدمونهــا، وهــم مــن يعطــون االنطبــاع اإليجابــي للمنطقــة التــي يمثلونهــا أو وطــن 
 منطقة القصيم تزخر بالوجهات الســياحية التي تســاند الســياحة 

ّ
 إلى أن

ً
يقنطون فيه، مشــيرا

 الســياحة عنصــٌر مهــٌم فــي االقتصــاد الوطنــي ولتوفيــر فــرص الوظائــف 
ّ
 أن

ً
فــي اململكــة، مفيــدا

 اســتعداد املنطقــة ودعمهــا لتنظيــم مثــل هــذه املنتديــات التــي تدعــم 
ً
للشــباب الســعودي، مبديــا

مــن أعمــال املرشــدين الســياحيين، والتعريــف بمــا تحتــوي اململكــة مــن تــراث وتاريــخ.
 املنتــدى يهــدف إلــى تحســين خدمــات اإلرشــاد الســياحي، وتطويــر مهــارات املرشــدين 

ّ
ُيذكــر أن

الســياحيين مــن خــال النــدوات والبرامــج املنفــذة فيــه، وتكريــم املتميزيــن منهــم.

المشاركة في فعاليات المنتدى 
السعودي الرابع للمرشدين السياحيين

مؤتمرات وورش عمل
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المشاركة في مهرجان الورد الطائفي 
الدولي الثاني عشر

شــاركت املنظمــة فــي فعاليــات مهرجــان الــورد الطائفــي الدولــي 12 بحضور 
 من املســؤولين وعدد من ســفراء وقناصل ووفود الدول املشــاركة.

ً
عددا

حيث يأتي هذا املهرجان امتداد لجهود مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أميــر منطقــة مكــة املكرمــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل فــي 
ســبيل اإلرتقــاء بمنطقــة مكــة املكرمــة عمومــا ومــا يقدمــه ملدينــة الطائــف 
علــى وجــه الخصــوص ، ومثــل هــذه املهرجانــات التــي مــن شــأنها رفــع مكانــة 

 ، 
ً
الطائــف ســياحيا

حيــث قامــت املنظمــة بالتنســيق مــع الــدول العربيــة ودعوتهــا للمشــاركة فــي 
هــذا املهرجــان منهــا مصــر وتونــس واملغــرب والجمهوريــة التركيــة حيــث يعــد 

هــذا املهرجــان مفخــرة ملدينــة الطائــف .
حيث كان للمنظمة دور بارز في هذا املهرجان من خال ورش العمل التي 

نظمتها قبل االفتتاح.
 بعنــوان ” قصــة وردة الطائــف ” عمــل علــى إعــداده 

ً
 وثائقيــا

ً
وعــرض فيلمــا

وإخراجــه شــباب مبدعــون مــن مدينــة الطائــف يحـكـي هــذا الفيلــم حيــاة 
 بدخولهــا املعامــل للتقطير 

ً
الــوردة الطائفيــة منــذ نشــأتها فــي املزرعــة مــرورا

 ذو رائحــة جميلــة.
ً
حتــى تنتهــي عطــرا

مؤتمرات وورش عمل
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 مــن التعــاون القائــم واملتميــز  مــا بيــن املنظمــة العربيــة للســياحة ومجلــس 
ً
انطاقــا

وزراء الداخليــة العــرب فــي قضايــا األمــن الســياحي والتأشــيرات الســياحية وإدارة 
األزمات والكوارث والتسهيات التي تقدم للسائح العربي في املنافذ البرية والجوية 
والبحرية باإلضافة لتنظيم ورش العمل واملؤتمرات التي تتناول األمن السياحي ملا 
للســياحة من تأثير بالغ في اقتصاديات الكثير من الدول العربية.  شــاركت املنظمة 
العربية للسياحة في املؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن األمن السياحي والذي 
 وشارك به ممثلون عن 

ً
عقد بالجمهورية التونسية حيث كان االجتماع كان متميزا

وزارات الداخليــة فــي الــدول العربيــة ، فضــا عــن جامعــة الــدول العربيــة وجامعــة 
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، واملنظمــة العربيــة للســياحة. 

وقــد ناقــش مجموعــة مــن املوضوعــات مــن بينهــا دليــل للخبــراء العــرب فــي مجــال 
األمــن الســياحي، ودور املجتمعــات املحليــة فــي تحقيــق األمــن الســياحي فــي املقاصــد 
الســياحية، إضافــة إلــى عــرض تجــارب الــدول األعضــاء فــي مجــال األمــن الســياحي، 

ومناقشــة اســتمارة إحصائيــة خاصــة بالجرائــم الســياحية وأنواعهــا.
وصدرت عن االجتماع التوصيات التالية:

العمل على إقامة شراكة فعالة بين أجهزة األمن السياحي والسكان املحليين وسائر 
الفعاليــات املعنيــة بالشــأن الســياحي فــي املقاصــد الســياحية بهــدف تعزيــز األمــن 
السياحي ، وحماية السياح واملرافق السياحية، مع النظر في إمكانية توظيف أبناء 
هذه املقاصد بأجهزة األمن السياحي العاملة هناك بما يسهم في تعزيز العاقة مع 

املجتمعــات املحليــة ، والتعــاون فــي مواجهــة الجرائــم الســياحية.
العمــل علــى تعزيــز البرامــج التوعويــة املوجهــة لســكان املقاصــد الســياحية بما يدعم 
إحساســهم باملســؤولية عــن األمــن الســياحي، وتركيــز الوعــي بانعــكاس أي خلــل فــي 
 علــى مســتوى حياتهــم املعيشــية ، وإلــى تعزيــز برامــج التوعيــة 

ً
تأميــن الســياحة ســلبا

واإلرشــاد املوجهــة للســياح، واالســتفادة فــي هــذا املجــال مــن الدليــل العربــي لتوعيــة 
الســائحين املعتمــد مــن قبــل املؤتمــر العربــي الثانــي للمســؤولين عــن األمــن الســياحي 

فــي عــام 2006.

المشاركة في المؤتمر العربي السادس 
للمسؤولين عن األمن السياحي بتونس
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شــاركت املنظمة العربية للســياحة في فعاليات ورشــة عمل ” تطوير املنتجات الســياحية وابتكار الحلول االســتثمارية 
بالباحة في ظل رؤية اململكة 2030 ” برعاية صاحب السمو امللكي األمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الباحــة رئيــس مجلــس التنميــة الســياحية وبحضــور عــدد مــن رجــال األعمــال واألكاديمييــن ، واملتخصصيــن فــي تطويــر 

مفهــوم الســياحة الوطنيــة وذلــك بمكتبــة امللــك فهــد العامــة بجامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة .
 أن تخــرج الورشــة 

ً
وتحــدث معالــي مديــر جامعــة امللــك عبدالعزيــز مرحبــا بســمو أميــر منطقــة الباحــة والحضــور متمنيــا

بنتائــج تعنــى بتطويــر الســياحة واالســتثمار فــي املنطقــة وتضــع الحلــول املناســبة لهــا.
ثــم ألقــي معالــي رئيــس املنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور بنــدر آل فهيــد كلمــة نقــل فيهــا تحيــات وتقديــر صاحــب الســمو 
امللـكـي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي الرئيــس الفخــري 
 بدور الجامعة من خال مركز “املبدعون” الســتضافته لهذه الورشــة ومشــاركة 

ً
للمنظمة العربية للســياحة , مشــيدا

نخبة متميزة من رجال األعمال واألكاديميين ، مثمنا الجهود التي يبذلها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
بمنطقــة الباحــة لخدمــة الســياحة مؤكــدا بــأن الســياحة ال تنمــو وال تتطــور إال بركيــزة أساســية هــي األمــن واالســتقرار .

إثر ذلك ألقى صاحب السمو امللكي األمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة كلمة شكر فيها جامعة 
امللــك عبدالعزيــز ممثلــة فــي مركــز “املبدعــون للدراســات واالستشــارات والتدريــب” والقائميــن علــى الورشــة , مبينــا أن 
هــذا العمــل يــدل علــى محبــة صادقــة ونيــة مخلصــة مــن كافــة أبنــاء الوطــن. ودعــا ســمو أميــر منطقة الباحة إلى اســتغال 
الفــرص االســتثمارية املتاحــة فــي ظــل مــا تمتلكــه املنطقــة مــن مقومــات ســياحية جاذبــة مــن حيــث طبيعتهــا وأجوائهــا 
الرائعــة وتنــوع وتعــدد املنتزهــات الطبيعيــة والقــرى األثريــة وقربهــا مــن مكــة املكرمــة ، باإلضافــة إلــى مــا تشــتهر بــه املنطقة 
 أن استغال هذه الفرص وهذه 

ً
من محاصيل زراعية تستحق استصاح املدرجات الزراعية ودعم أصحابها ، مفيدا

املقومــات الســياحية التــي حبــا هللا بهــا املنطقــة لتواكــب برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة اململكــة 2030 نحــو الســياحة 
املســتدامة لتكــون مــن أهــم الصناعــات التــي يجــب التركيــز عليهــا ومــا تهــدف إليــه مــن إنشــاء وتطويــر الوجهــات الســياحية 
وإنشــاء املــدن الترفيهيــة وتشــجيع القطــاع الخــاص لاســتثمار بهــا ، فــي ظــل مــا وفرتــه حكومتنــا الرشــيدة -أيدهــا هللا- مــن 

مشــاريع تنمويــة وبنيــة تحتيــة شــاملة للمنطقــة تســاعد علــى االنطــاق حيــال تحقيــق هــذه الرؤيــة بكافــة مجاالتهــا.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في فعاليات ورشة عمل »تطوير 
المنتجات السياحية وابتكار الحلول االستثمارية بالباحة في ظل رؤية 

المملكة 2030

مؤتمرات وورش عمل



االجتماعات 
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شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي اجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول 
العربيــة علــى مســتوى القمــة فــي نواكشــوط وأتــت مشــاركة المنظمــة 
فــي القمــة العربيــة  ضمــن منظمــات العمــل العربــي المشــترك بجامعــة 
الــدول العربيــة وهــي فرصــة للمنظمــات العربيــة لالجتمــاع علــى هامــش 
القمــة وتــم اســتعراض آليــة التعــاون المشــترك بيــن المنظمــات العربيــة 
والمنظمــة العربيــة للســياحة ومتابعــة تنفيــذ قــرارات القمــة للمنظمــات 

فيمــا يخصهــا.
ــدول  ــر مــن قــادة ورؤســاء ال وتأتــي هــذه القمــة مــن خــالل اهتمــام كبي
المســتويين  علــى  العربيــة  األمــة  مصلحــة  تخــدم  والتــي  العربيــة 
اهتمامــًا  يشــهد  الســياحي  القطــاع  السياســي واالقتصــادي خاصــة 
ملحوظــًا مــن قبــل الحكومــات العربيــة وعلــى مســتوى القمــم العربيــة 
وتمــت  القمــم  اتخذتهــا  التــي  القــرارات  مــن  الكثيــر  هنــاك  إن  حيــث 
متابعــة فــي إطــار مجلــس وزراء الســياحة العــرب مــن خــالل المنظمــة 
العربيــة للســياحة وتــم تنفيــذ الكثيــر منهــا والتــي تتمثــل فــي اعتمــاد 
العربيــة  البينيــة  الســياحة  للســياحة، وتشــجيع  العربيــة  االســتراتيجية 
مــن خــالل تقديــم تســهيالت فــي إجــراءات الحصــول علــى التأشــيرات 
وتخصيــص منفــذ دخــول فــي المطــارات خــاص بمواطنــي الــدول العربيــة 
واإلعــالن عــن التســهيالت المقدمــة إلــى الســائح العربــي، دور اإلعــالم 
العربــي فــي الترويــج الســياحي، مراعــاة مفاهيــم الســياحة المســتدامة 
، توفيــر المنــاخ المالئــم لالســتثمار فــي القطــاع الســياحي لتشــجيع 
القطــاع الخــاص العربــي علــى زيــادة اســتثماراته مــن خــالل إقامــة ملتقــى 
االســتثمار الســياحي العربــي بشــكل ســنوي، تنميــة وتأهيــل الكــوادر 

العربيــة المشــتغلة فــي صناعــة الســياحة.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة 27 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

»قمة األمل« بنواكشوط

اجتماعات 
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اجتماعات 

انطالقــًا مــن التعــاون فيمــا بيــن المنظمــة العربيــة للســياحة ومجلــس 
وزراء الداخليــة العــرب فــي مجــال األمــن الســياحي وتســهيل تأشــيرات 
الدخــول للســياح العــرب والتــي اقرتها االســتراتيجية العربية للســياحة.

الثالثــة والثالثيــن  الــدورة  العربيــة للســياحة فــي  شــاركت المنظمــة 
لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب التي عقدت في الجمهورية التونســية 
ــد  ــة الرئيــس التونســي محمــد الباجــي قاي فــي 2-3 مــارس، تحــت رعاي
السبســي وباســتضافة تونــس، وبحضــور صاحــب الســمو الملكي األمير 
محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية والرئيــس الفخــري لمجلس 
الداخليــة  وزراء  والمعالــي  الســمو  وأصحــاب  العــرب  الداخليــة  وزراء 
فــي الــدول العربيــة، ووفــود أمنيــة رفيعــة، إضافــة إلــى ممثليــن عــن 
األمــم المتحــدة، جامعــة الــدول العربيــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، اتحــاد المغــرب العربــي، اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، المنظمــة 
الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )االنتربــول(، مكتــب األمم المتحــدة لمكافحة 
اإلرهــاب، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، واالتحــاد الرياضــي العربــي للشــرطة.
تقريــر صاحــب  منهــا  الهامــة  المواضيــع  مــن  عــددا  الــدورة  وناقشــت 
الســمو الملكــي الرئيــس الفخــري للمجلــس عــن أعمــال الجامعــة بيــن 
دورتــي المجلــس الثانيــة والثالثيــن والثالثــة والثالثيــن، وتقريــر األميــن 
العــام لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب عــن أعمــال األمانــة العامــة بيــن 

دورتــي المجلــس الثانيــة والثالثيــن والثالثــة والثالثيــن.
وتقاريــر عمــا نفذتــه الــدول األعضــاء مــن: االســتراتيجية األمنيــة العربيــة، 
العربيــة  اإلســتراتيجية  اإلرهــاب،  لمكافحــة  العربيــة  اإلســتراتيجية 
لمكافحــة االســتعمال غيــر المشــروع للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، 
اإلســتراتيجية العربية للســالمة المرورية، اإلســتراتيجية العربية للحماية 
المدنيــة )الدفــاع المدنــي(، باإلضافــة إلــى التقريــر الســنوي الخامــس 

عشــر الخــاص بمتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماعات 
الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب 

بالجمهورية التونسية



التعاون مع المنظمات 
العربية في إطار لجنة 

التنسيق العليا للعمل 
العربي المشترك 
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

شاركت املنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في االجتماع 

االســتثنائي للجنــة التنســيق العليــا للعربــي املشــترك برئاســة معالــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 

خــال الفتــرة مــن 12-2016/11/13م والتــي عقــدت بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.

حيث تعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية وتضم في 

عضويتهــا جميــع رؤســاء ومــدراء عاميــن املنظمــات العربيــة املتخصصــة فــي العمــل العربــي املشــترك فــي شــتى 

املجــاالت يتخلــل اجتماعهــا التنســيق والتعــاون املشــترك مــا بيــن املنظمــات ملــا فيــه مصلحــة العمــل العربــي 

املشــترك فــي شــتى مجاالتــه.

وهذا االجتماع األول برئاسة معالي السيد. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية منذ توليه 

مهــام منصبــه حيــث اســتمع الجميــع إلــى توجيهاتــه ورؤيتــه املســتقبلية للعمــل العربــي املشــترك التــي يحرص 

معاليه على تطويرها واســتعرض جدول األعمال االســتثنائي املهام التالية.

1- الدور املطلوب من مؤسسات العمل العربي املشترك في املرحلة القادمة.

2- تطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا العربي املشترك .

3- الدور املطلوب من مؤسسات العمل العربي املشترك للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

2030 فــي املنطقة.

وقدمــت املنظمــة أثنــاء االجتماعــات رؤيتهــا آلليــة التنســيق فيمــا بيــن منظمــات العمــل العربــي املشــترك 

وجهــود املنظمــة فــي هــذا املجــال ورؤيتهــا لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030م فــي املنطقــة.

املنظمة العربية للسياحة تشارك في االجتماع االستثنائي للجنة 
التنسيق العليا للعربي املشترك برئاسة معالي األمين العام لجامعة 

الدول العربية
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

تقرير املنظمة  العربية للسياحة لتطوير وتفعيل 
العمل العربي املشترك سنة 2016م

مقدم لالجتماع االستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي 
المشترك برئاسة معالي االمين العام
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

أواًل : دور المنظمة العربية للسياحة في دعم العمل العربي المشترك    

	 تعمل المنظمة على تنمية قطاع السياحة 

في الدول العربية لتعظيم مساهمته في 

الناحية  المستدامة والشاملة من  التنمية 

و  والبشرية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 

الثقافية والبيئية .

الحركة  زيادة  على  المنظمة  تعمل  كما   	  

مزيد من  و جذب  العربية  البينية  السياحة 

إلى  والعربية  العالمية  األموال  رؤوس 

الدول العربية .

العربية للسياحة  المنظمة  	 وقد ترجمت   

هذا العمل على أرض الواقع من خالل )8( 

العربي  العمل  مؤسسات  مع  إتفاقيات 

مؤسستين  مع  إتفاقيتان  المشترك  

 – للتنمية  اإلسالمي  البنك   ( دوليتين 

المنظمة العالمية للسياحة( .
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العليا  الــتــنــســيــق  لــجــنــة 
للعمل العربي المشترك

ثانيًا : اآلليات واألدوات لتطوير العمل  وتنوعه 

مساهمة المنظمة في عملية التنمية اإلقتصادية العربية تتلخص في دعم 

التكامل اإلقتصادي العربي  و بهذا المحور قامت المنظمة بتوقيع إتفاقية 

   ICIEC حصرية مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات

مالية  خدمات  تقديم  أجل  من  للتنمية(  اإلسالمي  البنك  مجموعة  )عضو 

للمستثمر العربي واألجنبي وتأمينات وضمانات للبنوك العربية والمؤسسات 

المالية ( للخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة كالتالي :-

1. بوليصة تأمين للمصارف العامة و بوالص تأمين اإلعتماد المستندي .

2.بوليصة تأمين للمصدرين ) تقدم على عملية محددة و بوالص شاملة قصيرة 

األجل ( .

3.بوليصة تأمين للمقاولين  بوليصة عملية محددة ) إلغاء التعاقد (. 

تأمين ضمان اإلستثمار  : بوليصة  الممولين  أو  تأمين للمستثمرين  4.بوليصة 

الخارجي على رأس المال .

5.بوليصة تأمين لضمان القروض .

6.بوليصة تأمين ضد عدم الوفاء باإللتزامات المالية السيادية .

العربية  الخدمات ستمهد ال شك إلنسيابية و حركة رؤوس األموال  إن هذه 

واألجنبية. وتمكن المنظمة من تقديم دعم للتكامل اإلقتصادي العربي .
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ثالثًا : تنمية و نشر المعرفة بالقطاع السياحي   

وقعت المنظمة مذكرتي تفاهم مع األكاديمية العربية للعلوم 

و التكنولوجيا والنقل البحري و المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

لما  التعاون  هذا  أفضى  والتأهيل   التدريب  مجال  في  للتعاون 

يلي :-

1. وضع معايير علمية و مهنية لكل الجوائز التي تصدر في قطاع 

السياحة وهي جائزة عاصمة السياحة العربية .

و  التدريب  مراكز  في  الجودة  جائزة   – المطاعم  أفضل  جائزة   .2

التأهيل ........ (. 

3 تم تقديم عدة دورات تدريبية في مجال جودة الخدمات و مجال 

التدريب والتأهيل .

4. ضمن الخطة إنشاء مراكز و معاهد تدريبية في قطاع السياحة 

في الدول التالية :-

الدراسات   ( جدة   – السعودية  العربية  المملكة   أ- 

واإلجراءات متقدمة في هذا المجال ( .

 ب- موريتانيا - معهد تدريب .

 ج-جزر القمر-  معهد تدريب سياحي وفندقي.

5. كما قامت المنظمتين بتنفيذ عدة دورات تدريبية تحمل شعار 

المنظمتين .

الشيخ  بشرم  الفلسطيني  للشباب  متخصصة  دورة  تقديم   .6

لتأهيله في القطاع السياحي .

لتهيئة  دراسات  و  مسوحات  إعداد  القريب  المستقبل  وفي   .7

قطاع  في  اإلستثمارية  الفرص  و  المستقبلي  التعاون  آفاق 

السياحة في الدول العربية .

8. زيادة الوعي الثقافي والتوعية اإلجتماعية في هذا القطاع 

وإنشاء  التدريبية  بالدورات  والتثقيف  المعرفة  زيادة  خالل  من 

معاهد و مراكز لتأهيل الكوادر علميًا .
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رابعًا : دعم الخدمات المهنية المرتبطة بقطاع السياحة   

توقيع إتفاقية مع الهيئة العربية للطيران المدني : 

و بناًء على ذلك تم تحديد تنفيذ أوجه التعاون كالتالي :- 

1( تفعيل دور النقل الجوي في دعم الحركة السياحية بين األقطار العربية .

2( تعظيم دور السياحة والطيران على اإلقتصاد الوطني .

3( أمن الطيران المدني و دوره في تنمية السياحة العربية .

4( معالجة معوقات تنمية الحركة السياحية للنقل الجوي .

5( حث الدول العربية على اإلنضمام إلتفاقية تحرير النقل الجوي – إتفاقية 

دمشق وتطبيق مقتضياتها.

6( قامت المنظمة بالتعاون مع الهيئة لإلعداد إلقامة مؤتمر دولي بالمغرب 

حكومة  قبل  من  الرسمية  الموافقات  على  الحصول  طور  في  اآلن  وهو 

المغرب .
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للسياحة و تشجيع  العربية  : دعم اإلستراتيجية  خامسًا 
السياحة البينية العربية  

 

مقترح  على  العرب  الداخلية  وزراء  مجلس  وافق 

المنظمة العربية للسياحة والخاص بتبني المنظمة 

أجل  من   ) العربي  السائح  بطاقة   ( مشروع  فكرة 

تسهيل التنقل وحرية المرور بين الدول العربية . 

نايف  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  المنظمة  وقعت 

السمو  صاحب  برعاية  األمنية  للعلوم  العربية 

الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس 

ورئيس  العرب  الدالخية  وزراء  لمجلس  الفخري 

مفهوم  تطوير  أجل  من  للجامعة  األعلى  المجلس 

األمن السياحي .
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جهود المنظمة في دعم التعاون المشترك مع المؤسسات 
الدولية لتطوير السياحة العربية

تاريخ التوقيعالجهة 

توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود مع 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في 

تمويل ودعم المشاريع السياحية لألسر 
المنتجة والمسوحات السياحية لتهيئة 

البيئة السياحية.

2006/11/19م

توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة 
العالمية للسياحة لتنسيق الجهود ودعم 

السياحة في الدول العربية من خالل 
تبادل الخبرات وإصدار البحوث والدراسات 

السياحية المشتركة.

2008/1/23م

المؤسســـة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع 
وائتمـــان  االســـتثمار  لتأميـــن  اإلســـالمية 
اإلســـالمي  للبنـــك  التابعـــة  الصـــادرات 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  لضمـــان  للتنميـــة 

العربيـــة. الـــدول  فـــي 

2011/1/15م
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بيان باالتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومنظمات 
العمل العربي المشترك  

تاريخ التوقيعالجهة 

اتفاقية تعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب 
بخصوص التعاون في مجال األمن السياحي 

مجلس وزراء الداخلية العرب.
2007/2/7م

مذكـــرة تفاهـــم مـــع األكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  للتعـــاون  والتكنولوجيـــا 
إحـــدى  همـــا  المنظمتيـــن  أن  بمـــا  والتأهيـــل 
منظمـــات العمـــل العربـــي المشـــترك فقـــد التقـــت 
إرادتهـــم للمســـاهمة ســـويًا بمـــا يخـــدم خططهـــم 
العربيـــة  المنطقـــة  دعـــم  تجـــاه  وتوجهاتهـــم 
مـــن خـــالل التعـــاون الـــذي ســـيتم بينهمـــا فـــي 
اإلدارة  والتدريـــب،  التأهيـــل  التاليـــة:  المجـــاالت 
إدارة  الســـياحي،  األمـــن   ، الجـــودة  الســـياحية، 
األزمـــات، التســـويق الســـياحي، العالقـــات العامـــة 

الجمهـــور. ومواجهـــة 

2010/3/17م

مجلـــس  مـــع  التعـــاون  حـــول  تفاهـــم  مذكـــرة 
الوحـــدة االقتصاديـــة العربيـــة للتنســـيق وتفعيـــل 
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي عمليـــة الحـــد مـــن 

الفقـــر والبطالـــة.

2011/9/14م

مذكـــرة تفاهـــم بخصـــوص التدريـــب والتأهيـــل مـــع 
2011/9/12مالمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة .
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تاريخ التوقيعالجهة 

بروتوكول تعاون مع اتحاد الكتاب السياحيين للتنسيق بخصوص 

أهمية اإلعالم في الترويج للمشاريع والتنمية السياحية .
2013/10/30م

مذكرة تفاهم مع اتحاد إذاعات الدول العربية بخصوص التنسيق 

التعاون في مجال التدريب من خالل تنظيم دورات تدريبية في 

مجال اإلعالم السياحي تشتمل على الفقرات التالية، والترويج 

للسياحة:  البينية / الدينية / الفندقية / الثقافية / العالجية 

/ سياحة المهرجانات، وإعداد البرامج الوثائقية حول المعالم 

التاريخية – العمارة اإلسالمية – العمارة المدنية – التراث الغنائي، 

دور وسائل اإلعالم في صناعة السياحة )اإلعالم السمعي ، 

البصري، الصحافة المكتوبة والصحافة اإللكترونية(.

2014/9/29م

توثيـــق  المدنـــي  للطيـــران  العربيـــة  الهيئـــة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 

ــران  ــر طيـ ــل تطويـ ــن أجـ ــة مـ ــدول العربيـ ــن الـ ــيق بيـ ــاون والتنسـ التعـ

عربـــي وتنميـــة وتوفيـــر األمـــن والســـالمة لحركتـــه كأداة ضروريـــة 

التنميـــة  إلـــى ضمـــان  نحـــو ســـياحة ونشـــاط اقتصـــادي ويـــؤدي 

المســـتدامة تعـــود فائدتهـــا علـــى مختلـــف الـــدول والمجتمعـــات 

، وتبـــادل المعلومـــات والبيانـــات اإلحصائيـــة والدراســـات  العربيـــة 

ــن  ــد الطرفيـ ــا أحـ ــتفيد منهـ ــن أن يسـ ــن الممكـ ــة التـــي مـ االقتصاديـ

ـــه الطـــرف اآلخـــر، وعقـــد ورش العمـــل وتنظيـــم النـــدوات  ممـــا يقـــوم ب

والـــدورات المشـــتركة فـــي مجـــاالت : النقـــل الجـــوي ودوره فـــي 

دعـــم الحركـــة الســـياحية بيـــن األقطـــار العربيـــة والتعـــاون والتنســـيق 

بخصـــوص حمايـــة المســـتهلك.

2015/6/8م

بيان باالتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومنظمات 
العمل العربي المشترك  
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سادسًا : دور مؤسسات العمل العربي المشترك وبلورة 
رؤية عربية موحدة لخطة التنمية المستدامة 2030م 

تقترح المنظمة أن تشمل الخطة المقترحة المحاور التالية : - 

	 التركيز على التعليم المهني في قطاع السياحة و تطويره و تنويعه في 

الدول العربية .

	 دعم حركة رؤوس األموال العربية من خالل إقامة مشروعات إستراتيجية 

في هذا القطاع السياحي .

	 تنمية و تطور منتجات السياحة العالجية في الدول العربية .

بإنشاء  المحلية  المجتمعات  دعم  خالل  من  الفقر  من  الحد  على  العمل   	

صناديق إستثمارية والنهوض بالصناعات الحرفية و اليدوية .

	 دعم دور المرأة بالتعليم و التثقيف في القطاع السياحي .

	 دعم التعاون العربي مع الدول األجنبية من خالل المشروعات المشتركة .

	 تفعيل دور منظمات العمل العربي المشترك في الدبلوماسية اإلقتصادية.
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تكريم الشخصيات الداعمة 
لصناعة السياحة العربية

التكريم
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قامت المنظمة بتكريم العديد من الشخصيات التي ساهمت في دعم 
وتطوير صناعة السياحة العربية بقالدة ووسام المنظمة وهم :

1. فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
2. جاللة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية 

3.فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان
4. صاحب السمو الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري 

للمنظمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
5. صاحب السمو الملكي األمير. خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين 

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
6. دولة المهندس. ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. 

7. صاحب السمو الشيخ. سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لدولة 
اإلمارات حاكم الشارقة.

8. صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

9. معالي األستاذ. هشام زعزوع وزير السياحة بجمهورية مصر العربية.
10. معالي الدكتور. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

11. معالي السيدة. ُرلى معايعة وزيرة السياحة واآلثار  بدولة فلسطين.
12. معالي الدكتور. محمد بن علي كومان األمين العام لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
13. معالي الشيخة. مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة.

14. معالي السيد. عبدالملك الخليلي وزير السياحة سابقًا ووزير العدل الحالي 
بسلطنة عمان.

تكريم الشخصيات 
الداعمة للسياحة 

العربية

التكريم
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تكريم المنظمة

تم تكريم  المنظمة في العديد من المناسبات تقديرًا لدورها في دعم 

وتطوير صناعة السياحة العربية من قادة الدول العربية والدولية وجهات 

متخصصة بلغت في مجملها حوالي 76  التالية :

1.  من فخامة رئيس دولة فلسطين وسام فلسطين.

2.  من دولة نائب رئيس جمهورية السودان. 

3. من المملكة العربية السعودية

4.  من الجمهورية التركية .

5. من صاحب السمو حاكم الشارقة.

6.  من حكومة جمهورية القمر المتحدة.

7.  من حكومة جمهورية جيبوتي.

8.  تكريم المنظمة من العديد من الوزارات والهيئات والمنظمات نظير 

دعمها للملتقيات وورش العمل والمهرجانات السياحية.

التكريم
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ــقيقة  ــات الش ــياحة والمنظم ــة للس ــة العربي ــن المنظم ــا بي ــز فيم ــاون المتمي ــن التع ــً م انطالق

بالــدول العربيــة واإلســالمية ، قامــت المنظمــة بتكريــم معالــي األميــن العــام الســابق لمنظمــة 

ــل  ــث تخل ــه حي ــرة عمل ــاء فت ــبه انته ــي بمناس ــن مدن ــن أمي ــاد ب ــيد. إي ــالمي الس ــاون اإلس التع

ــب  ــه منص ــالل تبوئ ــه، خ ــى ب ــا المحتف ــي بذله ــود الت ــت الجه ــة تناول ــات خطابي ــال كلم االحتف

ــرت  ــالمي. واعتب ــف اإلس ــد الص ــي توحي ــرة ف ــوده الكبي ــة، وجه ــي المنظم ــة ف ــة العام األمان

المنظمــة العربيــة للســياحة تكريــم معالــي الســيد إيــاد مدنــي أقــل مــا يقــدم لــه، متمنيــة لــه 

ــاء  ــم واالحتف ــذا التكري ــه ه ــن معالي ــة وثم ــه المقبل ــي حيات ــداد ف ــق والس ــن التوفي ــدا م مزي

ــه  ــق خلف ــه أن يوف ــائال الل ــه، س ــي حيات ــة ف ــة مهم ــة مرحل ــي المنظم ــه ف ــرا عمل ــه، معتب ب

الدكتــور يوســف العثيميــن فــي مهمتــه، وفــي نهايــة االحتفــال تســلم المحتفــى بــه درعــً مــن 

ــياحة. ــة للس ــة العربي المنظم

المنظمة العربية للسياحة تكرم معالي األمين العام 
السابق لمنظمة التعاون اإلسالمي بمناسبة انتهاء فترة 

عمله

التكريم



الترويج اإلعامي 
للسياحة العربية
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قامت املنظمة بالتعاون مع مجموعة من املهتمين في الشأن السياحي بإصدار مجلة متخصصة تعنى بالشؤون السياحية في 
الدول العربية والصديقة باسم "بوردنج" والذي استوحت االسم من بطاقة الصعود للطائرة لتأخذ القارئ العربي إلى واقع 

سياحي جديد.
 وتسعى املنظمة من خالل إصدار املجلة لألهداف التالية:

ً
 حيث أصدرت حتى تاريخه13 عددا

ً
وتصدر املجلة شهريا

1. التناغم مع جهود الهيئات ووزارات السياحة ملواكبة مسعاها في الوصول إلى سياحة راقية تتوافق مع ذائقة املسافر العربي.
2. تقديم طرح موضوعي عن البلدان واملواقع السياحية طرح يبتعد عن املبالغة .

3. إيجاد جسر سياحي تخص�صي يقدم املعلومة الرقمية والواضحة للمسافر والتي تعينه على قراءة األماكن بعين صائبة.
4. االنتقال باملسافر من مجرد سائح بصري يطالع الصور الجميلة إلى آخر وجداني يتوقف عند الرمزية والدالالت التي جعلت 

 ومحط نظر الكثيرين.
ً
بعض األماكن هدفا

ويمكن مطالعة األعداد السابقة على املوقع اإللكتروني للمجلة
http://www.boarding-magazine.com 

كما تأمل املنظمة من هيئات ووزارات السياحة دعم املنظمة باملقاالت واملواضيع التي تهم السياحة في دولهم ودعم املنظمة من 
 ألنشطتها في الترويج السياحي العربي. 

ً
خالل توجيه الشركات واملؤسسات في دولكم الشقيقة لإلعالن دعما

 مع الظروف الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية.
ً
كما اصدرت املنظمة كتاب عن األمن السياحي تزامنا

اإلصدارات اإلعالمية للمنظمة

الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية
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الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية

قامــت المنظمــة العربيــة للســياحة بالتباحــث مــع إحــدى المؤسســات اإلعالمية 

ــذ  ــتراتيجي لتنفي ــي اس ــون ذراع إعالم ــمية لتك ــة الهاش ــة األردني ــي المملك ف

برنامــج تســويق ســياحي باســم " جــواز ســفر " .

ــل  ــة األم ــا مؤسس ــوم بإنتاجه ــي تق ــال الت ــم االعم ــن أه ــج  م ــد البرنام ويع

األردنيــة  لإلنتــاج الفنــي حيــث ارتــأت المؤسســة وبالتعــاون الكامــل مــع 

المنظمــة العربيــة للســياحة ان تقــوم بإنتــاج برنامــج ســياحي تلفزيونــي عربــي 

ضخــم يعمــل علــى ترويــج و تشــجيع وتنميــة وتســويق الســياحة فــي العالــم 

العربــي و يبــث البرنامــج عبــر قنــوات فضائيــة عربيــة معروفة باتســاع انتشــارها 

ــي. ــن العرب ــتوى الوط ــى مس ــا عل ومتابعته

ــي  ــن معان ــم م ــه االس ــا يحمل ــفر " لم ــواز س ــم " ج ــى اس ــار عل ــع االختي وق

ــف او  ــتضافة  ضي ــى اس ــج عل ــرة البرنام ــوم فك ــياحة وتق ــفر والس ــو للس تدع

ــي او  ــي او الثقاف ــي او السياس ــط االدب ــن الوس ــوف م ــن الضي ــة م مجموع

الفنــي او الســياحي فــي العالــم واجــراء حــوار معــه مــن قبــل مذيعــة  للحديــث 

برنامج السياحة االول » جواز سفر »
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الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية

عــن احــد المعالــم الســياحية بالعالــم العربــي وابــراز معالــم الجــذب الســياحي 

بهــا واهميتهــا التاريخيــة والدينيــة لتشــجيع الســائح علــى زيارتهــا كمــا يقــوم 

ــا . ــكالها وانواعه ــة أش ــياحية بكاف ــاطات الس ــة النش ــج بتغطي البرنام

ــدة دول  ــى ع ــل ال ــم انتق ــن ث ــة وم ــن االردن كأول دول ــق م ــج انطل البرنام

كجمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن الــدول 

ــة  ــة المنتج ــي الجه ــاج الفن ــة لإلنت ــل االردني ــة االم ــع مؤسس ــة وتتطل العربي

ــى  ــياحة ال ــة للس ــة العربي ــع المنظم ــاون م ــفر "  وبالتع ــواز س ــج " ج لبرنام

ــن  ــك م ــي وذل ــم العرب ــي العال ــة ف ــياحية المهم ــم الس ــة المعال ــة كاف تغطي

اجــل تطبيــق اهــداف ورؤى المنظمــة العربيــة للســياحة فــي الترويــج للمنتــج 

الســياحي بالعالــم العربــي حيــث ان الوطــن العربــي يزخــر بالعديد مــن المواقع 

االثريــة والتاريخيــة التــي تحتــاج الــى الحديــث عنهــا وابرازهــا للمشــاهد العربي 

ــذه  ــى ه ــائحين ال ــداد الس ــياحية واع ــة الس ــادة الحرك ــى زي ــيعمل عل ــا س مم

الماكــن .

لقــد قامــت مؤسســة االمــل االردنيــة لإلنتــاج الفنــي الجهــة المنتجــة لبرنامج 

" جــواز ســفر " وبدعــم كامــل مــن المنظمــة العربيــة للســياحة بإنتــاج اربعيــن 
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الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية

حلقــة تــم مــن خاللهــا اســتضافة كوكبــة مــن نجــوم الفــن واالعــالم فــي 

ــة  ــة المصري ــزي والفنان ــي رم ــر هان ــري الكبي ــان المص ــي كالفن ــم العرب العال

صابريــن والمنتــج الكبيــر مدحــت العــدل واالعالمــي الكبيــر محمــد الشــهري 

ــم  ــن المعال ــد م ــي العدي ــم ف ــر معه ــوم والتصوي ــن النج ــر م ــم الكثي وغيره

الســياحية فــي العالــم العربــي .

وقــد قامــت مؤسســة االمــل االردنيــة لإلنتــاج الفنــي وبالتعــاون مــع 

ــد  ــا وج ــج لم ــر البرنام ــتراتيجية لتطوي ــع اس ــياحة بوض ــة للس ــة العربي المنظم

لــه مــن اثــر طيــب علــى تطويــر الســياحة والعمــل علــى الترويــج لهــا بالعالــم 

ــي. العرب
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تفعيــاًل لــدور الســياحة فــي تعظيــم الميــزة النســبية والتنافســية 
مــن  وتقديــرًا  ســياحي  جــذب  منطقــة  ولجعلهــا  العربيــة  للــدول 
المنظمــة  لــدور صناعــة الســياحة فــي دعــم قاطرة االقتصــاد الوطني 
للــدول العربيــة مــن خــالل توفيــر المعلومــات الســياحية التــي تســاهم 
فــي تدفــق الســياح وتوفيــر العمــالت الصعبــة وفرص العمــل،  انطالقًا 
مــن أهــداف االســتراتيجية العربيــة للســياحة فــي تعظيــم العوائــد 
بتحديــث  المنظمــة  فقامــت  العربيــة  للســياحة  الترويــج  خــالل  مــن 
موقعهــا اإللكترونــي وربطــه بجميــع وزارات وهيئــات الســياحة فــي 
الــدول العربيــة لتســهيل المعلومــة للســائح والباحــث فــي الوصــول 
مواضيــع   إلدراج  باإلضافــة  الســياحة  وهيئــات  وزارات  مواقــع  إلــى 
مختصــة بالتدريــب والتأهيــل  لــكل القطاعــات إيمانــا مــن المنظمــة 
العربيــة للســياحة بأهميــة التدريــب كأحــد االدوات الهامــة في إعداد 
العامليــن والباحثيــن والكــوادر الســياحية الهامــة، ولمــا للتدريــب مــن 
دور هــام فــي عمليــة التنميــة الشــاملة وتخصيــص موضــع للتقاريــر 

والدراســات.

الموقع اإللكتروني للمنظمة 

الترويج اإلعالمي 
للسياحة العربية



مشاريع المنظمة 
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مشروع 
سياحة الكروز

مشاريع المنظمة
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العوائــد  مــن  املزيــد  لجلــب  العربيــة  الســياحة  تنشــيط  فــي  املنظمــة  دور  مــن   
ً
انطالقــا

االقتصاديــة لصناعــة الســياحة تــم التنســيق مــع الجمهوريــة التركيــة لتنظيــم برامــج 
سياحية عن طريق رحالت الكروز تنطلق من مدينة العقبة ثم تنطلق الرحلة إلى ميناء 
ينبــع لزيــارة املدينــة املنــورة ومــن ثــم مكــة املكرمــة وتنطلــق إلــى عــدة دول عربيــة أخــرى 
حيــث صــدرت موافقــة صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة بتســهيل برامــج العمــرة للمعتمريــن والزائريــن القادميــن من الجمهورية 
التركيــة علــى متــن رحــالت الكــروز .وتــم تشــكيل فــرق مشــتركة مــن عــدة جهــات باململكــة 
الوطنــي  التــراث  للســياحة  العامــة  والهيئــة  الداخليــة  تضــم وزارة  الســعودية  العربيــة 
 سلســلة مــن 

ً
ووزارة الحــج والعمــرة واملؤسســة العامــة للموانــئ حيــث عقــدت مؤخــرا

االجتماعــات مــع الجانــب التركــي بمدينــة بورصــة وذلــك لإلطــالع علــى خطة واســتراتيجية 
تنفيــذ تلــك الرحــالت .

 تحمــل حوالــي 600 شــخص 
ً
 بمعــدل رحلــة اســبوعيا

ً
وســيتم تســيير اربــع رحــالت شــهريا

وســتكون هــذه الرحــالت مــن أولــى الرحــالت املتميــزة للمعتمريــن والزائريــن كرحلــة بحريــة 
حيــث أن الكــروز عبــارة عــن فنــدق فئــة خمــس نجــوم يتكــون مــن 600 غرفــة وجنــاح 

وصــاالت ومطاعــم ومســجد ألداء الصلــوات .
وأوضحــت املنظمــة بــأن الكثيــر مــن الــدول أصبحــت تحــرص علــى نقــل مواطنيهــا علــى 

رحــالت الكــروز ملــا فيهــا مــن خدمــات متميــزة ورحلــة ممتعــة بنفــس الوقــت.

مشروع سياحة الكروز

مشاريع المنظمة
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مشروع 
القرية العربية

مشاريع المنظمة
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مشروع القرية العربية 

القرية  فكرة  للسياحة  العربية  املنظمة  طرحت 
االستراتيجية  املشاريع  من  مشروع  وهو  العربية 
العربية  املنظمة  ألن  السياسية  االقتصادية 
للسياحة تتطلع لتحقيق السوق العربية املشتركة 

من خالل القطاع السياحي.
لكافة 	  ترمز  جناح   22 من  املشروع  يتكون 

العربية ويقام كل جناح على مساحة  الدول 
على  دولة  كل  جناح  يحتوي  متر  آالف  ثالثة 

بوابة ترمز لتاريخ الدولة.
التقليدية 	  الصناعات  على  جناح  كل  يحتوي 

بالدولة  املنتجة  األسر  ودعم  والحرفية 
املعنية.

املقاهي 	  مثل  خدمات  املشروع  في  تقام 
الشعبية والتي تحاكي إرث كل دولة ومطاعم 
يتناول   

ً
فمثال للدول  الشعبية  األكالت  تبرز 

باملغرب  ويتغدى  بالخليج  فطوره  الزائر 
العربي ويتع�صى بالشام.

تقام 	  مصغر  مسرح  على  القرية  ستحتوي 
شعبية  وفلكلورات  مهرجانات   

ً
أسبوعيا علي 

تمثل األقاليم األربعة )إقليم الخليج واليمن، 
وشمال  ومصر  العربي،  املغرب  وإقليم 

إفريقيا، والشام(.
ركيزة 	  سيكون  املشروع  هذا  إن  وحيث 

فرص  وسيوفر  السياحي  للجذب  أساسية 
سيحقق  مما  املنتجة   األسر  وسيدعم  عمل 
العربية  الدول  اليها  التي تتطلع  اإلستراتيجية 
هذا  على  حرصت  التي  الدول  أوائل  ومن 
من  السعودية  العربية  اململكة  املشروع 
سلطان  األمير.  امللكي  السمو  صاحب  خالل 
بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 
سيقام  والذي  الوطني  والتراث  للسياحة 
بمشيئة هللا بمدينة الطائف وقدمت له كافة 
أنواع الدعم و والتسهيالت ونتطلع إلى تعميه 

على العديد من الدول العربية .

مشاريع المنظمة
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مشروع بطاقات 
الكريدي مكس 

االئتمانية

مشاريع المنظمة
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بطاقة كريدي مكس االئتمانية

 مع قرار القمة االقتصادية التي عقدت 
ً
تمشيا

الخاصة  الفقرة  السيما  2009م  الكويت  في 
بإقرار السياحة كصناعة بحيث يجب العمل 
اقتصاديات  في  السياحة  نسبة  رفع  على 
السياحة  تشجيع  طريق  عن  العربية  الدول 
لالستثمار  املناسب  املناخ  وتوفير  البينية 
حركة  انسياب  خالل  من  السياحي  بالقطاع 
الفقرة  لهذه  وتطبيقا  العربية  األموال  رؤوس 
بعدة  قامت  للسياحة  العربية  املنظمة  فإن 
البنك  مع  االستراتيجية  العالقة  منها  جهود 
اإلسالمي للتنمية والتي أدت إلى توقيع اتفاقية 
لتأمين  اإلسالمية  واملؤسسة  املنظمة  بين  ما 
للبنك  التابعة  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
من  املنظمة  مكنت  اآللية  وهذه  اإلسالمي 
تقديم بوالص تأمين على االستثمار في الدول 
األموال  رؤوس  حركة  ملبدأ   

ً
تجسيدا العربية 

ومن هذا املنظور يعتبر الطلب على الخدمات 
إلى  يؤدي   

ً
ومتنوعا  

ً
متزايدا  

ً
طلبا السياحية 

تضع  أن  ارتأت  املنظمة  فإن  األسعار  ارتفاع 
 
ً
 مأمونا

ً
في يد السائح العربي والخليجي أسلوبا

للدفع ال وهو بطاقة الكريدي مكس بالتعاون 
إحدى  وهو   BBK والكويت  البحرين  بنك  مع 
البنوك الخليجية والذي يتمتع بخبرة وحرفية 
تزيد عن 40 سنة وله تصنيفه املالي املميز. وله 
إصدار  من  يمكنه  ما  والوسائل  األدوات  من 
عدة أنواع من البطاقات التي يمكن اصدارها 
على حسب الدراسة بالسوق وتمتلك كريدي 
وتنفيذا   

ً
تطورا األكثر  التكنولوجيا  مكس 

 في العالم في مجال اصدار البطاقات 
ً
وانتشارا

األخرى  االئتمان  ببطاقات  عالقات  وتربطها 
GCB, Master,  Visa

لجلب  منها   
ً
وسعيا املنظمة  أن   

ً
جليا يتضح 

رأس  حركة  وانسيابية  عربية  أموال  رؤوس 
العربية          للسياحة  وتدعيمها  اآلمن  املال 

ومن أهم مميزات البطاقة :
* بطاقة مسبقة الدفع بشكل مباشر تتحول إلى العملة املحلية.
* تغطي حاملها بوليصة تأمين سفر تشمل الكثير من املميزات.

* تعمل البطاقة إلى زيادة حجم النقد األجنبي.
* زيادة حجم الطلب على شراء البضائع والخدمات.

واملعتمرين   والحجاج  والزوار  املسافرين  احتياجات  تأمين   *
بصورة آمنة ومؤمنة من الضياع والسرقة.

البطاقة بطاقة تعريفية باسم السائح العربي   * يصدر مع هذه 
تعطي املميزات التالية:

 من 
ً
* تسهل تنقالته داخل البلد املضيف كإثبات شخصية  بدال

جواز السفر.
* تسهيل اإلجراءات للسائح العربي. 

* املحافظة على وثائق السائح الرسمية )مثل جواز السفر(.
* سهولة التنقل داخل الدولة.

* مساعدة الجهات األمنية للتعرف على األماكن بربط البطاقة 
بنظم املعلومات الجغرافية.

* توفير املعلومات الصحية األساسية عن السائح )مثل فصيلة 
الدم(.

* تقديم خدمة مميزة للساح العربي.
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ضمان االستثمارات السياحية
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توفير رؤوس األموال وتوجيهها إلى إقامة مشروعات سياحية :
سواء في جانب العرض السياحي كالفنادق واملنتجعات والقرى السياحية واملطاعم واملتنزهات واألماكن 	 

السياحية واملزارات الدينية وشركات النقل السياحي... وغيرها، 
أو في جانب الطلب السياحي كاملعارض وشركات التسويق والترويج واإلعالم وغيرها، 	 
أو في جانبي الطلب والعرض كما في شركات ووكاالت السفر والسياحة التي تتعامل مع الطرفين،	 
 وال تقتصر رؤوس األموال على رؤوس األموال الوطنية، وإنما ينضم إليها رأس املال األجنبي من خارج 	 

الدولة، 
توفير مناخ مالئم من اكتمال البنى األساسية والتشريعات امليسرة، والحوافز املشجعة، واملعلومات املتاحة 	 

بشفافية ، ونظم اإلدارة العامة املتطورة،
توفير دراسات الجدوى للمشاريع السياحية عنصرا" أساسيا" في حفز وجذب االستثمار إليها.	 

تهدف املنظمة العربية للسياحة من خالل االتفاقيات التي ابرمتها للتامين على االستثمارات إلى 
العربية  التأمينية لالستثمارات  التغطية  في القطاع السياحي وتوفر ضمان  تشجيع االستثمار 
ونزع  واملصادرة  التأميم  مثل  التجارية  غير  املخاطر  ضد  العربية  الدول  في  املنفذة  واألجنبية 
امللكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم املقدرة على تحويل حقوق املستثمر 

وانقطاع العقد.

ضمان االستثمارات األجنبي 
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البرامج التدريبية في التسويق 
االلكتروني

برامج التدريب والتأهيل



97تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

ايمانا من المنظمة العربية للسياحة إن العنصر البشري له أهميه كبرى في منظمات األعمال 
أحداث  في  أألساسي  العنصر  يمثل  أيضا  وهو  للمشروع  العناصر  بقيه  بدفع  يقود  الذي  وهو 
التغيرات التنظيمية والتغيرات الضرورية لرفع الكفاءة واألداء في المنظمة فان التدريب يتمتع 

بقدر كبير من المرونة واالستجابة لهذه التغيرات. 
وثورة  المعلومات  عصر  دخول  مع  العالمي  المجتمع  يشهدها  التي  الكبيرة  للتغييرات  ونظرا 
التدريبية  المؤسسات  برامج  تطوير  إلى  بالذات  الوقت  هذا  في  ماسه  الحاجة  فان   ، االتصاالت 
لكي تواكب تلك المتغيرات  وراعت المنظمة ان يكون التدريب له صفة التدرج و أن يكون مواكبً 

للتطورات التقنية الحديثة ، و أن يتناسب مع المستويات الوظيفية للعاملين .
وقد اعدت المنظمة العربية للسياحة برنامج تدريبي  شامل و متكامل في كل المجاالت ولكل 
وذلك  اإللكتروني  والتسويق  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مجال  في  وخاصة  القطاعات 
بالتنسيق مع اهم المعاهد واالكاديميات والمنظمات المتخصصة العربية والعالمية  ويصلح 
والفنادق  والطيران  والسفر  السياحة  نشاط  وباألخص  االنشطة  ولكل  والخاص  العام  للقطاعين 

ولكل االنشطة المرتبطة بها ارتباطا مباشرا .

البرامج التدريبية في التسويق اإللكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إعداد مسوق ومستشار تسويق الكتروني محترف
أهداف الدورة التدريبية:

االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.  -

تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.  -
-  اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 

االستشارة عن علم واحتراف.

الفئات المستهدفة :
جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.  -

مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.  -
-  أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

-  جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .
-  خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

محتوى الدورة:
استراتيجيات اإلعالن االلكتروني:

ما هي اإلعالنات االلكترونية وملاذا هي مهمة  -
استراتيجيات اإلعالن االلكتروني “الخطة كاملة "  -

أنواع وتصنيفات اإلعالنات االلكترونية وتصميماتها املتنوعة  -
Landing page اإلعالن االلكتروني وصفحات الهبوط  -

Ad Targeting اإلعالن املستهدف  -
أسعار اإلعالنات االلكترونية  -

تكنولوجيا اإلعالنات االلكترونية  -
تجربة واختبار اإلعالن وتحسينه  -

قياس اإلعالنات  -
الخاتمة  -

اختبار  -
معايير الجودة في املواقع االلكترونية:  -

األسس التي يتم بناء عليها تقييم صالحية املوقع من عدمه  -
معايير الجودة  -

الشروط الدولية لبناء موقع صالح للتسويق االلكتروني  -
التسويق عبر املوبايل:  -

مقدمة عن التسويق باستخدام املوبايل  -
فوائد ومزايا  -

خطط واستراتيجيات التسويق باستخدام املوبايل  -
الرسائل النصية واهميتها واستخداماتها  -

اإلعالن عبر املوبايل  -
احصائيات هامة جدا عن املحمول  -

وسائل التواصل عبر املحمول  -
املوبايل ابلكيشن وأهميته  -

اهم التقنيات الحديثة في التسويق عبر املوبايل  -
أدوات القياس والتحليل  -

برامج التدريب والتأهيل
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  أهداف الدورة التدريبية:
 * االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.

 * تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.

* اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 

 االستشارة عن علم واحتراف.

* تعلم كل اسرار مضاعفة املبيعات وفتح أسواق جديدة والوصول للسوق املستهدف واشهار العالمات 

 التجارية عبر االنترنت.

  الفئات المستهدفة :
 جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.

 مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.

 أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

 جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .

 خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

 الراغبين في تعلم هذا العلم الرائع

    

 محتوى الدورة:
 - فهم ماهية التسويق اإللكتروني وأساسياته والفرق بينه وبين التجارة االلكترونية.

 - فهم فوائد التسويق اإللكتروني واهميته.

 - فهم ما يريده املعلن تحديدا من فرص التفاعل مع العمالء على شبكات التواصل.

 - اهم االخطاء التي يقع بها املسوقون االلكترونيون وحتى املحترفون منهم.

 - الكشف عن اهم االخطاء التي يقع بها مصممو ومطورو املواقع على شبكة االنترنت وكيفية التعامل معها.

- كيفية وضع خطط التسويق اإللكتروني وتحديد االسواق املستهدفة وتحقيق اعلى استفادة ممكنه للعميل 

.
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

- اسرار التعامل مع وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي للتسويق وكيفية االستفادة القصوى منها لصالح 

 العميل.

 - كيفية اختيار االداة االمثل واالصلح واالكثر فائدة من وسائل التواصل االجتماعي.

 - كيف توجه العميل واصحاب االعمال للوصول بهم الى تحقيق اعلى عائد من االستثمار.

 - كيف تدرب موظفيك على اهم اسس التسويق الرقمي. 

 - كيف تقوم بتحليل موقع العميل على شبكة االنترنت واهم االدوات املستخدمة لذلك.

 - كلمات البحث الرئيسية وكيفية استخراجها

 - ترقية الصفحات املوقع خارج وداخل

الدورة المتكاملة في التسويق السياحي اإللكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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  أهداف الدورة التدريبية:
 * االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.

 * تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.

* اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 

 االستشارة عن علم واحتراف.

* تعلم كل اسرار مضاعفة املبيعات وفتح أسواق جديدة والوصول للسوق املستهدف واشهار العالمات 

 التجارية عبر االنترنت.

  الفئات المستهدفة :
 جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.

 مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.

 أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

 جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .

 خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

 الراغبين في تعلم هذا العلم الرائع

    

 محتوى الدورة:
 - فهم ماهية التسويق اإللكتروني وأساسياته والفرق بينه وبين التجارة االلكترونية.

 - فهم فوائد التسويق اإللكتروني واهميته.

 - فهم ما يريده املعلن تحديدا من فرص التفاعل مع العمالء على شبكات التواصل.

 - اهم االخطاء التي يقع بها املسوقون االلكترونيون وحتى املحترفون منهم.

 - الكشف عن اهم االخطاء التي يقع بها مصممو ومطورو املواقع على شبكة االنترنت وكيفية التعامل معها.

- كيفية وضع خطط التسويق اإللكتروني وتحديد االسواق املستهدفة وتحقيق اعلى استفادة ممكنه للعميل 

.
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

- اسرار التعامل مع وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي للتسويق وكيفية االستفادة القصوى منها لصالح 

 العميل.

 - كيفية اختيار االداة االمثل واالصلح واالكثر فائدة من وسائل التواصل االجتماعي.

 - كيف توجه العميل واصحاب االعمال للوصول بهم الى تحقيق اعلى عائد من االستثمار.

 - كيف تدرب موظفيك على اهم اسس التسويق الرقمي. 

 - كيف تقوم بتحليل موقع العميل على شبكة االنترنت واهم االدوات املستخدمة لذلك.

 - كلمات البحث الرئيسية وكيفية استخراجها

 - ترقية الصفحات املوقع خارج وداخل

الدورة المتكاملة في التسويق السياحي اإللكتروني

برامج التدريب والتأهيل
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اإللكتروني  التسويق  علوم  في  ماستر  ميني 
لقطاع السياحة

 أهداف الدورة التدريبية:
 االرتقاء بمستوى الكفاءة املهنية في مجال التسويق الرقمي.
 تشجيع التعليم والتطوير املستمر بين املسوقين الكترونيا.

اعداد جيل متميز من مستشاري التسويق االلكتروني املحترفين والقادرين على إبداء النصح وتقديم 
 االستشارة عن علم واحتراف.

 تعريف املتدربين على معايير الجودة لبناء موقع الكتروني صالح للتسويق االلكتروني

 الفئات المستهدفة :
 جميع العاملين في مجال التسويق واملبيعات.

 مديري التسويق بالفنادق وشركات السياحة والعقارات وجميع القطاعات والشركات األخرى.
 أصحاب الشركات ورجال وسيدات االعمال.

 جميع الحاصلين على الدورات األساسية في التسويق االلكتروني .
 خبراء التسويق االلكتروني والعاملين بهذا املجال .

 محتوى الدورة:
 - فهم ماهية التسويق اإللكتروني وأساسياته والفرق بينه وبين التجارة االلكترونية.

 - فهم فوائد التسويق اإللكتروني واهميته.
 - وضع خطط التسويق االلكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي " عمليا ونظريا " .

- الكشف عن اهم االخطاء التي يقع بها مصممو ومطورو املواقع على شبكة االنترنت وكيفية التعامل 
 معها.

- كيفية وضع خطط التسويق اإللكتروني العامة وتحديد االسواق املستهدفة وتحقيق اعلى استفادة 
. " عمليا ونظريا "

ً
 ومعنويا

ً
 ممكنه للعميل ماديا

- اسرار التعامل مع وسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي للتسويق وكيفية االستفادة القصوى منها 
 لصالح العميل.

 - كيفية اختيار االداة االمثل واالصلح واالكثر فائدة من وسائل التواصل االجتماعي.
 - اسرار اإلعالن االلكتروني – فيسبوك-تويتر – انستجرام " عمليا ونظريا "

 - كيف تدرب موظفيك على اهم اسس التسويق الرقمي واسرار التسويق باستخدام املحتوي.
 - كيف تقوم بتحليل موقع العميل على شبكة االنترنت واهم االدوات املستخدمة لذلك.

- معايير الجودة والشروط الدولية لبناء موقع الكتروني صالح للتسويق االلكتروني ألول مرة في العالم.

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إعداد اخصائي سياحة الكترونية 
محتوى الدورة: 

 	 Google  التسويق باستخدام محرك البحث 
التسويق باستخدام محركات البحث األخرى	 
 	SEM  التسويق باستخدام 
 التسويق باستخدام WAP  للجوال	 
التسويق باستخدام املواقع واملنتديات واملدونات	 
التسويق باستخدام 	 
 	Gmail  التسويق باستخدام 
 	 Video marketing التسويق باستخدام 
 	 Facebook التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية	 
 	 Banners marketing التسويق باستخدام 
  التسويق باستخدام الفتحات املنبثقة	 
 	 Interstitial التسويق باستخدام
 	 Intermission التسويق باستخدام
 	 PPV / CPV التسويق باستخدام 
 	 Twitter التسويق باستخدام
 	 MSN Arabia التسويق باستخدام 
 	Hotmail  التسويق باستخدام 
 	Skype  التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام السيرفرات الخاصة	 
كيفية جلب أي عدد من:	 
مشاهدات اليوتيوب / متابعي الفيس بوك / 	 
متابعين انستغرام / 	 
متابعين تويتر 	 
اسرار ترب ادفايزور 	 
أحدث الطرق لتسويق املناطق السياحية عبر االنترنت 	 
شرح ودراسة العديد من الطرق التسويقية بواسطة شبكة اإلنترنت خاصة بقطاع السياحة والسفر 	 

 
أهداف الدورة:

تخريج اخصائي سياحة الكترونية مؤهل للعمل في قطاع السياحة والفنادق 	 
تأهيل املتدرب ليصبح مسوقا الكترونيا ناجحا.	 
كيفية تسويق املنتجات والخدمات واملعلومات السياحية بأكثر الطرق فعالية من خالل شبكة اإلنترنت.	 
تأهيل الشباب )جميع املؤهالت( ومدراء التسويق ليكونوا قادرين على العمل بتكنولوجيا التسويق 	 

اإللكتروني بأكثرمن11 طريقة تسويقية.

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إعداد اخصائي سياحة الكترونية 
محتوى الدورة: 

 	 Google  التسويق باستخدام محرك البحث 
التسويق باستخدام محركات البحث األخرى	 
 	SEM  التسويق باستخدام 
 التسويق باستخدام WAP  للجوال	 
التسويق باستخدام املواقع واملنتديات واملدونات	 
التسويق باستخدام 	 
 	Gmail  التسويق باستخدام 
 	 Video marketing التسويق باستخدام 
 	 Facebook التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية	 
 	 Banners marketing التسويق باستخدام 
  التسويق باستخدام الفتحات املنبثقة	 
 	 Interstitial التسويق باستخدام
 	 Intermission التسويق باستخدام
 	 PPV / CPV التسويق باستخدام 
 	 Twitter التسويق باستخدام
 	 MSN Arabia التسويق باستخدام 
 	Hotmail  التسويق باستخدام 
 	Skype  التسويق باستخدام 
التسويق باستخدام السيرفرات الخاصة	 
كيفية جلب أي عدد من:	 
مشاهدات اليوتيوب / متابعي الفيس بوك / 	 
متابعين انستغرام / 	 
متابعين تويتر 	 
اسرار ترب ادفايزور 	 
أحدث الطرق لتسويق املناطق السياحية عبر االنترنت 	 
شرح ودراسة العديد من الطرق التسويقية بواسطة شبكة اإلنترنت خاصة بقطاع السياحة والسفر 	 

 
أهداف الدورة:

تخريج اخصائي سياحة الكترونية مؤهل للعمل في قطاع السياحة والفنادق 	 
تأهيل املتدرب ليصبح مسوقا الكترونيا ناجحا.	 
كيفية تسويق املنتجات والخدمات واملعلومات السياحية بأكثر الطرق فعالية من خالل شبكة اإلنترنت.	 
تأهيل الشباب )جميع املؤهالت( ومدراء التسويق ليكونوا قادرين على العمل بتكنولوجيا التسويق 	 

اإللكتروني بأكثرمن11 طريقة تسويقية.
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معايير الجودة في المواقع السياحية االلكترونية:

محتوى الدورة:
تعريف ضمان الجودة.	 

تعريف معايير الجودة في املواقع االلكترونية. 	 

تجارب أداء هامة .	 

الشروط الدولية املوجودة حاليا. 	 

تعريف معني املوقع االلكتروني. 	 

الغرض من انشاء املوقع .	 

خطة بناء موقع الكتروني .	 

خطة التسويق االلكتروني .	 

املعايير املتنوعة لبناء مواقع مطابقة للشروط الدولية وصالحة للتسويق .	 

77 نقطة هامة لكي يكون املوقع صالح للتسويق االلكتروني. 	 

برامج التدريب والتأهيل
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الدورات التدريبية القادمة 

برامج التدريب والتأهيل
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دورة إدارة األزمات لقطاع السياحه والسفر وكيفية التعامل معها	 

 دورة مستقبل التسويق الرقمى لقطاع السياحه والسفر " دورة متقدمه" ونظرة عامة على القادم .	 

 معايير الجوده فى الوجهات السياحيه.	 

 مهارات التسويق االلكترونى للمديرين واصحاب االعمال ورؤساء الشركات لكل القطاعات .	 

 الدورة التدريبيه فى االستخدام االمثل لوسائل التواصل االعالمى واالجتماعى لتسويق منتجات 	 

الصناعات اليدويه والحرفيه.

 استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل االعالمى.	 

 اصول واشتراطات التعليم عن بعد لقطاع السياحه والسفر والطيران.	 

 الدورة االساسية في ضمان الجودة في الوجهات السياحية.	 

 دورة االعالنات عبر وسائل التواصل االجتماعى.	 

 أثر تكنولوجيا املعلومات في جودة الخدمة الفندقية والسياحية.	 

 دورة تدريبية في ادارة الجودة الشاملة لقطاع السياحة.	 

اصول التسويق السياحى والفندقى التقليدى والرقمى.	 

 مهارات وفنون البيع عبر االنترنت.	 

 اعداد االعالمى السياحى االلكترونى من االلف للياء.	 

 معايير الجودة فى تصميم املواقع السياحيه عبر االنترنت.	 

 مينى ماستر فى علوم التسويق الرقمى.	 

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية لقطاع السياحه والسفر.	 

 الدورة املكثفه فى االمن السياحى وتامين املنشات السياحية.	 

 األمن والسالمة والصحة املهنية لقطاع السياحه والسفر والطيران.	 

 الجودة في األمن السياحي.	 

 رفع كفاءة العاملين في األمن السياحي.	 

 دور التكنولوجيا في تحقيق األمن السياحي.	 

 مكافحة جرائم السياحة العادية وااللكترونية.	 

 التسويق االلكترونى باستخدام املدونات والبريد االلكترونى.	 

 التخطيط اإلستراتيجي لألنشطة التسويقية االلكترونيه لكل القطاعات.	 

 الدورة املتكامله واالحترافيه للتسويق االلكترونى.	 

 االعالنات االلكترونية بجميع انواعها.	 

 تصميم وادارة وبرمجة املواقع السياحية.	 

الدورات التدريبية القادمة 
برامج التدريب والتأهيل
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المؤتمر والمعرض العربي الدولي 
لتكنولوجيا السياحة والسفر واالستثمار 

السياحي - تحت التنفيذ

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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مة مقد

إن قطاع السياحة والسفر في الوطن العربي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في 

دعم االقتصاد بالدول العربية ويتأثر هذا القطاع بالتغيرات التي تحدث عامليا مما 

يتطلب مساعدته ملواجهة التغيرات التي تطرأ عليه وهذا لن يتحقق إال باستخدام 

 
ً
منافسا له وجعله  الترويج  في  البيانات  املوبايل،  تطبيقات  مثل  الحديثة  التقنيات 

لقطاع السياحة العامليوليكون الرائد عامليا ويساهم  في زيادة إجمالي الناتج الوطني 

العربي. 

في   
ً
أساسيا  

ً
وتعد املنظمة العربية للسياحة أن االستثمار في التكنولوجيا يعد عاما

االقتصادي  النمو  دعم  في  بدوره سيساهم  الذي  والسفر  السياحة  تطوير صناعة 

. والناتج االقتصادي العربي، من خال الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

لذا تسعى املنظمة من خال إقامة مؤتمر لقطاع السياحة والسفر لطرح مشروع 

مجاالت  كل  في  العاملة  والعاملية  العربية  الشركات  لكل  عربي  دولي  معرض  إقامة 

الرقمي  والتسويق  والسياحة  واالنترنت  االتصاالت  تكنولوجيا  سواء  التكنولوجيا 

فرصة   وخافه حتى يمكن للعارضين من تحقيق عائد االستثمار وهو يوفر للعارض  

وزيادة الوعي بالعامة التجارية و شبكة عاقات  مثالية لتأمين فرص عمل جديدة، 

في مكان واحد  والبائع واملهتم  في مجال اخر فاملؤتمر سيجمع املشتري  لها  ال مثيل 

وسيتم دعوة اكثر من ثاثة االف من العاملين بقطاع السياحة والسفر وتكنولوجيا 

االتصاالت واالنترنت ومبرمجي املواقع ومطوريها وشركات السوفت وير والهارد وير 

العالم بخاف شركات التسويق الرقمي بكل أنواعها. من انحاء 

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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االنجليزية و  العربية   اللغة 

مع الترجمة الفورية
من والي اللغتين 

لـغــة
لـمـؤتـمــر ا

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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محاور املؤتمر و ورش العمل

الترويج وتنشيط السياحة ومضاعفة اعداد السائحين الوافدين باستخدام التكنولوجيا

املدونين واملدونات السياحية واهميتها وادارتها وكيفية االستفادة القصوى منها

املعرفة واالطاع والحلول الجديدة واالستثمار في تكنولوجيا السياحة

االعام السياحي االلكتروني

إدارة الجودة واهمية استخدام التكنولوجيا

 التكنولوجيا تحقق كفاءة أكثر واتقان أعلي وتميز دائم

وسائل التواصل اإلعامي واالجتماعي وتطور هائل ورائع وتسخير كامل
 لخدمة التسويق السياحي 

حان الوقت لضخ االستثمارات في مجاالت تكنولوجيا السياحة والفنادق

التكنولوجيا واالحصاء السياحي

 التكامل السياحي بين الدول العربية، والتراث العربي واستثماره سياحيا عبر دراسة
 الوضع الراهن للمواقع التراثية واألثرية وعرض نماذج في املحافظة عليها وفوائد

استخدام الوسائل التكنولوجية في تسويقها وتوثيقها

التكنولوجيا تساعد على االبتكار والسير نحو املستقبل

املؤثرين ودورهم الهام في تنشيط السياحة الكترونيا

ثورة املوبايل

الريادية في تطوير قطاع السياحة والفندقة في الوطن العربي  باستخدام التكنولوجيا

الصناعات الحرفية والتقليدية ودور التكنولوجيا في تطويرها واهميتها في التنشيط السياحي

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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معرض ألحدث ما وصلت 
اليه تكنولوجيا السياحة 

والسفر والطيران من 
تطور ومنتجات حديثة

 معرضا ونماذج عن
 الصناعات التراثية

واليدوية للدول

نبذة عن املعرض املصاحب:
مع حوالي 250 شركة عارضة في معرض تكنولوجيا السياحة 
الزائر فرصة عظيمة  االلكترونية سيجد  والسياحة  والسفر 
في  والسفر  السياحة  تكنولوجيا  مجال  في  بالعاملين  لاللتقاء 
امللتقي  وهي فرصة للقاء املعنيين في صناعة السياحة والسفر 
لحوالي  الدعوة  العالم حيث ستوجه  انحاء  كل  والطيران من 

155 دولة حول العالم.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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البطولة العربية الدولية 
للزوارق السريعة -  الفورميال 1
International Arabian Powerboat 

Championship - Formula 1

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 

2 0 1 7
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I. A.Cالسنديان
العالمية

Sendeyan
International
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الفورميا 1
للزوارق السريعة

اكتسب  عالمي  سباق   ،  1 الفورموال  السريعة  الزوارق  سباق 
العالم  انحاء  جميع  في  الشباب  اوساط  في  كبيرة  شهرة 
لما فية من سرعة واثارة وحماس ، يتبارى المتسابقين في 
من  العديد  وله   ، األول  المركز  على  للحصول  جوالت  عدة 
ويتنافس   ، وبلدهم  فريقهم  يساندون  الذين  المشجعين 
لنقل  الرياضية  الفضائية  والقناوات  والمصورين  الصحفيين 
احداثة والتقاط الصور والفيديوهات الرائعه لتماذج السرعه 
واإلثارة والتحدي مع مياه البحر وتناثر رزاز الماء وسط األمواج 

وهدير المحركات.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 

األثر على املجتمع املحلي

تؤثر الفعاليات واألنشطة السياحية والرياضية بشكل كبر عى املجتمع املحي بشكل إيجايب 
كبر، ينعكس يف عدة مجاالت منها:-

- اإلطالع والتعلّم من خربات حقيقة فعلية مهنية زمنية.
- اإلحتكاك مع األبطال وفرق عاملية وكسب املعرفة واإلحرافية منهم.

- تبادل الثقافات واملعرفة والخربات.
- املشاركة يف األحداث والفعاليات العاملية.

- إطالع العامل عى املجتمع املحي وإمكانياته وقدراته عرب ما ينقل بوسائل اإلعالم الدولية 
وخرب وسائل التواصل اإلجتاعي.

- اإلستفادة اإلقتصادية واملالية من خالل املساهمة يف بيع الخدمات املقدمة والتجعيزات 
املستخدمة.

- وضع مستوى الخدمات والتجهيزات مبا يرتب مع متطلبات الفعالية الدولية.
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 

األثر االقتصادي والسياحي

يتضح جليً األثر االقتصادي والسياحي على الدول المنظمة لمثل هذه 
الفعاليات واألنشطة ويحقق العديد من األهداف ومنها :

    * تحقيق السياحة البينية بين الدول العربية

انتعاش في رحات الطيران	 

انتعاش في الفنادق	 

انتعاش الخدمات السياحية المصاحبة	 

تبادل التعرف على الوجهات السياحية بين الدول العربية	 

تعريف و تدريب الشباب على هذه الرياضة	 

 تجربة قيادة الزوارق السريعة لمجموعة من الحضور	 

شغل وقت الشباب في أنشطة رياضية 	 
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مقدمة :
ــان  ــة لضم ــة عالمي ــر بيئي ــاع معاي ــالل اتب ــن خ ــي م ــماك البيئ ــد األس ــة صي رياض
ــركاؤها  ــع ش ــاون م ــة  بالتع ــت المنظم ــد قام ــادر وق ــدد المص ــتدامة وتج االس
االســتراتيجيين بتطويــر هــذا المفهــوم بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي لرياضــة صيــد 

ــوم. ــوا الي ــياحية نم ــات الس ــم المنتج ــد اه ــون اح ــماك ليك األس
ــرة  ــوت الصغي ــب واليخ ــه المراك ــتخدم في ــواة و يس ــي اله ــد الرياض ــوم بالصي ويق
ــم  ــل يت ــادة ب ــماك المص ــع األس ــم بي ــرة وال يت ــادة صغي ــات المص ــون الكمي وتك

ــر. ــى البح ــا ال اعادته
ــة  ــة البحري ــياحة الرياض ــن س ــوع م ــذا الن ــيط ه ــي تنش ــم ف ــدة دول بالعال ــتهر ع تش
لمــا لــه مــن اثــر علــى زيــادة عــدد الســواح الــى البــالد وايضــا الدخــل الــذي يؤثــر على 
الناتــج المحلــي لقطــاع الســياحة ومثــال علــى ذلــك نيوزلنــدا يعتبــر الصيــد الرياضــي 
خامــس األنشــطة الســياحية ســرعة فــي النمــو بمعــدل 15% ســنويا  ويــدر دخــال مــا 

سياحة الرياضة البحرية
»رياضة صيد األسماك البيئي »

”Eco-Sport Fishing“

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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يقــارب المليــار وســبعمائة مليــون دوالر أمريكــي ســنويا ويؤمــن مــا يقــارب 8100 
وظيفــة وبزيــادة ســنويا %20.

أمــا كوســتاريكا فقــد شــكلت لهــا ســياحة الصيــد مــا يقــارب مــن 280 الــف ســائح 
و75 الــف وظيفــة ودخــل يقــدر ب 850 مليــون دوالر امريكــي.

ــي  ــراء ف ــتراتيجيون الخب ــركائها االس ــع ش ــياحة م ــة للس ــة العربي ــوي المنظم وتن
مســابقات الصيــد البحــري اقامة مســابقات صيــد دوليــة عبر البــالد العربية وســتكون 
مــن المغــرب العربــي الــى جــزر القمــر مــرورا بجميــع الــدول العربيــة وســوف تســاعد 
هــذه الرياضــة علــى تشــجيع الســياحة البينيــة العربيــة والدوليــة وجــذب األنظــار الــى 
ــة  ــي بصف ــد الرياض ــياحة الصي ــى س ــة وال ــة عام ــة بصف ــياحية العربي ــات الس الوجه

خاصــة.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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سياحة الشباب العربي
البطولة العربية للرياضة االلكترونية

كرة القدم التفاعلية فيفا 2017

مقدمة:
إن مفهــوم الرياضــة اإللكترونيــة، أصبــح اليــوم ذو أهميــة واســعة عالميــً وعربيــً، وعلينا 

ترســيخ هــذا المفهــوم الــذي تقدمــه األلعــاب اإللكترونيــة الجماعيــة، حيــث إلــى جانــب 

ــً  ــتهدف أيض ــي تس ــه، فه ــلية والترفي ــدف للتس ــة ته ــات افتراضي ــا لمجتمع تقديمه

ــباب  ــدى الش ــتراتيجي ل ــط االس ــة التخطي ــي وموهب ــر المنطق ــل والتفكي ــز العق تحفي

ــي. العرب

ــة  ــة العربي ــن المنظم ــة م ــة اإللكتروني ــة للرياض ــة العربي ــة البطول ــرة إقام ــأت فك نش

للســياحة التــي تبحــث دائمــً عــن األســاليب الجديــدة لترجمــة قــرارات المجلــس الــوزاري 

العربــي للســياحة إلــى سياســات وخطــط للنهــوض بصناعــة الســياحة فــي الــدول العربيــة 

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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ــدروس  ــي م ــج علم ــق منه ــة وف ــة البيني ــياحة العربي ــر الس ــة وتطوي ــى بتنمي ــي تعن والت

يســاهم فــي تنميــة اإلنســان العربــي فــي المقــام األول ليحقــق أهــداف وتطلعــات وآمــال 

القيــادات العربيــة فــي النمــو بقطــاع الســياحة لكونــه أحــد أبــرز العناصــر المؤثــرة فــي الناتــج 

ــي  ــباب العرب ــات الش ــر امكان ــة وتطوي ــا تنمي ــم أهدافه ــن أه ــة وم ــدول العربي ــي لل المحل

ــادة  ــوا ق ــم ألن يكون ــم تأهيله ــم وليت ــع عليه ــود بالنف ــا يع ــم بم ــات فراغه ــغل أوق وش

ــتقبل. المس

الرؤية:
ــة  ــة وخاص ــياحة العربي ــيط الس ــى تنش ــة عل ــات االلكتروني ــة للرياض ــة العربي ــاعد البطول تس

الســياحة الشــبابية الرياضيــة منهــا بحيــث تســاعد الشــباب العربــي علــى االلتقــاء والتعــارف 

ــق  ــي تحق ــة وبالتال ــدان العربي ــم البل ــى معال ــرف عل ــي والتع ــي والمعرف ــادل الثقاف والتب

ــياحي. ــو الس ــدالت النم ــادة مع ــيلة لزي ــون وس ــول وتك المأم

                   

الجمهور المستهدف:
ــور  ــى الجمه ــة إل ــال إضاف ــن بالمج ــباب والمهتمي ــن الش ــي م ــع العرب ــرائح المجتم ــع ش جمي

ــن  ــد م ــذب المزي ــي وج ــن العرب ــاء الوط ــن كل انح ــة م ــاب االلكتروني ــع لأللع ــب المتاب المح

ــج  ــم برام ــم وتنظي ــاء بلده ــجيع أبن ــة وتش ــة للبطول ــات النهائي ــور التصفي ــائحين لحض الس

ــم. ــياحية له س

أهداف البطولة:
1. تنمية قدرات الشباب الذهنية وشغل أوقات فراغهم بطريقة سليمة خاصة.

ــباب  ــن الش ــان م ــي اإلنس ــة ف ــرة طبيعي ــودي كظاه ــليم وال ــس الس ــة روح التناف 2. تنمي

ــي.  العرب

3. توطيد العالقات والتعارف بين المشاركين في البطولة

4. إبراز المستويات المهارية والرقمية لالعبين

5. االرتقاء بمستوى األداء الفني لألفراد والفرق باالحتكاك والتنافس

6. االرتقــاء بمعاييــر الترفيــه وإتاحــة الفرصــة بيــن الشــباب العربــي لنــوع جديــد مــن الســياحة 

اال وهــو الســياحة الرياضيــة والترفيهيــة للشــباب العربــي.

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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للرياضــات  العربيــة  البطولــة  فــي  والمشــاركة  االنضمــام  شــروط 
اإللكترونيــة:

1. رسوم المشاركة 120 ريال ال غير تدفع مسبقا عند التسجيل وغير مسترده.

2. اللتزام بالحضور في الموعد المحدد بناء على جدول كل مدينة.

3. البطولة فردية العب ضد العب علي جهاز بالي استيشن4.

4. تعطى مهلة 5 دقائق فقط بعد المناداة على الالعب لحضور منطقة االنتظار.

5. ال يحــق لــي اي العــب االعتــراض علــى الشاشــة التــي ســيلعب عليهــا او يطلــب تغييــر 

الشاشــة.

6. ال يمنع ان يحضر المشترك يد التحكم الخاصة به.

7. سيتم توزيع الالعبين في الجدول بالقرعة العشوائية الكترونيا.

8. علــى جميــع المشــاركين البقــاء فــي موقــع البطولــة وعــدم المغــادرة بــدون اعــالم 

. للجنة ا

التغطية اإلعالمية للبطولة العربية:
1. مؤتمرات صحفية دورية بمختلف الدول العربي

2. تغطية إعالمية في الصحف المحلية والعربية واإللكترونية

3. تغطية إخبارية دورية 

4. لقاءات صحفية وإعالمية متنوعة 

5. حمالت إعالنية على شبكات التواصل اإلجتماعي 

ــة  ــالم الهام ــائل االع ــكل وس ــا ل ــة وفعالياته ــاح البطول ــور افتت ــوات لحض ــه دع 6. توجي

ــة. ــة والعالمي ــة والعربي المحلي

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 
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لوحة اإلحصاء السياحي

مقدمة :
تشــكل االحصــاءات الســياحية أهميــة كبــرى فــي تقــدم صناعــة الســياحة وتطورهــا لــذا فــان العديــد مــن الــدول 

تقــوم  باعــداد وتركيــب الحســابات التابعــة للســياحة لمعرفــة دورهــذا القطــاع فــي التأثــر االقتصــادي واالجتماعــي.

وفكــرة لوحــة االحصــاء الســياحي تركــز علــى الفنــادق لمعرفــة آداء الفنــادق مــن خــالل تطبيــق البرمجيــات القائمــة 

ــتخدم  ــمح للمس ــي تس ــادة والت ــة قي ــى لوح ــادق عل ــات االداء للفن ــع بيان ــك لجم ــت وذل ــبكات االنترن ــن ش ــى ف عل

ــا  ــة ايض ــذه اللوح ــمح ه ــادق وتس ــي أداء الفن ــة ف ــن المعرف ــد م ــر مزي ــي توفي ــات وبالتال ــل البيان ــرض وتحلي لع

ــادق . ــن الفن ــة بي للمقارن

ونظــرًا للنمــو المطــرد للســياحة  بالــدول العربيــة ولســعي المنظمــة العربيــة للســياحة إلحــداث تكامــل بيــن األعمــال 

الســياحية فــي المنطقــة مــن خــالل الحصــول الســريع علــى البيانــات مــن الفنــادق والتــي تشــكل مــن اهــم مراكــز 

ــص  ــال الترخي ــي مج ــا ف ــدم خدماته ــي تق ــة والت ــيد للضياف ــركة اكس ــت  ش ــد قام ــدول فق ــياحي بال ــل الس الدخ

ــث  ــن حي ــادق م ــاع الفن ــال قط ــص اعم ــا يخ ــي م ــة ف ــتراتيجي للمنظم ــريك االس ــر الش ــياحي وتعتب ــف الس والتصني

ــادق. ــي الفن ــودة ف ــات والج ــات واالحصائي التصنيف

الية عمل لوحة االحصاء:
وتركــز لوحــة األداء الرئيســية علــى مؤشــرات رئيســية وتكــون البيانــات متاحــة للعــرض وتقديــم التقاريــر عــن جميــع 

ــع  ــم جم ــة، ويت ــادق متخصص ــة فن ــع مجموع ــردي ام م ــدق ف ــو كان فن ــى ل ــة حت ــة والمدين ــادق بالمنطق الفن

البيانــات تلقائيــا مــن خــالل نظــام إدارة الفنــادق )PMS( وتصفيــة الفنــادق حســب تصنيــف الفنــادق وحســب الفتــرات 

الزمنيــة المخصصــة. ومؤشــرات األداء الرئيســية المدرجــة فــي النظــام يشــمل:

	 إجمالي اإليرادات موزعة حسب الغرف، F & B واإليرادات األخرى.

	 إجمالى عدد الغرف المبيعات

	 معدالت اإلشغال

)ADR( متوسط المعدل اليومي 	

	 العائد لكل غرفة متاحة )إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة(

	 متوسط مدة اإلقامة

	 معدل النزالء لكل غرفة

	 اعمار الضيوف نزالء الفندق )مقارنة الكبار مقابل األطفال(

جنسية الضيوف نزالء الفندق  	
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وفوائد هذا النظام :
	  رؤية التغيرات في العرض والطلب من فصل إلى فصل، شهر آلخر، وحتى يوم إلى يوم.

	 لتحقيق أكثر استدامة ونضوج لصناعة السياحة 

	 تأثير األحداث على أداء الفنادق

	 تسليط الضوء على فهم اتجاهات السوق بسرعة من أجل التواصل وتقديم المساعدة بالسرعة 

الممكنة

	 مراقبة تأثير القرارات التجارية مع وضوح في البيانات المالية 

	 استخدام البيانات لتحديد األهداف والميزانيات

	 مقارنة الوجهات واألسواق المحلية

	 معرفة التجارب المميزة والتعلم واخذ العبرة من خالل النظرة الثاقبة لعمل الفنادق 

	 معرفة الفنادق التي تكافح للبقاء ومساعدتها 

	 الحصول على المعلومات الكاملة الوقات الذروة واوقات االنخفاض خالل التقويم السنوي.

	 قياس النمو او التراجع حتى لتمكن من اتخاذ اإلجراء السريع

	 تتبع وبدقة القوة المالية لصناعة الفنادق لفترات طويلة أو لفترات قصيرة األمد 

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 



127تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 



128تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

برامج وفعاليات إلنماط 
سياحية جديدة 



129تقرير األنشطـة واإلنجازات 2016م

مواقع سياحية عربية


